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Τροπολογία 11
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 
της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
η Ένωση εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά, 
εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της 
Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη 
οικονομική ανάπτυξη και προάγει την 
τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο. Η 
δημιουργία των νομικών συνθηκών οι 
οποίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να 
προσαρμόσουν τη δραστηριότητά τους στη 
διασυνοριακή μεταποίηση και διανομή 
προϊόντων και τους παρέχουν 
περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες 
συμβάλλει στην επίτευξη των ως άνω 
στόχων. Η ενιαία προστασία των 
ευρεσιτεχνιών στην εσωτερική αγορά, ή 
τουλάχιστον σε σημαντικό τμήμα της, 
πρέπει να περιλαμβάνεται στις νομικές 
πράξεις που έχουν στη διάθεσή τους οι 
επιχειρήσεις.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 
της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
η Ένωση εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά, 
εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της 
Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη 
οικονομική ανάπτυξη και προάγει τη 
διάδοση πληροφοριών σχετικά με την 
τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο. Η 
δημιουργία των νομικών συνθηκών οι 
οποίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να 
προσαρμόσουν τη δραστηριότητά τους στη 
διασυνοριακή μεταποίηση και διανομή 
προϊόντων και τους παρέχουν 
περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες 
συμβάλλει στην επίτευξη των ως άνω 
στόχων. Η ενιαία προστασία των 
ευρεσιτεχνιών στην εσωτερική αγορά, ή 
τουλάχιστον σε σημαντικό τμήμα της, 
πρέπει να περιλαμβάνεται στις νομικές 
πράξεις που έχουν στη διάθεσή τους οι 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 12
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, όπως τροποποιήθηκε (στο 
εξής η «ΣΕΔΕ»), ίδρυσε τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και 

(5) Η Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, όπως τροποποιήθηκε (στο 
εξής η «ΣΕΔΕ»), ίδρυσε τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και 
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του ανέθεσε το καθήκον της χορήγησης 
ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 
Το καθήκον αυτό εκτελείται από το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας. Τα ευρωπαϊκά διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας βάσει των κανόνων και των 
διαδικασιών που προβλέπονται στη ΣΕΔΕ 
πρέπει, κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου 
του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, να 
διαθέτουν ενιαία ισχύ δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού στις επικράτειες των 
συμμετεχόντων κρατών μελών (στο εξής 
«ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ»).

του ανέθεσε το καθήκον της χορήγησης 
ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 
Το καθήκον αυτό εκτελείται από το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας. Τα ευρωπαϊκά διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας βάσει των κανόνων και των 
διαδικασιών που προβλέπονται στη ΣΕΔΕ 
πρέπει, κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου 
του διπλώματος το οποίο υποβάλλεται είτε 
άμεσα είτε μέσω του αντίστοιχου εθνικού 
γραφείου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, να 
διαθέτουν ενιαία ισχύ δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού στις επικράτειες των 
συμμετεχόντων κρατών μελών (στο εξής 
«ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ»).

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι δικαιούχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μπορούν να υποβάλουν αιτήματα απευθείας στο 
ΕΓΔΕ αλλά γενικά πρέπει να υποβάλονται αυτά μέσω του αντίστοιχου εθνικού γραφείου 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Τροπολογία 13
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα δικαιώματα που παρέχονται από το 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ πρέπει να επιτρέπουν στον 
δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
να εμποδίζει κάθε τρίτο ο οποίος δεν 
διαθέτει τη συγκατάθεσή του να 
εκμεταλλεύεται άμεσα ή έμμεσα την 
εφεύρεση στις επικράτειες των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Ωστόσο,
ορισμένοι περιορισμοί των δικαιωμάτων 
του δικαιούχου του διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας πρέπει να επιτρέπουν σε 

(10) Τα δικαιώματα που παρέχονται από το 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ πρέπει να επιτρέπουν στον 
δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
να εμποδίζει κάθε τρίτο ο οποίος δεν 
διαθέτει τη συγκατάθεσή του να 
εκμεταλλεύεται άμεσα ή έμμεσα την 
εφεύρεση στις επικράτειες των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Ωστόσο, 
σε αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται το 
δικαίωμα τρίτου να χρησιμοποιεί 
εφευρέσεις για μη εμπορικούς σκοπούς και 
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τρίτους τη χρήση της εφεύρεσης, για 
παράδειγμα για ιδιωτικούς και μη 
εμπορικούς σκοπούς, για πειραματικούς 
σκοπούς, για πράξεις που επιτρέπονται 
ρητώς βάσει του δικαίου της Ένωσης 
(στον τομέα των φαρμακευτικών 
προϊόντων για κτηνιατρική χρήση, των 
φαρμακευτικών προϊόντων για 
ανθρώπινη χρήση, των δικαιωμάτων επί 
φυτικών ποικιλιών, της νομικής 
προστασίας προγραμμάτων ηλεκτρονικών 
υπολογισμών μέσω δικαιωμάτων 
δημιουργού και της έννομης προστασίας 
βιοτεχνολογικών εφευρέσεων), βάσει του 
διεθνούς δικαίου, και για χρήση από 
γεωργό προστατευόμενων ζώων για 
γεωργική χρήση.

για επιστημονική έρευνα καθώς και όλες 
οι εφευρέσεις που είναι μη 
κατοχυρώσιμες βάσει του διεθνούς 
δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 
προγραμμάτων ηλεκτρονικών 
υπολογισμών και βάσεων δεδομένων· 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται 
κατοχυρωμένες βιοτεχνολογικές 
εφευρέσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
φυτοπροστασίας και φάρμακα 
κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας, καθώς και 
η χρήση από γεωργούς προστατευόμενων 
ζώων για γεωργική χρήση 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία καλύπτει δύο ομάδες εφευρέσεων, εφευρέσεις μη καταχωρίσιμες και 
εφευρέσεις καταχωρίσιμες των οποίων η χρήση επιτρέπεται εντούτοις από την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία.

Τροπολογία 14
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη πρέπει 
να αναθέσουν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ορισμένα 
διοικητικά καθήκοντα σχετικά με τα 
ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ, ιδίως όσον αφορά τη 
διαχείριση αιτημάτων ενιαίας ισχύος, την 
καταχώρηση της ενιαίας ισχύος και τυχόν 
περιορισμών, παραχωρήσεων αδειών
εκμετάλλευσης, μεταβιβάσεων, 
ανακλήσεων ή εκπνοών των ευρωπαϊκών 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, 
την είσπραξη και την ανακατανομή τελών 

(15) Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη πρέπει 
να αναθέσουν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ορισμένα 
διοικητικά καθήκοντα σχετικά με τα 
ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ, ιδίως όσον αφορά τα 
αιτήματα ενιαίας ισχύος, την 
διεκπεραίωση της καταχώρησης ενιαίας 
ισχύος και την ανάλυση οποιωνδήποτε 
σχετικών προβλημάτων, όπως είναι η
είσπραξη και η ανακατανομή τελών 
ανανέωσης, η δημοσίευση μεταφράσεων 
για ενημερωτικούς σκοπούς κατά τη 



PE473.869v01-00 6/35 AM\879879EL.doc

EL

ανανέωσης, τη δημοσίευση μεταφράσεων 
για ενημερωτικούς σκοπούς κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και τη 
διαχείριση ενός καθεστώτος αποζημίωσης 
των μεταφραστικών δαπανών για τους 
αιτούντες που υποβάλλουν αιτήσεις για τη 
χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας σε γλώσσα διαφορετική από 
τις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα αιτήματα ενιαίας 
ισχύος υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας εντός 
ενός μήνα από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της ανακοίνωσης της 
χορήγησης στο δελτίο ευρωπαϊκών 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ότι 
υποβάλλονται στη γλώσσα της διαδικασίας 
στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας μαζί με τη μετάφραση που 
απαιτείται, κατά τη μεταβατική περίοδο, 
από τον κανονισμό …/… του Συμβουλίου 
[μεταφραστικές ρυθμίσεις].

διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και η 
διαχείριση ενός καθεστώτος αποζημίωσης 
των μεταφραστικών δαπανών για τους 
αιτούντες που υποβάλλουν αιτήσεις για τη 
χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας σε γλώσσα διαφορετική από 
τις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. 
Αιτήματα ενιαίας ισχύος πρέπει να 
υποβάλονται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας εντός ενός 
μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της ανακοίνωσης της χορήγησης στο 
δελτίο ευρωπαϊκών διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και στη γλώσσα της 
διαδικασίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας μαζί με τη 
μετάφραση που απαιτείται.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Είναι αδύνατη η απαρίθμηση όλων των προβλημάτων που μπορούν να ανακύψουν σε σχέση με 
την διαχείριση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις χώρες που έχουν συμφωνήσει 
επί του ενιαίου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Τροπολογία 15
Ioannis A. Tsoukalas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι δικαιούχοι διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να καταβάλλουν 
κοινό ετήσιο τέλος ανανέωσης για τα 
ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ. Τα τέλη ανανέωσης πρέπει να 
είναι προοδευτικά καθ’ όλη τη διάρκεια 

(16) Οι δικαιούχοι διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να καταβάλλουν 
κοινό ετήσιο τέλος ανανέωσης για τα 
ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ. Τα τέλη ανανέωσης πρέπει να 
είναι προοδευτικά καθ’ όλη τη διάρκεια 
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της προστασίας της ευρεσιτεχνίας και, μαζί 
με τα τέλη που καταβάλλονται στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας στο στάδιο πριν από τη 
χορήγηση, πρέπει να καλύπτουν όλες τις 
δαπάνες που συνδέονται με τη χορήγηση 
του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
και τη διαχείριση του ενιαίου καθεστώτος 
προστασίας των ευρεσιτεχνιών. Το ύψος 
των τελών ανανέωσης πρέπει να 
καθορισθεί με στόχο τη διευκόλυνση της 
καινοτομίας και την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων. Πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζει το μέγεθος της αγοράς που 
καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
και να είναι παρεμφερές με το ύψος των 
εθνικών τελών ανανέωσης για ένα μέσο 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που 
παράγει αποτελέσματα στα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη κατά τον αρχικό καθορισμό 
από την Επιτροπή του ύψους των τελών 
ανανέωσης.

της προστασίας της ευρεσιτεχνίας και, μαζί 
με τα τέλη που καταβάλλονται στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας στο στάδιο πριν από τη 
χορήγηση, πρέπει να καλύπτουν όλες τις 
δαπάνες που συνδέονται με τη χορήγηση 
του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
και τη διαχείριση του ενιαίου καθεστώτος 
προστασίας των ευρεσιτεχνιών. Το ύψος 
των τελών ανανέωσης πρέπει να 
καθορισθεί με στόχο τη διευκόλυνση της 
καινοτομίας και την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, αφού ληφθούν υπόψη η 
ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις αλλά και η επείγουσα ανάγκη 
προαγωγής της εξοικονόμησης ενέργειας 
και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με τη μορφή χαμηλότερων 
τελών. Πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει 
το μέγεθος της αγοράς που καλύπτεται από 
το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και να είναι 
παρεμφερές με το ύψος των εθνικών τελών 
ανανέωσης για ένα μέσο ευρωπαϊκό 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που παράγει 
αποτελέσματα στα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη κατά τον αρχικό καθορισμό από την 
Επιτροπή του ύψους των τελών 
ανανέωσης.

Or. en

Τροπολογία 16
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι δικαιούχοι διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να καταβάλλουν 
κοινό ετήσιο τέλος ανανέωσης για τα 
ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ. Τα τέλη ανανέωσης πρέπει να 
είναι προοδευτικά καθ’ όλη τη διάρκεια 

(16) Οι δικαιούχοι διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να καταβάλλουν 
κοινό ετήσιο τέλος ανανέωσης για τα 
ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ. Τα τέλη ανανέωσης πρέπει να 
είναι προοδευτικά καθ’ όλη τη διάρκεια 
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της προστασίας της ευρεσιτεχνίας και, μαζί 
με τα τέλη που καταβάλλονται στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας στο στάδιο πριν από τη 
χορήγηση, πρέπει να καλύπτουν όλες τις 
δαπάνες που συνδέονται με τη χορήγηση 
του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
και τη διαχείριση του ενιαίου καθεστώτος 
προστασίας των ευρεσιτεχνιών. Το ύψος 
των τελών ανανέωσης πρέπει να 
καθορισθεί με στόχο τη διευκόλυνση της 
καινοτομίας και την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων. Πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζει το μέγεθος της αγοράς που 
καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
και να είναι παρεμφερές με το ύψος των 
εθνικών τελών ανανέωσης για ένα μέσο 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που 
παράγει αποτελέσματα στα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη κατά τον αρχικό καθορισμό 
από την Επιτροπή του ύψους των τελών 
ανανέωσης.

της προστασίας της ευρεσιτεχνίας και, μαζί 
με τα τέλη που καταβάλλονται στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας στο στάδιο πριν από τη 
χορήγηση, πρέπει να καλύπτουν όλες τις 
δαπάνες που συνδέονται με τη χορήγηση 
του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
και τη διαχείριση του ενιαίου καθεστώτος 
προστασίας των ευρεσιτεχνιών. Το ύψος 
των τελών ανανέωσης πρέπει να 
καθορισθεί με στόχο τη διευκόλυνση της 
καινοτομίας και την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων αφού ληφθούν ιδιαιτέρως 
υπόψη οι πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην 
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/EΚ1. 
Πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει το 
μέγεθος της αγοράς που καλύπτεται από το 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και να είναι 
παρεμφερές με το ύψος των εθνικών τελών 
ανανέωσης για ένα μέσο ευρωπαϊκό 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που παράγει 
αποτελέσματα στα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη κατά τον αρχικό καθορισμό από την 
Επιτροπή του ύψους των τελών 
ανανέωσης.

_____________
1 Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/EΚ 
της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124, 
20.5.2003, σ. 36).

