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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1594/2012, του Heiner Schwab, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ίδρυση ευρωπαϊκού δικαστηρίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Αναφορά 1615/2012, των Cäcilia Braun-Müller και Martina Braun, 
γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «KLB Diözesanverband Freiburg», 
σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού δικαστηρίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Αναφορά 1616/2012, της Martina Schachtner, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού δικαστηρίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Αναφορά 1732/2012, του Anton Habersetzer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

1. Περίληψη της αναφοράς 1594/2012

Ο αναφέρων αντιτίθεται στην προτεινόμενη ίδρυση ευρωπαϊκού δικαστηρίου διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας. Κατά την άποψή του, δεν θα είναι δυνατόν οι αποφάσεις που εκδίδονται από 
το εν λόγω δικαστήριο να ελέγχονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
υπερβολικό κόστος θα καταστήσει αδύνατη την προσφυγή οργανώσεων ενδιαφερόμενων 
μερών και/ή μεμονωμένων πολιτών σε αυτό, και θα καταστεί αδύνατη η λήψη εθνικών 
μέτρων για τον περιορισμό των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ο αναφέρων εκφράζει ιδιαίτερη 
ανησυχία για την έλλειψη κοινωνικού ελέγχου όσον αφορά την παροχή διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να απορρίψει τις προτάσεις για ίδρυση ευρωπαϊκού δικαστηρίου διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας.

Περίληψη της αναφοράς 1615/2012

Οι αναφέρουσες αντιτίθενται στην προτεινόμενη ίδρυση ευρωπαϊκού δικαστηρίου 
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διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Κατά την άποψή τους, οι αποφάσεις του εν λόγω δικαστηρίου δεν 
θα μπορούν να αναθεωρηθούν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το υπερβολικό 
κόστος προσφυγής θα καθιστά αδύνατον για τις ενδιαφερόμενες ομάδες ή/και μεμονωμένα 
πρόσωπα να φέρνουν ενώπιον της δικαιοσύνης υποθέσεις και θα είναι αδύνατη η λήψη 
μέτρων σε εθνικό επίπεδο για τον περιορισμό των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι 
αναφέρουσες εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για την απουσία κοινωνικού ελέγχου όσον 
αφορά τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Ζητούν από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απορρίψει τις προτάσεις για την ίδρυση ευρωπαϊκού 
δικαστηρίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Περίληψη της αναφοράς 1616/2012

Η αναφορά είναι ταυτόσημη με τις αναφορές 1594/2012 και 1615/2012.

Περίληψη της αναφοράς 1732/2012

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, διότι το Δικαστήριο 
της ΕΕ δεν μπορεί να κρίνει τις αποφάσεις του ευρωπαϊκού δικαστηρίου διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας. Ο αναφέρων φοβάται ότι, σε περίπτωση διαφορών, οι αιτούντες διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας δεν θα προβαίνουν στην υποβολή αιτήσεων στο δικαστήριο λόγω του υψηλού 
κόστους των διαδικασιών στο δικαστήριο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Δεν θα πρέπει επίσης 
να είναι εφικτή η θέσπιση εθνικών μέτρων για τον περιορισμό του πεδίου ισχύος των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

2. Παραδεκτό

1594/2012 : Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2013.
1615/2012 : Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Μαΐου 2013.
1616/2012 : Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Μαΐου 2013.
1732/2012 : Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιουλίου 2013.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Στα τέλη του 2012 επιτεύχθηκε συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο σχετικά με την ενιαία δέσμη 
μέτρων για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση, στις 
17 Δεκεμβρίου 2012, δύο κανονισμών σχετικά με τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας για 
τη δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρωπαϊκών ευρεσιτεχνιών και για τις 
σχετικές μεταφραστικές ρυθμίσεις1, καθώς και την υπογραφή συμφωνίας από 25 κράτη μέλη 
για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας («Συμφωνία για το ΕΔΔΕ») 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου 
καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών. 
Βλέπε http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:EL:PDF.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1260/2012 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση ενισχυμένης 
συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών σε σχέση με τις 
εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις. 
Βλέπε http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:EL:PDF.
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στις αρχές του 20131. Η συμφωνία για το ΕΔΔΕ θα τεθεί σε ισχύ μετά την επικύρωσή της από 
13 κράτη μέλη (περιλαμβανομένης της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
Γαλλίας).

