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Θέμα: Αναφορά 0032/2009, του Karl Bauch, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Deutscher Erfinder-Verband e. V.» (Ένωσης Γερμανών Εφευρετών), 
σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την απογοήτευσή του όσον αφορά την εθνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ζητώντας τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας για 
τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αντίστοιχης με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών όσον 
αφορά τις διαδικαστικές δαπάνες, το μέγιστο των τριών ετών για την εξέταση των αιτήσεων, 
τις αρχικές δοκιμές και τη χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, την ποινική δίωξη από 
τις αρχές για παραβάσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τον υπολογισμό του κόστους των 
διπλωμάτων ιδιοκτησίας υπό το πρίσμα της οικονομικής κατάστασης του αιτούντος και μια 
περίοδο χάριτος διάρκειας ενός έτους. Επιπλέον, ο αναφέρων θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός 
ότι η νομοθεσία δεν κάνει λόγο για ίση μεταχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής και υλικής 
ιδιοκτησίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων παραπονείται για ελλείψεις του συστήματος χορήγησης διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας που ισχύει στην Ευρώπη και αιτιάται παραλείψεις και άλλα εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη του αναφέροντα ότι ένα κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας πρέπει να είναι φθηνό, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αποτελεσματικό τρόπο 
και να προσφέρει νομική ασφάλεια. Για τον λόγο αυτόν, επιμένει εδώ και αρκετό καιρό στη
μεταρρύθμιση του τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που απαιτείται γι’ αυτό σε κοινοτικό 
επίπεδο.

Η ποινική δίωξη για παραβάσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δεν είναι καθήκον υπηρεσιών 
των επιμέρους κρατών μελών, ελλείψει δε αρμοδιότητας ούτε των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 
Αντίθετα, η επιβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι θέμα των εκάστοτε 
δικαιούχων. Το νομικό πλαίσιο που ισχύει γι’ αυτό σε επίπεδο ΕΕ το προσφέρει η οδηγία 
2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 
για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (διορθωτικό ΕΕ L 195 της
2.6.2004, σ. 16).

Η εντολή του Παρισίου (διακυβερνητική διάσκεψη του Ιουνίου του 1999) που αναφέρει ο 
αναφέρων είχε σκοπό να δώσει ώθηση σε μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΟΔΕ). Θα επιδιώκονταν ιδίως, ως συμπλήρωμα 
της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΣΕΔΕ), ειδικές συμφωνίες των 
μελών του ΕΟΔΕ σχετικά με μεταφραστικά θέματα, καθώς και με τη διευθέτηση διαφορών. 
Οι εργασίες αυτές κατέληξαν στις 17 Οκτωβρίου 2000 στην έγκριση συμφωνίας για την 
εφαρμογή του άρθρου 65 της ΣΕΔΕ (συμφωνία του Λονδίνου). 

Εφόσον ο ΕΟΔΕ είναι αυτόνομος οργανισμός ανεξάρτητος από την ΕΕ, δεν μπορεί -αντίθετα 
με τα λεγόμενα του αναφέροντα- να γίνει λόγος για «μπλοκάρισμα» για το οποίο ευθύνεται η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντίθετα, η Επιτροπή υπέβαλε την 1η Αυγούστου 2000 επί τη βάσει 
της ατζέντας της Λισαβόνας πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για το κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας (ΕΕ C 337 E της 28.11.2000, σ. 278). 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, όμως, δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν το 2003 σε μια ρύθμιση για 
το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που θα αποδέχονταν οι χρήστες. Για τον λόγο αυτόν, η
«κοινή πολιτική προσέγγιση» του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 2003 (έγγραφο 7159/03 του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία. Μια νέα 
προσπάθεια έγινε με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενίσχυση του συστήματος των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη» (έγγραφο COM (2007) 165 τελικό) της 3ης 
Απριλίου 2007. 

Οι νέες προσπάθειες μεταρρύθμισης που έχουν καταβληθεί από τότε οδήγησαν στο μεταξύ σε 
μια φιλική για τον χρήστη αναθεώρηση της πρότασης κανονισμού για το κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας και στην επεξεργασία του σχεδίου συμφωνίας για τη δημιουργία ενιαίας 
δικαιοδοσίας για τα ευρωπαϊκά και τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Σχετικά με τα θέματα των διαδικασιών συμβιβασμού και διαιτησίας ενώπιον της ΠΟΔΙ στη 
Γενεύη που έθιξε ο αναφέρων, πρέπει να επισημανθεί ότι βάσει των κανόνων που ισχύουν 
εκεί οι ενδιαφερόμενοι είναι ελεύθεροι να προσφύγουν σε αυτές. Το προαναφερθέν σχέδιο
συμφωνίας για τη δημιουργία ενιαίας δικαιοδοσίας προβλέπει επιπλέον στο άρθρο 17 τη 
σύσταση ενός "Patent mediation and arbitration centre" (κέντρου διαιτησίας και 
διαμεσολάβησης) σε επίπεδο ΕΕ. Επιπροσθέτως, το άρθρο 44 του σχεδίου προβλέπει 
διατάξεις για το ευεργέτημα πενίας.
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Η ενδεχόμενη καθιέρωση σε ολόκληρη την ΕΕ μιας περιόδου χάριτος δεν αποτελεί 
αντικείμενο της σημερινής συζήτησης για τη μεταρρύθμιση των κοινοτικών διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας. Η ενασχόληση με τέτοια θέματα θα πρέπει, εφόσον χρειαστεί, να συνεχιστεί 
στο πλαίσιο διεθνών διαπραγματεύσεων στη Γενεύη.

Συμπεράσματα

Ως εκ τούτου, τα αιτήματα της αναφοράς λαμβάνονται υπόψη όπως αναφέρθηκε παραπάνω.