Or. en

Τροπολογία 17
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι δικαιούχοι διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να καταβάλλουν 

(16) Οι δικαιούχοι διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να καταβάλλουν 
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κοινό ετήσιο τέλος ανανέωσης για τα 
ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ. Τα τέλη ανανέωσης πρέπει να 
είναι προοδευτικά καθ’ όλη τη διάρκεια 
της προστασίας της ευρεσιτεχνίας και, μαζί 
με τα τέλη που καταβάλλονται στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας στο στάδιο πριν από τη 
χορήγηση, πρέπει να καλύπτουν όλες τις 
δαπάνες που συνδέονται με τη χορήγηση 
του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
και τη διαχείριση του ενιαίου καθεστώτος 
προστασίας των ευρεσιτεχνιών. Το ύψος 
των τελών ανανέωσης πρέπει να 
καθορισθεί με στόχο τη διευκόλυνση της 
καινοτομίας και την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων. Πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζει το μέγεθος της αγοράς που 
καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
και να είναι παρεμφερές με το ύψος των 
εθνικών τελών ανανέωσης για ένα μέσο 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που 
παράγει αποτελέσματα στα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη κατά τον αρχικό καθορισμό 
από την Επιτροπή του ύψους των τελών 
ανανέωσης.

κοινό ετήσιο τέλος ανανέωσης για τα 
ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ. Τα τέλη ανανέωσης πρέπει να 
είναι προοδευτικά καθ’ όλη τη διάρκεια 
της προστασίας της ευρεσιτεχνίας και, μαζί 
με τα τέλη που καταβάλλονται στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας στο στάδιο πριν από τη 
χορήγηση, πρέπει να καλύπτουν όλες τις 
δαπάνες που συνδέονται με τη χορήγηση 
του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
και τη διαχείριση του ενιαίου καθεστώτος 
προστασίας των ευρεσιτεχνιών. Το ύψος 
των τελών ανανέωσης πρέπει να 
καθορισθεί με στόχο τη διευκόλυνση της 
καινοτομίας και την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων· πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη το καθεστώς και οι δυνατότητες 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ.. Πρέπει 
επίσης να αντικατοπτρίζει το μέγεθος της 
αγοράς που καλύπτεται από το δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας και να είναι παρεμφερές με 
το ύψος των εθνικών τελών ανανέωσης για 
ένα μέσο ευρωπαϊκό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας που παράγει αποτελέσματα 
στα συμμετέχοντα κράτη μέλη κατά τον 
αρχικό καθορισμό από την Επιτροπή του 
ύψους των τελών ανανέωσης.

Or. ro

Τροπολογία 18
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι δικαιούχοι διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να καταβάλλουν 
κοινό ετήσιο τέλος ανανέωσης για τα 
ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ. Τα τέλη ανανέωσης πρέπει να 
είναι προοδευτικά καθ’ όλη τη διάρκεια 
της προστασίας της ευρεσιτεχνίας και, μαζί 

(16) Οι δικαιούχοι διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να καταβάλλουν 
κοινό ετήσιο τέλος ανανέωσης για τα 
ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ. Τα τέλη ανανέωσης πρέπει να 
εισπράττονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προστασίας της ευρεσιτεχνίας και, μαζί με 
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με τα τέλη που καταβάλλονται στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας στο στάδιο πριν από τη 
χορήγηση, πρέπει να καλύπτουν όλες τις 
δαπάνες που συνδέονται με τη χορήγηση 
του ευρωπαϊκού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας και τη διαχείριση του 
ενιαίου καθεστώτος προστασίας των 
ευρεσιτεχνιών. Το ύψος των τελών 
ανανέωσης πρέπει να καθορισθεί με στόχο 
τη διευκόλυνση της καινοτομίας και την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Πρέπει επίσης 
να αντικατοπτρίζει το μέγεθος της 
αγοράς που καλύπτεται από το δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας και να είναι παρεμφερές με 
το ύψος των εθνικών τελών ανανέωσης για 
ένα μέσο ευρωπαϊκό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας που παράγει αποτελέσματα 
στα συμμετέχοντα κράτη μέλη κατά τον 
αρχικό καθορισμό από την Επιτροπή του 
ύψους των τελών ανανέωσης.

τα τέλη που καταβάλλονται στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας στο στάδιο πριν από τη
χορήγηση, πρέπει να καλύπτουν τις 
πραγματικές δαπάνες που συνδέονται με 
τη διαχείριση του ενιαίου καθεστώτος 
προστασίας των ευρεσιτεχνιών. Το ύψος 
των τελών ανανέωσης πρέπει να 
καθορισθεί με στόχο τη διευκόλυνση της 
καινοτομίας και την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων. Πρέπει να είναι παρεμφερές 
με το ύψος των εθνικών τελών ανανέωσης 
για ένα μέσο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που 
παράγει αποτελέσματα στα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη κατά τον αρχικό καθορισμό 
από την Επιτροπή του ύψους των τελών 
ανανέωσης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι δαπάνες πρέπει να αντανακλούν τις πραγματικές δαπάνες και πρέπει να είναι παρόμοιες με 
τις εθνικές δαπάνες.

Τροπολογία 19
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για τον καθορισμό του κατάλληλου 
ύψους και της κατανομής των τελών 
ανανέωσης, διασφαλίζεται ότι όλες οι 
δαπάνες των εργασιών που σχετίζονται με 
το ενιαίο καθεστώς προστασίας των 
ευρεσιτεχνιών που ανατίθενται στο 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας καλύπτονται πλήρως από 
τους πόρους που παράγουν τα ευρωπαϊκά 

(17) Για τον καθορισμό του κατάλληλου 
ύψους και της κατανομής των τελών 
ανανέωσης, διασφαλίζεται ότι τα 
πραγματικά τέλη για τις υπό ετήσια 
αναδιαπραγμάτευση εργασίες που 
σχετίζονται με το ενιαίο καθεστώς 
προστασίας των ευρεσιτεχνιών που 
ανατίθενται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας καλύπτονται 
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διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ 
και ότι, μαζί με τα τέλη που 
καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
κατά το στάδιο πριν από τη χορήγηση, τα 
έσοδα από τα τέλη ανανέωσης 
διασφαλίζουν ισοσκελισμένο 
προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

πλήρως από τους πόρους που παράγουν τα 
ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ και ότι, μαζί με τα τέλη που 
καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
κατά το στάδιο πριν από τη χορήγηση, τα 
έσοδα από τα τέλη ανανέωσης 
διασφαλίζουν ισοσκελισμένο 
προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι εργασίες που ανατίθενται στο ΕΓΔΕ πρέπει να τυγχάνουν αναδιαπραγμάτευσης κάθε χρόνο 
εξαιτίας των τελών που υπεισέρχονται, τέλη που πρέπει να προσαρμόζονται αναλόγως.  