Η ενιαία δέσμη μέτρων για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αποτελείται από δύο βασικά μέρη:

(1) Τη δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών για τα 25 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων μεταφραστικών 
ρυθμίσεων, η οποία αποτελεί αντικείμενο δύο κανονισμών. Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
που χορηγούνται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας («ΕΓΔΕ»), οι 
εφευρέτες θα μπορούν να επιλέγουν μεταξύ α) του υφιστάμενου συστήματος πολλαπλών 
εθνικών επικυρώσεων με βάση ένα («συμβατικό») ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, στο 
πλαίσιο του οποίου καταβάλλονται χωριστά τέλη ανανέωσης για κάθε επικύρωση σε εθνικό 
επίπεδο καθώς και για μεταφράσεις για ορισμένες εθνικές επικυρώσεις, ή β) της χορήγησης 
ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας που καλύπτει τα 25 συμμετέχοντα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο του οποίου καταβάλλεται στο ΕΓΔΕ ένα ενιαίο τέλος ανανέωσης και, σε περίπτωση 
μετάβασης, απαιτείται μία ενιαία ολοκληρωμένη μετάφραση για την εξασφάλιση καθεστώτος 
προστασίας για το δίπλωμα. Επιπλέον, βάσει των νέων μεταφραστικών ρυθμίσεων που 
ισχύουν για τη δημιουργία του ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, οι ΜΜΕ, 
τα φυσικά πρόσωπα, οι ΜΚΟ, τα πανεπιστήμια και οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί που 
έχουν την κατοικία ή την κύρια έδρα επιχειρηματικής δραστηριότητας τους σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος της ΕΕ θα λαμβάνουν αποζημίωση, εντός ανώτατου ορίου, για όλες τις δαπάνες 
μετάφρασης, εφόσον η αίτηση συμπληρώνεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι επίσημη γλώσσα του ΕΓΔΕ.

(2) Τη θέσπιση, βάσει της συμφωνίας για το ΕΔΔΕ, μιας ενιαίας δικαιοδοσίας για τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη που θα αφορά ειδικά τα θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, με 
αποτέλεσμα την αποφυγή περιττών αλληλοεπικαλύψεων όσον αφορά τις προσφυγές που 
ασκούνται ενώπιων των δικαστηρίων των εμπλεκόμενων κρατών μελών, και την ενίσχυση 
της ασφάλειας δικαίου.

Σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΔΕ) θα αποτελείται από τοπικά (και 
περιφερειακά) τμήματα καθώς και από ένα κεντρικό τμήμα που θα λειτουργεί ως 
πρωτοδικείο. Το ΕΔΔΕ θα περιλαμβάνει επίσης εφετείο ενώπιον του οποίου θα είναι δυνατή 
η άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων του πρωτοδικείου. Το ΕΔΔΕ θα είναι δικαστήριο 
κοινό στα συμβαλλόμενα κράτη μέλη και ως εκ τούτου θα υπέχει τις αυτές υποχρεώσεις 
δυνάμει του δικαίου της Ένωσης με οιοδήποτε εθνικό δικαστήριο των συμβαλλόμενων 
κρατών μελών. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα ότι το ΕΔΔΕ, όπως και κάθε εθνικό δικαστήριο, 
θα πρέπει να ζητεί την έκδοση προδικαστικής απόφασης από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΔΕΕ), σύμφωνα με το άρθρο 267 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ), για ζητήματα που αφορούν το δίκαιο της ΕΕ.  Ωστόσο, το ΔΕΕ δεν θα 
συνιστά φορέα αρμόδιο να αποφαίνεται επί των προσφυγών κατά των αποφάσεων του ΕΔΔΕ, 
όπως δεν είναι αρμόδιο και για τις προσφυγές κατά αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων. 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/12/st16/st16351.el12.pdf
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Σχετικά με το κόστος των νομικών διαδικασιών:

Όπως προαναφέρθηκε, βάσει του νέου συστήματος, όσον αφορά τα συμβατικά ευρωπαϊκά 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, νομικές 
διαδικασίες θα κινούνται μόνον ενώπιον του ΕΔΔΕ (αντί για παράλληλες νομικές διαδικασίες 
σε μεγάλο ενδεχομένως αριθμό κρατών μελών), με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος των 
νομικών διαδικασιών να είναι σε πολλές περιπτώσεις χαμηλότερο από το σημερινό. 
Παράλληλα, θα ενισχυθεί και η ασφάλεια δικαίου. 

Προς το παρόν, τα δικαστικά τέλη δεν έχουν καθοριστεί. Θα καθοριστούν από τη διοικητική 
επιτροπή του ΕΔΔΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 36 της συμφωνίας για το ΕΔΔΕ, καθίσταται 
σαφές ότι τα δικαστικά τέλη θα πρέπει να καθοριστούν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ της αρχής της ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη, ιδίως 
όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις μικρομονάδες, τα φυσικά πρόσωπα, τις μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις, τα πανεπιστήμια και τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς 
και της επαρκούς συνεισφοράς των διαδίκων στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται το 
Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά οφέλη για τους ενδιαφερομένους και τον 
στόχο ενός αυτοχρηματοδοτούμενου δικαστηρίου με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Στη 
δήλωση των συμβαλλόμενων κρατών μελών σχετικά με τις προπαρασκευαστικές εργασίες 
για την έναρξη λειτουργίας του ΕΔΔΕ, η οποία εκδόθηκε με την υπογραφή της συμφωνίας, 
τα κράτη μέλη επισημαίνουν ότι το σύστημα των τελών θα πρέπει να εξασφαλίζει την επαρκή 
πρόσβαση συγκεκριμένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, μέσω κατάλληλων και 
ειδικών μέσων. 

