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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
∗∗∗∗ 

στην πρόταση της Επιτροπής  

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. .../2012  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα της δηµιουργίας ενιαίου καθεστώτος 

προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το πρώτο 

εδάφιο του άρθρου 118, 

                                                 
∗  Τροπολογίες: το νέο ή τροποποιηµένο κείµενο σηµειώνεται µε έντονους πλάγιους χαρακτήρες· η 

διαγραφή κειµένου σηµειώνεται µε το σύµβολο ▌. 
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Έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/167/ΕΕ του Συµβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2011, για την 

έγκριση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα της δηµιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας 

των ευρεσιτεχνιών1, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία2, 

                                                 
1 ΕΕ L 76, 22.3.2011, σ. 53. 
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της … 
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) 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 στόχων της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενιαία προστασία των ευρεσιτεχνιών στην 

εσωτερική αγορά, ή τουλάχιστον σε σηµαντικό τµήµα της, θα πρέπει να περιλαµβάνεται 

στις νοµικές πράξεις που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις. 

(1α)  Σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 118 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο της 

εγκαθίδρυσης και της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς περιλαµβάνουν τη δηµιουργία 

ενιαίας προστασίας των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας στο εσωτερικό της Ένωσης και τη 

δηµιουργία κεντρικών καθεστώτων έγκρισης, συντονισµού και ελέγχου στο επίπεδο της 

Ένωσης. 

(1β) Στις 10 Μαρτίου 2011, το Συµβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2011/167/ΕΕ µε την οποία 

ενέκρινε την ενισχυµένη συνεργασία µεταξύ Βελγίου, Βουλγαρίας, Τσεχικής 

∆ηµοκρατίας, ∆ανίας, Γερµανίας, Εσθονίας, Ιρλανδίας, Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου, 

Λετονίας, Λιθουανίας, Λουξεµβούργου, Ουγγαρίας, Μάλτας, Κάτω Χωρών, Αυστρίας, 

Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουµανίας, Σλοβενίας, Σλοβακίας, Φινλανδίας, Σουηδίας, και 

Ηνωµένου Βασιλείου («συµµετέχοντα κράτη µέλη») στον τοµέα της δηµιουργίας ενιαίου 

καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών. 
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(2) Το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών αναµένεται να προωθήσει την 

επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 

διευκολύνοντας και καθιστώντας λιγότερο δαπανηρή και περισσότερο νοµικά ασφαλή 

την πρόσβαση στο σύστηµα των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Αναµένεται επίσης να 

βελτιώσει το επίπεδο προστασίας των ευρεσιτεχνιών παρέχοντας τη δυνατότητα 

εξασφάλισης ενιαίας προστασίας των ευρεσιτεχνιών στα συµµετέχοντα κράτη µέλη 

καθώς και να εξαλείψει το κόστος και την πολυπλοκότητα για τις επιχειρήσεις σε 

ολόκληρη την Ένωση. Θα πρέπει να είναι διαθέσιµο στους δικαιούχους ευρωπαϊκών 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας τόσο από τα συµµετέχοντα κράτη µέλη όσο και από άλλα 

κράτη, ανεξαρτήτως της ιθαγένειας, του τόπου κατοικίας ή τόπου εγκατάστασής τους. 
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(5) Η Σύµβαση για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 

1973, όπως τροποποιήθηκε στις 17 ∆εκεµβρίου 1991 και στις 29 Νοεµβρίου 2000 

(«ΣΕ∆Ε»), ίδρυσε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας και του 

ανέθεσε το καθήκον της χορήγησης ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Το καθήκον 

αυτό εκτελείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας («ΕΓ∆Ε»). Το 

ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από το ΕΓ∆Ε θα πρέπει, κατόπιν 

αιτήµατος του δικαιούχου του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, να διαθέτει ενιαία ισχύ δυνάµει 

του παρόντος κανονισµού στα συµµετέχοντα κράτη µέλη. Ένα τέτοιο δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας θα αναφέρεται εφεξής ως «ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία 

ισχύ». 
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(6) Σύµφωνα µε το Μέρος IX της ΣΕ∆Ε, οµάδα κρατών που είναι µέρη της ΣΕ∆Ε µπορεί να 

ορίσει ότι τα ευρωπαϊκά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται για τα εν λόγω κράτη 

έχουν ενιαίο χαρακτήρα. Ο παρών κανονισµός αποτελεί ειδική συµφωνία κατά την 

έννοια του άρθρου 142 της ΣΕ∆Ε, περιφερειακή συνθήκη για το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 

κατά την έννοια του άρθρου 45 παράγραφος 1 της συνθήκης συνεργασίας στον τοµέα 

των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας της 19ης Ιουνίου 1970, όπως τροποποιήθηκε τελευταία 

στις 3 Φεβρουαρίου 2001 και ειδική συµφωνία κατά το άρθρο 19 της σύµβασης για την 

προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 20 Μαρτίου 

1883 και τροποποιήθηκε τελευταία στις 28 Σεπτεµβρίου 1979. 