Τροπολογία 20
Alajos Mészáros

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Πρέπει να καταβάλλονται τέλη 
ανανέωσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το 50% 
αυτών, μείον τα έξοδα που πραγματοποιεί 
το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του που σχετίζονται με το 
ενιαίο καθεστώς προστασίας των 
ευρεσιτεχνιών, κατανέμεται μεταξύ των 
συμμετεχόντων κρατών μελών, και πρέπει 
να χρησιμοποιείται για σκοπούς σχετικούς 
με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Τα 
μερίδια της κατανομής πρέπει να 
καθορίζονται βάσει αντικειμενικών, 
δίκαιων και συναφών κριτηρίων, και 
ειδικότερα του επιπέδου δραστηριότητας 
χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 
του μεγέθους της αγοράς. Η κατανομή 
πρέπει να παρέχει αποζημίωση για τη 
χρήση επίσημης γλώσσας η οποία δεν 
περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες του 

(18) Πρέπει να καταβάλλονται τέλη 
ανανέωσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το 50% 
αυτών, μείον τα έξοδα που πραγματοποιεί 
το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του που σχετίζονται με το 
ενιαίο καθεστώς προστασίας των 
ευρεσιτεχνιών, κατανέμεται μεταξύ των 
συμμετεχόντων κρατών μελών, και πρέπει 
να χρησιμοποιείται για την επιβολή του 
παρόντος κανονισμού και για λοιπούς 
σκοπούς που άπτονται της ευρεσιτεχνίας 
και της καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
συμβουλών και υποστήριξης σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις. Τα μερίδια της 
κατανομής πρέπει να καθορίζονται βάσει 
αντικειμενικών, δίκαιων και συναφών 
κριτηρίων, και ειδικότερα του επιπέδου 
δραστηριότητας χορήγησης διπλωμάτων 
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Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας, για δυσανάλογα χαμηλό 
επίπεδο δραστηριότητας χορήγησης 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και για την 
σχετικά πρόσφατη συμμετοχή στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας.

ευρεσιτεχνίας και του μεγέθους της 
αγοράς. Η κατανομή πρέπει να παρέχει 
αποζημίωση για τη χρήση επίσημης 
γλώσσας η οποία δεν περιλαμβάνεται στις 
επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, για 
δυσανάλογα χαμηλό επίπεδο 
δραστηριότητας χορήγησης διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και για την σχετικά 
πρόσφατη συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κατανεμημένα τέλη ανανέωσης υπηρετούν τον σκοπό του 
κανονισμού και λειτουργούν επωφελώς για το ενισχυμένο σύστημα ευρεσιτεχνιών στην Ευρώπη, 
πρέπει να δηλωθεί για ποιους σκοπούς μπορούν τα κράτη μέλη να τα χρησιμοποιήσουν.

Τροπολογία 21
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Πρέπει να καταβάλλονται τέλη 
ανανέωσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το 50% 
αυτών, μείον τα έξοδα που πραγματοποιεί 
το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του που σχετίζονται με το 
ενιαίο καθεστώς προστασίας των 
ευρεσιτεχνιών, κατανέμεται μεταξύ των 
συμμετεχόντων κρατών μελών, και πρέπει 
να χρησιμοποιείται για σκοπούς σχετικούς 
με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Τα μερίδια 
της κατανομής πρέπει να καθορίζονται 
βάσει αντικειμενικών, δίκαιων και 
συναφών κριτηρίων, και ειδικότερα του 
επιπέδου δραστηριότητας χορήγησης 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και του 
μεγέθους της αγοράς. Η κατανομή πρέπει 
να παρέχει αποζημίωση για τη χρήση 

(18) Πρέπει να καταβάλλονται τέλη 
ανανέωσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το 50% 
αυτών, μείον τα έξοδα που πραγματοποιεί 
το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του που σχετίζονται με το 
ενιαίο καθεστώς προστασίας των 
ευρεσιτεχνιών, κατανέμεται μεταξύ των 
συμμετεχόντων κρατών μελών, και πρέπει 
να χρησιμοποιείται για σκοπούς σχετικούς 
με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Τα μερίδια 
της κατανομής πρέπει να καθορίζονται 
βάσει αντικειμενικών, δίκαιων και 
συναφών κριτηρίων. Η κατανομή πρέπει 
να παρέχει αποζημίωση για τη χρήση 
επίσημης γλώσσας η οποία δεν 
περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων 
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επίσημης γλώσσας η οποία δεν 
περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας, για δυσανάλογα χαμηλό 
επίπεδο δραστηριότητας χορήγησης 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και για την 
σχετικά πρόσφατη συμμετοχή στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας.

Ευρεσιτεχνίας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

If there is no definition for ‘low level of patenting activity’, these words should be removed 
from the text.

Τροπολογία 22
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να διασφαλίζεται 
κατάλληλο ύψος και κατανομή των τελών 
ανανέωσης σύμφωνα με τις αρχές που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία θέσπισης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το 
ύψος των τελών ανανέωσης για τα 
ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ και την κατανομή των εν λόγω 
τελών μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
και των συμμετεχόντων κρατών μελών. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις στο 
πλαίσιο των προπαρασκευαστικών 
εργασιών, μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την εκπόνηση και 
την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή πρέπει να 
διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

(19) Προκειμένου να διασφαλίζεται 
κατάλληλο ύψος και κατανομή των τελών 
ανανέωσης σύμφωνα με τις αρχές που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία διεξαγωγής διαπραγματεύσεων 
με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας και θέσπισης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε σχέση με το ύψος των τελών ανανέωσης 
για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
με ενιαία ισχύ και την κατανομή των εν 
λόγω τελών μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
και των συμμετεχόντων κρατών μελών. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις στο 
πλαίσιο των προπαρασκευαστικών 
εργασιών, μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την εκπόνηση και 
την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση 
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κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

πράξεων, η Επιτροπή πρέπει να 
διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζει το κείμενο με την τροπολογία 6.

Τροπολογία 23
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας και των κεντρικών 
γραφείων βιομηχανικής ιδιοκτησίας των 
κρατών μελών πρέπει να επιτρέπει στο 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας να κάνει τακτική χρήση, 
όπου απαιτείται, του αποτελέσματος 
οποιασδήποτε έρευνας η οποία διεξάγεται 
από κεντρικά γραφεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας σχετικά με αίτηση χορήγησης 
εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του 
οποίου η προτεραιότητα διεκδικείται σε 
επακόλουθη αίτηση χορήγησης 
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 
Όλα τα κεντρικά γραφεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που δεν διεξάγουν έρευνες στο 
πλαίσιο διαδικασίας χορήγησης εθνικού 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας, μπορούν να 
διαδραματίσουν ουσιώδη ρόλο στο πλαίσιο 
της ενισχυμένης συνεργασίας, μεταξύ 
άλλων, παρέχοντας συμβουλές και 
στήριξη σε δυνητικούς αιτούντες τη 
χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και 
ιδίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
παραλαμβάνοντας αιτήσεις, διαβιβάζοντας 

(20) Η ενισχυμένη συνεργασία στο 
επικοινωνιακό πεδίο μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας και των κεντρικών 
γραφείων βιομηχανικής ιδιοκτησίας των 
κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να επιτρέπει 
στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας να κάνει τακτική χρήση, 
όπου απαιτείται, έναντι τέλους, του 
αποτελέσματος οποιασδήποτε έρευνας η 
οποία διεξάγεται από κεντρικά γραφεία 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικά με 
αίτηση χορήγησης εθνικού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, του οποίου η προτεραιότητα 
διεκδικείται σε επακόλουθη αίτηση 
χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας. Όλα τα κεντρικά γραφεία 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν 
διεξάγουν έρευνες στο πλαίσιο διαδικασίας 
χορήγησης εθνικού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, μπορούν να 
διαδραματίσουν ουσιώδη ρόλο, μεταξύ 
άλλων, μέσω της παροχής συμβουλών και 
στήριξης σε δυνητικούς αιτούντες τη 
χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και 
ιδίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
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αιτήσεις στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και 
διαδίδοντας πληροφορίες σχετικά με τα 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

παραλαμβάνοντας αιτήσεις από τα κράτη 
μέλη και αξιολογώντας κατά πόσο πρέέπι 
οι αιτήσεις να διαβιβαστούν στο 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας και διαδίδοντας 
πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η συνεργαία με τις εθνικές υπηρεσίες αναγνώρισης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έναντι τέλους
έχει ουσιαστική σημασία στη διαδικασία προπαρασκευής ευρεσιτεχνιών. 