Ενώπιον του ΕΔΔΕ, οι διάδικοι εκπροσωπούνται είτε από δικηγόρους εξουσιοδοτημένους να 
παρίστανται ενώπιον δικαστηρίου συμβαλλόμενου κράτους μέλους είτε από νομικούς 
συμβούλους ειδικευμένους σε θέματα ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι διάδικοι 
αναλαμβάνουν την αμοιβή των συνηγόρων. Δεδομένης της πολυπλοκότητας που συνήθως 
χαρακτηρίζει τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κρίνεται σκόπιμη η επαγγελματική 
εκπροσώπηση. Σε κάθε περίπτωση, τα εύλογα και αναλογικά δικαστικά έξοδα και οι λοιπές 
δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο νικήσας διάδικος βαρύνουν κατά κανόνα τον ηττηθέντα 
διάδικο. Ως εκ τούτου, ο νικήσας διάδικος δεν επιβαρύνεται με τυχόν έξοδα ή επιβαρύνεται 
μόνον με τα έξοδα που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο, ενώ ο ηττηθείς διάδικος επιβαρύνεται 
με τα (εύλογα) έξοδα. Το μέτρο αυτό θεωρείται δικαιολογημένο δεδομένου ότι ο διάδικος 
ηττάται, ενώ μπορεί επίσης να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την άσκηση μη τεκμηριωμένων 
αγωγών. Σε κάθε περίπτωση, το δικαστήριο δύναται για λόγους επιείκειας να αποφασίσει ότι 
τα δικαστικά έξοδα θα καλυφθούν με διαφορετικό τρόπο. 

Καθώς οι κανονισμοί διαδικασίας ενώπιον του ΕΓΔΕ παραμένουν αμετάβλητοι, και οι ΜΚΟ 
διαθέτουν το δικαίωμα να καταθέτουν προσφυγή κατά της χορήγησης διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας με βάση τους κανόνες του ΕΓΔΕ. 

Σχετικά με τη δυνατότητα των εθνικών μέτρων να περιορίζουν την ισχύ των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας:

Μια σημαντική αρχή της καθιέρωσης ενιαίας ισχύος για τα ευρωπαϊκά διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας είναι ότι το πεδίο εφαρμογής και οι περιορισμοί των εν λόγω ενιαίων 
διπλωμάτων θα εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, όπως 
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ορίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού για το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών. 
Τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που εφαρμόζονται στα ευρωπαϊκά διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ ορίζονται στα άρθρα 25 έως 28 της συμφωνίας για το ΕΔΔΕ.

Οι περιορισμοί που αφορούν την κατοχύρωση των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας διέπονται από την οδηγία 98/44/ΕΚ για την έννομη προστασία των 
βιοτεχνολογικών εφευρέσεων1 («Οδηγία 98/44/ΕΚ») και αντανακλώνται στο άρθρο 27 της 
συμφωνίας για το ΕΔΔΕ. 

Οι δεοντολογικές και ηθικές πτυχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη 
διαδικασία που ακολουθείται έως την έγκριση ή την απόρριψη των αιτήσεων για δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας. Η οδηγία 98/44/ΕΚ ορίζει επίσης ότι οι εφευρέσεις μπορούν να αποκλεισθούν 
από την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για λόγους ηθικής. Οι εν λόγω σημαντικές 
διατάξεις έχουν μεταφερθεί στη Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας2 η οποία 
έχει δεσμευτική ισχύ για το ΕΓΔΕ όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων για δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας. Όπως προαναφέρθηκε, το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα είναι ένα 
(«συμβατικό») ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που θα χορηγείται από το ΕΓΔΕ με βάση 
τις διατάξεις της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας («ΣΕΔΕ»), το οποίο, 
αφού χορηγηθεί κατόπιν υποβολής αίτησης, θα έχει ενιαία ισχύ στο έδαφος των 25 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Τούτο συνεπάγεται ότι η διαδικασία που ακολουθείται έως τη 
χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι η ίδια με εκείνη που εφαρμόζεται επί του 
παρόντος στα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας (χωρίς ενιαία ισχύ). 

Συμπέρασμα
Το αίτημα της αναφοράς –να μην επιτευχθεί πολιτική συμφωνία σχετικά με το Ενιαίο 
Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας– είναι πλέον παρωχημένο, δεδομένου ότι η 
συμφωνία για το ΕΔΔΕ έχει ήδη υπογραφεί. Στην ουσία, δόθηκε απάντηση στις ανησυχίες 
που εκφράζονται, οι οποίες δεν είναι πλέον συναφείς.

                                               
1 ΕΕ L 213 της 30.7.1998, σ. 13-21.
2 Άρθρο 53 παράγραφος α) της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και κανόνας 28 του 
Εκτελεστικού Κανονισμού της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, τα οποία είναι παρεμφερή 
με το άρθρο 6 της οδηγίας 98/44/ΕΚ.