Τροπολογία 24
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αποτελεί ειδική 
συμφωνία κατά την έννοια του άρθρου 
142 της Σύμβασης για το ευρωπαϊκό 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, όπως 
τροποποιήθηκε (στο εξής η «ΣΕΔΕ»).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 25
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι τις …*, η Επιτροπή οφείλει να 
καυαθέσει πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, από κοινού με αξιολόγηση 
αντικτύπου, με αντικείμενο την 
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εναρμόνιση του ουσιαστικού δικαίου περί 
ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
με ενιαία ισχύ.
_____________
* Ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 26
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
με ενιαία ισχύ χορηγούνται για 
οποιαδήποτε εφεύρεση σε οποιοδήποτε 
τεχνολογικό πεδίο υπό την προϋπόθεση 
ότι πρόκειται για κάτι νέο το οποίο 
απαιτεί εφευρετικότητα και επιδέχεται 
τεχνολογική εφαρμογή.
Δεν θεωρούνται εφευρέσεις κατά την 
έννοια του πρώτου εδαφίου τα εξής:
α) ανακαλύψεις, επιστημονικές θεωρίες 
και μαθηματικές μέθοδοι·
β) αισθητικές δημιουργίες·
γ) σχέδια, κανόνες και  μεθόδους για την 
επιτέλεση πνευματικής δραστηριότητας, 
για την εκτέλεση παιχνιδιών ή για την 
άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, καθώς και 
προγράμματα για υπολογιστές··
δ) παρουσιάσεις πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 27
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Δέσμη οδηγιών για την επίλυση 
προβλημάτων μέσω αυτοματοποιημένου 
συστήματος που αποτελείται μόνο από 
γενικό υλισμικό επεξεργασίας δεδομένων 
(«καθολικός υπολογιστής»), η λεγόμενη 
και «πρόγραμμα υπολογιστή» ή «λύση 
μέσω υπολογιστή», δεν συνιστά εφεύρεση 
κατά την έννοια του ουσιαστικού δικαίου 
περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που 
ισχύει για το ευρωπαϊκό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, 
ανεξαρτήτως μορφής με την οποία 
ζητείται η κατοχύρωσή της.
το αντικείμενο του ισχυρισμού συνιστά 
εφεύρεση κατά την έννοια του 
ουσιαστικού δικαίου περί διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας που ισχύει για το 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ μόνο εφόσον συνεισφέρει 
γνώσεις υψηλότατου επιπέδου σε πεδίο 
εφαρμοσμένων φυσικών επιστημών· ως 
εφεύρεση λογίζεται ό,τι προσθέτει νέα 
γνώση σχετικά με σχέσεις αιτίας-αιτιατού 
στον τομέα της αξιοποίησης των 
ελεγχόμενων φυσικών δυνάμων.

Or. en

Τροπολογία 28
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ έχει ενιαίο χαρακτήρα.
Παρέχει ενιαία προστασία και παράγει τα 
ίδια αποτελέσματα σε όλα τα 

2. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ αποτελεί ευρεσιτεχνία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που παράγει 
αποτελέσματα στο σύνολο των 
επικρατειών των συμμετεχόντων κρατών 
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συμμετέχοντα κράτη μέλη. μελών.

Or. en

Τροπολογία 29
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
με ενιαία ισχύ έχει αυτόνομο χαρακτήρα. 
Υπόκειται μόνο στις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, στις γενικές αρχές 
του δικαίου της Ένωσης, και, στον βαθμό 
που ο παρών κανονισμός δεν θεσπίζει 
συγκεκριμένους κανόνες, σε εκείνες τις 
διατάξεις της Σύμβασης για τη χορήγηση 
Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
που είναι δεσμευτικές για κάθε 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και 
που κατά συνέπεια θεωρούνται διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 30
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία 
ισχύ δεν χορηγούνται για τα εξής:
- επιστημονικές ανακαλύψεις και θεωρίες 
και μαθηματικές μέθοδοι·
– αισθητικές δημιουργίες·
– σχέδια, κανόνες και  μεθόδοι για την 
επιτέλεση πνευματικής δραστηριότητας, 
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για την εκτέλεση παιχνιδιών ή για την 
άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας·
– παρουσίαση πληροφοριών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο περί ευρεσιτεχνίας, δεν χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 
τομείς που στερούνται υλικών τεχνολογικών εξελίξεων.

Τροπολογία 31
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ παράγει αποτελέσματα στις 
επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών 
μελών από την ημερομηνία δημοσίευσης, 
από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας, της ανακοίνωσης της 
χορήγησης του ευρωπαϊκού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας στο δελτίο ευρωπαϊκών 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

1. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ παράγει αποτελέσματα στις 
επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών 
μελών δεκατέσσερις ημέρες από την 
ημερομηνία δημοσίευσης, από το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας, της ανακοίνωσης της 
χορήγησης του ευρωπαϊκού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας στο δελτίο ευρωπαϊκών 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να εισαγάγει μεταβατική περίοδο σε εκείνες τις χώρες στις 
οποίες θα αρχίσει να παράγει αποτελέσματα το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, καθιστώντας 
με τον τρόπο αυτό δυνατή την επίλυση οποιωνδήποτε ζητημάτων προκύψουν σχετικά με την 
δημοσίευση.

Τροπολογία 32
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγική φράση
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ παρέχει στον δικαιούχο το 
δικαίωμα να εμποδίζει οποιονδήποτε 
τρίτο ο οποίος δεν διαθέτει τη 
συγκατάθεση του δικαιούχου:

1. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ παρέχει στον δικαιούχο έννομο 
δικαίωμα με το οποίο κυρύσσεται 
παράνομος σε σχέση με τα κάτωθι 
οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος δεν διαθέτει 
τη συγκατάθεση του δικαιούχου:

Or. da

Τροπολογία 33
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ παρέχει στον δικαιούχο το 
δικαίωμα να εμποδίζει οποιονδήποτε 
τρίτο να προμηθεύει ή να προσφέρεται να 
προμηθεύσει στα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς τη 
συγκατάθεση του δικαιούχου, εκτός του 
προσώπου που δικαιούται να 
εκμεταλλεύεται την κατοχυρωμένη με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεση, μέσα 
συναφή με βασικό στοιχείο της εν λόγω 
εφεύρεσης για να τη χρησιμοποιήσει στα 
εν λόγω κράτη μέλη, όταν ο τρίτος 
γνωρίζει, ή όφειλε να γνωρίζει, ότι τα εν 
λόγω μέσα είναι πρόσφορα και 
αποσκοπούν στη χρησιμοποίηση της εν 
λόγω εφεύρεσης.

1. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ παρέχει στον δικαιούχο έννομο 
δικαίωμα με το οποίο κυρύσσεται 
παράνομος οποιοσδήποτε τρίτος
προμηθεύει ή προσφέρεται να 
προμηθεύσει στα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς τη 
συγκατάθεση του δικαιούχου, εκτός του 
προσώπου που δικαιούται να 
εκμεταλλεύεται την κατοχυρωμένη με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεση, μέσα 
συναφή με βασικό στοιχείο της εν λόγω 
εφεύρεσης για να τη χρησιμοποιήσει στα 
εν λόγω κράτη μέλη, όταν ο τρίτος 
γνωρίζει, ή όφειλε να γνωρίζει, ότι τα εν 
λόγω μέσα είναι πρόσφορα και 
αποσκοπούν στη χρησιμοποίηση της εν 
λόγω εφεύρεσης.

Or. da

Τροπολογία 34
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) σε πράξεις που επιτρέπονται βάσει 
των Συνθηκών και του δικαίου της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 35
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) στη χρήση βιολογικού υλικού με 
σκοπό την καλλιέργεια, ανακάλυψη και 
ανάπτυξη νέας φυτικής ποικιλίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επιτραπεί ένα περιορισμένο προνόμιο στον παραγωγό προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ελευθερία κινήσεων σε σχέση με βιολογικό υλικό που έχει σκοπό την ανάπτυξη 
και ανακάλυψη νέων φυτικών ποικιλιών.

Τροπολογία 36
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στη χρησιμοποίηση σε σκάφη χωρών 
άλλων εκτός των συμμετεχόντων κρατών 
μελών της κατοχυρωμένης με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας εφεύρεσης, στο σκάφος του 
πλοίου, στα μηχανήματα, συσκευές, 
εξαρτήματα και άλλα βοηθητικά 
αντικείμενα, εφόσον τα σκάφη αυτά 

ε) στη χρησιμοποίηση σε σκάφη χωρών 
άλλων εκτός των συμμετεχόντων κρατών 
μελών της κατοχυρωμένης με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας εφεύρεσης, στο σκάφος του 
πλοίου, στα μηχανήματα, συσκευές, 
εξαρτήματα και άλλα βοηθητικά 
αντικείμενα, εφόσον τα σκάφη αυτά 
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εισέρχονται προσωρινά ή τυχαία στα 
ύδατα των συμμετεχόντων κρατών μελών, 
με την επιφύλαξη ότι η εφεύρεση 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις 
ανάγκες του σκάφους·

εισέρχονται προσωρινά ή τυχαία στα 
ύδατα των συμμετεχόντων κρατών μελών, 
με την επιφύλαξη ότι η εφεύρεση 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις 
ανάγκες του σκάφους και εφόσον οι εν 
λόγω κατοχυρωμένες με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας εφευρέσεις δεν 
χρησιμοποιούνται εμπορικά για τους 
κοινωνικοοικονομικούς σκοπούς για τους 
οποίους προορίζονταν εντός των κρατών 
μελών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να καταστήσει αδύνατη οποιαδήποτε παρεμβολή, ακόμα και παθητική, 
εκ μέρους επισκεπτών στην αγορά υποδοχής.

Τροπολογία 37
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) στις πράξεις που καλύπτονται από το 
προνόμιο των γεωργών δυνάμει του 
άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2100/94, το οποίο εφαρμόζεται mutatis 
mutandis·

η) στη χρήση από γεωργό του προϊόντος 
της συγκομιδής του για λόγους 
πολλαπλασιασμού στην εκμετάλλευσή 
του, σε περίπτωση που έχει 
πραγματοποιηθεί πώληση στον γεωργό 
πολλαπλασιαστικού υλικού ενός φυτού 
από τον δικαιούχο του διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας ή, με τη συγκατάθεσή του, 
για γεωργική χρήση, σε αντιστοιχία με τις 
διατάξεις του άρθρου 14 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2100/94

Or. en

Αιτιολόγηση

With regard to the farmer’s privilege, it is important to align the wording of the limitation to 
the wording of Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions.
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Τροπολογία 38
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) στη χρήση από γεωργό 
προστατευόμενων ζώων για γεωργική 
χρήση, υπό τον όρο ότι τα ζώα εκτροφής 
ή άλλο ζωικό υλικού αναπαραγωγής 
πωλήθηκαν ή διατέθηκαν με άλλον τρόπο 
στον γεωργό από τον δικαιούχο του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή με τη 
συγκατάθεσή του. Η χρήση αυτή
περιλαμβάνει την παροχή του ζώου ή 
άλλου υλικού αναπαραγωγής για τον 
σκοπό της γεωργικής του 
δραστηριότητας, αλλά όχι την πώληση 
στο πλαίσιο ή για τον σκοπό εμπορικής 
αναπαραγωγικής δραστηριότητας·

θ) στη χρήση από γεωργό ζώου ή ζωικού
υλικού αναπαραγωγής για γεωργικό 
σκοπό, σε περίπτωση που έχουν πωληθεί 
στον γεωργό από τον δικαιούχο του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή, με τη 
συγκατάθεσή του, ζώα εκτροφής ή άλλο 
ζωικό υλικό αναπαραγωγής που συνιστά 
ή περιέχει κατοχυρωμένη με ευρεσιτεχνία 
εφεύρεση. Κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνει 
καμία πώληση στο πλαίσιο ή για τον 
σκοπό εμπορικής αναπαραγωγικής 
δραστηριότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά το προνόμιο του γεωργού, έχει σημασία να ευθυγραμμιστεί η διατύπωση του 
περιορισμού με την αντίστοιχη της οδηγίας 98/44/ΕΚ περί νομικής προστασίας των 
βιοτεχνολογικών εφευρέσεων. 

Τροπολογία 39
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) στη χρήση από γεωργό 
προστατευόμενων ζώων για γεωργική 
χρήση, υπό τον όρο ότι τα ζώα εκτροφής 
ή άλλο ζωικό υλικού αναπαραγωγής 
πωλήθηκαν ή διατέθηκαν με άλλον τρόπο 
στον γεωργό από τον δικαιούχο του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή με τη 
συγκατάθεσή του. Η χρήση αυτή 

θ) στη χρήση από γεωργό 
προστατευόμενων ζώων ή υλικού 
αναπαραγωγής για γεωργική χρήση, υπό 
τον όρο ότι το υλικό αναπαραγωγής 
πωλήθηκε ή διατέθηκε με άλλον τρόπο 
στον γεωργό από τον δικαιούχο του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή με τη 
συγκατάθεσή του. Η χρήση αυτή 
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περιλαμβάνει την παροχή του ζώου ή 
άλλου υλικού αναπαραγωγής για τον 
σκοπό της γεωργικής του δραστηριότητας, 
αλλά όχι την πώληση στο πλαίσιο ή για 
τον σκοπό εμπορικής αναπαραγωγικής 
δραστηριότητας·

περιλαμβάνει την παροχή τέτοιου υλικού 
για τον σκοπό της γεωργικής του 
δραστηριότητας, αλλά όχι προς πώληση 
στο πλαίσιο ή για τον σκοπό εμπορικής 
αναπαραγωγικής δραστηριότητας·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ εμπορικής δραστηριότητας και μεταξύ της γεωργικής 
δραστηριότητας του γεωργού.

Τροπολογία 40
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
αναθέτουν, κατά την έννοια του άρθρου 
143 της ΣΕΔΕ, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας τα ακόλουθα 
καθήκοντα, τα οποία πρέπει να 
εκτελούνται σε συμφωνία προς τον 
εσωτερικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας:

1. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη αναθέτουν 
στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας τα ακόλουθα καθήκοντα, τα 
οποία πρέπει να εκτελούνται βάσει των 
Συνθηκών και του δικαίου της Ένωσης 
και σε συμφωνία προς τον εσωτερικό 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Γραφείο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας:

Or. en

Τροπολογία 41
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Υπό την ιδιότητά τους ως 
συμβαλλομένων κρατών της ΣΕΔΕ, τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

2. Υπό την ιδιότητά τους ως 
συμβαλλομένων κρατών της ΣΕΔΕ, τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, από κοινού με 
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τη διακυβέρνηση και την εποπτεία των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα 
καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Για τον 
σκοπό αυτό, συστήνουν μια επιτροπή 
περιορισμένης σύνθεσης στο πλαίσιο του 
διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
κατά την έννοια του άρθρου 145 της 
ΣΕΔΕ.

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διασφαλίζουν 
τη διακυβέρνηση και την εποπτεία των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα 
καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Για τον 
σκοπό αυτό, συστήνουν μια επιτροπή 
περιορισμένης σύνθεσης στο πλαίσιο του 
διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
Η εν λόγω επιτροπή περιορισμένης 
σύνθεσης οφείλει να λαμβάνει αποφάσεις 
βάσει εντολής που της αναθέτει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υποβάλλειε 
εκθέσεις σε αυτό. Τα μέλη της επιτροπής 
περιορισμένης σύνθεσης υποβάλλονται σε 
ακρόαση ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
προκειμένου να λάβουν έγκριση από αυτό.

Or. en

Τροπολογία 42
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν αποτελεσματική έννομη 
προστασία ενώπιον εθνικού δικαστηρίου 
έναντι των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας οι 
οποίες λαμβάνονται κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

3. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν αποτελεσματική έννομη 
προστασία ενώπιον εθνικού δικαστηρίου 
έναντι οποιασδήποτε διοικητικής 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Or. en

Τροπολογία 43
Adam Gierek
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δαπάνες που πραγματοποιεί το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας για την εκτέλεση των 
πρόσθετων καθηκόντων που ανατίθενται, 
κατά την έννοια του άρθρου 143 της 
ΣΕΔΕ, από τα κράτη μέλη στο Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
καλύπτονται από τα τέλη που παράγουν τα 
ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ.

Οι δαπάνες που πραγματοποιεί το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας για την εκτέλεση των 
πρόσθετων καθηκόντων που ανατίθενται, 
κατά την έννοια του άρθρου 143 της 
ΣΕΔΕ, από τα κράτη μέλη στο Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
καλύπτονται από τα τέλη που παράγουν τα 
ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ σύμφωνα με την 
προσομοίωση που καθορίζεται στο 
Παράρτημα Ι.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα I πρέπει να εκπονηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Τροπολογία 44
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο δικαιούχος του διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας καταβάλλει στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
τέλη ανανέωσης και πρόσθετα τέλη για την 
καθυστερημένη πληρωμή τελών 
ανανέωσης για ευρωπαϊκά διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ. Τα εν λόγω 
τέλη οφείλονται σε σχέση με τα έτη που 
έπονται του έτους κατά το οποίο 
ανακοινώνεται στο μητρώο ευρωπαϊκών 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας η χορήγηση του 
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που 
διαθέτει ενιαία ισχύ δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

1. Ο δικαιούχος του διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας καταβάλλει στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
τέλη ανανέωσης και πρόσθετα τέλη για την 
καθυστερημένη πληρωμή τελών 
ανανέωσης για ευρωπαϊκά διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, τα οποία 
αποτελούν τμήμα των πόρων που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των 
αναφερόμενων στο άρθρο 13 
καθηκόντων. Τα εν λόγω τέλη οφείλονται 
σε σχέση με τα έτη που έπονται του έτους 
κατά το οποίο ανακοινώνεται στο μητρώο 
ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας η 
χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος 
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ευρεσιτεχνίας που διαθέτει ενιαία ισχύ 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ως προς τον τρόπο χρησιμοποίησης των επιπρόσθετων 
τελών.  Πρέπει να επωφελείται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας από 
αυτά; Η μείωση του κόστους που συνεπάγεται η καταχώριση ευρεσιτεχνίας είναι προς το 
συμφέρον της Κοινότητας.

Τροπολογία 45
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επαρκούν, μαζί με τα τέλη που 
καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
κατά το στάδιο πριν από τη χορήγηση, 
ώστε να διασφαλίζεται ισοσκελισμένος 
προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

γ) καταβάλλονται μαζί με τα τέλη που 
καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
κατά το στάδιο πριν από τη χορήγηση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δεν πρέπει να 
δημιουργεί ιδιαίτερες ανησυχίες στην ΕΕ. 

Τροπολογία 46
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) λαμβάνουν υπόψη το καθεστώς και 
τις χρηματοδοτικές δυνατότητες των 
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ΜΜΕ.

Or. ro

Τροπολογία 47
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ύψος των τελών ανανέωσης 
καθορίζεται με στόχο

2. Το ύψος των τελών ανανέωσης 
καθορίζεται σύμφωνα με την 
προσομοίωση που καθορίζεται στο 
Παράρτημα ΙΙ με στόχο

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα IΙ πρέπει να εκπονηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Τροπολογία 48
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) να αντικατοπτρίζει την συγκεκριμένη 
κατάσταση των πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων, όπως καθορίζονται αυτές 
στη σύσταση 2003/361/ΕΚ με τη μορφή 
χαμηλότερων τελών·

Or. en

Τροπολογία 49
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το μέρος των εισπραχθέντων τελών 
ανανέωσης που κατανέμεται στα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, το οποίο 
αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 
στοιχείο ε), ανέρχεται σε 50% των τελών 
ανανέωσης που αναφέρονται στο άρθρο 14 
τα οποία καταβάλλονται για ευρωπαϊκά 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, 
μείον τις δαπάνες που συνδέονται με τη 
διαχείριση του ενιαίου καθεστώτος 
προστασίας των ευρεσιτεχνιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 12.

1. Το μέρος των εισπραχθέντων τελών 
ανανέωσης που κατανέμεται στα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, το οποίο 
αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 
στοιχείο ε), ανέρχεται σε 50% των τελών 
ανανέωσης που αναφέρονται στο άρθρο 14 
τα οποία καταβάλλονται για ευρωπαϊκά 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, 
μείον τις δαπάνες που συνδέονται με τη 
διαχείριση του ενιαίου καθεστώτος 
προστασίας των ευρεσιτεχνιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 12, σύμφωνα με 
την προσομοίωση που καθορίζεται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα ΙΙΙ πρέπει να εκπονηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Τροπολογία 50
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο, η 
Επιτροπή καθορίζει το μερίδιο κατανομής 
των τελών ανανέωσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 μεταξύ των 
συμμετεχόντων κρατών μελών βάσει των 
ακόλουθων αντικειμενικών, δίκαιων και 
συναφών κριτηρίων:

2. Για την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο, η 
Επιτροπή καθορίζει το μερίδιο κατανομής 
των τελών ανανέωσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 μεταξύ των 
συμμετεχόντων κρατών μελών βάσει των 
ακόλουθων αντικειμενικών, δίκαιων και 
συναφών κριτηρίων και σύμφωνα με την 
προσομοίωση που καθορίζεται στο 
Παράρτημα IV, αφού ληφθούν υπόψη τα 
εξής:

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα IV πρέπει να εκπονηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Τροπολογία 51
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν το ποσό που κατανέμεται 
σε αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 1 για 
σκοπούς σχετικούς με τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας.

3. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν το ποσό που κατανέμεται 
σε αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 1 για 
σκοπούς σχετικούς με την κατοχύρωση
ευρεσιτεχνίας στην επικράτειά τους.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Απλή διευκρίνιση.

Τροπολογία 52
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εξουσία θέσπισης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο.

1. Η εξουσία θέσπισης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 
ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 53
Adam Gierek
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται 
στα άρθρα 15 και 16 ισχύει επ’ αόριστο
χρονικό διάστημα από την [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται 
στα άρθρα 15 και 16 ισχύει για ορισμένο
χρονικό διάστημα, το οποίο δεν 
υπερβαίνει το ένα έτος από την 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιδιώκει να ενισχύσει την ικανότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
ασκεί έλεγχο ως προς τις αλλαγές που επέρχονται στο ευρωπαϊκό σύστημα ευρεσιτεχνιών, ιδίως 
όσον αφορά τις οικονομικές παραμέτρους.

Τροπολογία 54
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Η εξουσιοδότηση σχετικά με την 
εκταμίευση των πόρων υπόκειται πάντα 
στην έγκριση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιδιώκει να ενισχύσει την ικανότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
ασκεί έλεγχο ως προς τις αλλαγές που επέρχονται στο ευρωπαϊκό σύστημα ευρεσιτεχνιών, ιδίως 
όσον αφορά τις οικονομικές παραμέτρους.

Τροπολογία 55
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την 
εφαρμογή της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού και της νομοθεσίας περί 
αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την 
εφαρμογή των Συνθηκών και του δικαίου 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και της 
νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 56
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έξι μήνες από την 
ημερομηνία κατά την οποία το πρώτο 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ αρχίζει να παράγει 
αποτελέσματα στις επικράτειες των 
συμμετεχόντων κρατών μελών, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 
με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού 
και, εφόσον απαιτείται, διατυπώνει 
κατάλληλες προτάσεις για την 
τροποποίησή του. Επακόλουθες εκθέσεις 
σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος 
κανονισμού υποβάλλονται από την 
Επιτροπή κάθε έξι έτη.

1. Το αργότερο τρία έτη από την 
ημερομηνία κατά την οποία το πρώτο 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ αρχίζει να παράγει 
αποτελέσματα στις επικράτειες των 
συμμετεχόντων κρατών μελών, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Συμβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά 
με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού 
και, εφόσον απαιτείται, διατυπώνει 
κατάλληλες προτάσεις για την 
τροποποίησή του. Επακόλουθες εκθέσεις 
σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος 
κανονισμού υποβάλλονται από την 
Επιτροπή κάθε τρία έτη.

Or. lt

Τροπολογία 57
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έξι μήνες από την 
ημερομηνία κατά την οποία το πρώτο 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ αρχίζει να παράγει 
αποτελέσματα στις επικράτειες των 
συμμετεχόντων κρατών μελών, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 
με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού 
και, εφόσον απαιτείται, διατυπώνει 
κατάλληλες προτάσεις για την 
τροποποίησή του. Επακόλουθες εκθέσεις 
σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος 
κανονισμού υποβάλλονται από την 
Επιτροπή κάθε έξι έτη.

1. Το αργότερο δύο έτη από την 
ημερομηνία κατά την οποία το πρώτο 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ αρχίζει να παράγει 
αποτελέσματα στις επικράτειες των 
συμμετεχόντων κρατών μελών, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία του παρόντος κανονισμού και, 
εφόσον απαιτείται, διατυπώνει κατάλληλες 
προτάσεις για την τροποποίησή του. 
Επακόλουθες εκθέσεις σχετικά με τη 
λειτουργία του παρόντος κανονισμού 
υποβάλλονται από την Επιτροπή κάθε δύο
έτη.

Or. en

Τροπολογία 58
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έξι μήνες από την 
ημερομηνία κατά την οποία το πρώτο 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ αρχίζει να παράγει 
αποτελέσματα στις επικράτειες των 
συμμετεχόντων κρατών μελών, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 
με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού 
και, εφόσον απαιτείται, διατυπώνει 
κατάλληλες προτάσεις για την 
τροποποίησή του. Επακόλουθες εκθέσεις 
σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος 
κανονισμού υποβάλλονται από την 
Επιτροπή κάθε έξι έτη.

1. Το αργότερο έξι μήνες από την 
ημερομηνία κατά την οποία το πρώτο 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ αρχίζει να παράγει 
αποτελέσματα στις επικράτειες των 
συμμετεχόντων κρατών μελών, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Συμβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά 
με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού 
και, εφόσον απαιτείται, διατυπώνει 
κατάλληλες προτάσεις για την 
τροποποίησή του. Επακόλουθες εκθέσεις 
σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος 
κανονισμού υποβάλλονται από την 
Επιτροπή κάθε έξι έτη.

Or. ro
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Τροπολογία 59
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έξι μήνες από την 
ημερομηνία κατά την οποία το πρώτο 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ αρχίζει να παράγει 
αποτελέσματα στις επικράτειες των 
συμμετεχόντων κρατών μελών, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 
με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού 
και, εφόσον απαιτείται, διατυπώνει 
κατάλληλες προτάσεις για την 
τροποποίησή του. Επακόλουθες εκθέσεις 
σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος 
κανονισμού υποβάλλονται από την 
Επιτροπή κάθε έξι έτη.

1. Το αργότερο τρία έτη από την 
ημερομηνία κατά την οποία το πρώτο 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 
ενιαία ισχύ αρχίζει να παράγει 
αποτελέσματα στις επικράτειες των 
συμμετεχόντων κρατών μελών, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 
με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού 
και, εφόσον απαιτείται, διατυπώνει 
κατάλληλες προτάσεις για την 
τροποποίησή του. Επακόλουθες εκθέσεις 
σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος 
κανονισμού υποβάλλονται από την 
Επιτροπή κάθε τρία έτη.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σε περίοδο μεγάλων οικονομικών ανακατατάξεων πρέπει εμπορικές συμφωνίες αυτής της 
κλίμακας να συνομολογούνται συχνότερα. Έχει επίσης σημασία να υποβάλονται και οι εκθέσεις 
συχνότερα.

Τροπολογία 60
Alajos Mészáros

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το καθεστώς ενιαίας προστασίας των 
ευρεσιτεχνιών μπορεί να ζητηθεί για κάθε 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 
οποίο χορηγείται από την ημερομηνία που 
ορίζεται στην παράγραφο 2.

4. Το καθεστώς ενιαίας προστασίας των 
ευρεσιτεχνιών μπορεί να ζητηθεί για κάθε 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 
οποίο χορηγείται βάσει αίτησης για 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που 
κατατέθηκε από την ημερομηνία που 
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ορίζεται στην παράγραφο 2 και έπειτα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας του δικαίου και στην εξασφάλιση 
κατάλληλης περιόδου προπαρασκευής για τα κράτη μέλη.