(7) Το καθεστώς ενιαίας προστασίας των ευρεσιτεχνιών θα πρέπει να επιτευχθεί παρέχοντας 

ενιαία ισχύ στα ευρωπαϊκά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στο στάδιο µετά τη χορήγησή τους 

δυνάµει του παρόντος κανονισµού και ως προς όλα τα συµµετέχοντα κράτη µέλη. Το 

κύριο χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ θα 

πρέπει να είναι ο ενιαίος χαρακτήρας του, δηλαδή η παροχή ενιαίας προστασίας και η 

παραγωγή ίδιων αποτελεσµάτων σε όλα τα συµµετέχοντα κράτη µέλη. Ως εκ τούτου, το 

ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ θα πρέπει να περιορίζεται, ▌ να 

µεταβιβάζεται, να ανακαλείται ή να λήγει µόνον ως προς όλα τα συµµετέχοντα κράτη 

µέλη. Το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ θα πρέπει να µπορεί να 

αποτελεί αντικείµενο αδειών εκµετάλλευσης σε σχέση µε το σύνολο ή µέρος των 

επικρατειών των συµµετεχόντων κρατών µελών. Προκειµένου να διασφαλίζεται το 

οµοιόµορφο ουσιαστικό πεδίο της προστασίας που παρέχει το ενιαίο καθεστώς 

προστασίας των ευρεσιτεχνιών, µόνον ευρωπαϊκά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας τα οποία 

χορηγήθηκαν για όλα τα συµµετέχοντα κράτη µέλη µε το ίδιο σύνολο αξιώσεων πρέπει 

να διαθέτουν ενιαία ισχύ. ▌Τέλος, η ενιαία ισχύς που αποδίδεται σε ευρωπαϊκό δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να έχει επικουρικό χαρακτήρα και θα πρέπει να θεωρείται ότι 

παύει υφίσταται εφόσον το βασικό ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ανακληθεί ή 

περιορισθεί. 
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(8) Σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του δικαίου περί διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και του 

άρθρου 64 παράγραφος 1 της ΣΕ∆Ε, το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

πρέπει να ισχύει αναδροµικά στις επικράτειες των συµµετεχόντων κρατών µελών από την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ανακοίνωσης της χορήγησης του ευρωπαϊκού διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας στο δελτίο ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Όταν ισχύει η ενιαία 

προστασία της ευρεσιτεχνίας, τα συµµετέχοντα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 

ότι το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας θεωρείται ότι δεν άρχισε να παράγει 

αποτελέσµατα στην επικράτειά τους ως εθνικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, προκειµένου 

να αποφευχθεί τυχόν διπλή προστασία της ευρεσιτεχνίας.  

(9) Για τα θέµατα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό ή τον κανονισµό (EE) 

αριθ. .../2012 του Συµβουλίου της ... για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα 

της δηµιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών σε σχέση µε τις 

εφαρµοστέες µεταφραστικές ρυθµίσεις1∗, θα πρέπει να ισχύουν οι διατάξεις της ΣΕ∆Ε 

και της εθνικής νοµοθεσίας συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς 

δικαίου. 

(9α) Οι υποχρεωτικές άδειες εκµετάλλευσης για τα ευρωπαϊκά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε 

ενιαία ισχύ θα πρέπει να διέπονται από τα δίκαια των συµµετεχόντων κρατών µελών 

στις αντίστοιχες επικράτειές τους. 

                                                 
1  EE L ... 
∗  ΕΕ: Να εισαχθούν ο αριθµός και η ηµεροµηνία του κανονισµού που περιέχονται στο έγγραφο 

18855/11και να συµπληρωθεί η αναφορά στην υποσηµείωση. 
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(10) Τα δικαιώµατα που παρέχονται από το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ 

θα πρέπει να επιτρέπουν στον δικαιούχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας να εµποδίζει κάθε 

τρίτο να εκµεταλλεύεται άµεσα ή έµµεσα την εφεύρεση που καλύπτεται από δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας στις επικράτειες των συµµετεχόντων κρατών µελών, χωρίς τη 

συγκατάθεση του δικαιούχου του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Ωστόσο, τρίτοι θα πρέπει να 

δύνανται να κάνουν  χρήση της εφεύρεσης, σε ορισµένες περιπτώσεις, για παράδειγµα 

για ιδιωτικούς και µη εµπορικούς σκοπούς, για πειραµατικούς σκοπούς ή για πράξεις που 

επιτρέπονται ρητώς βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του διεθνούς δικαίου.  

(11) Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρχή της 

ανάλωσης των δικαιωµάτων πρέπει επίσης να εφαρµόζεται στα ευρωπαϊκά διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ. Εποµένως, τα δικαιώµατα που παρέχονται από ευρωπαϊκά 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ πρέπει επίσης να µην εκτείνονται σε πράξεις που 

αφορούν το προϊόν που καλύπτεται από το συγκεκριµένο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, οι 

οποίες λαµβάνουν χώρα στα συµµετέχοντα κράτη µέλη µετά τη θέση του προϊόντος στο 

εµπόριο στην Ένωση από τον δικαιούχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. 
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(11α) Το καθεστώς που ρυθµίζει την αποζηµίωση θα πρέπει να διέπεται από το δίκαιο των 

συµµετεχόντων κρατών µελών και ιδίως από τις διατάξεις για την εφαρµογή του 

άρθρου 13 της οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας1. 

(12) Ως αντικείµενο ιδιοκτησίας, το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ θα 

πρέπει να αντιµετωπίζεται στο σύνολό του και σε όλα τα συµµετέχοντα κράτη µέλη ως 

εθνικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας του συµµετέχοντος κράτους µέλους το οποίο καθορίζεται 

σύµφωνα µε ειδικά κριτήρια όπως η κατοικία ή η κύρια έδρα ή η έδρα της επιχείρησης 

του αιτούντος το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.  

                                                 
1  ΕΕ L 157, 30.4.2004, σ. 45. 
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(13) Για την προώθηση και τη διευκόλυνση της οικονοµικής εκµετάλλευσης εφεύρεσης  που 

προστατεύεται από ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ, ο δικαιούχος του 

διπλώµατος αυτού θα πρέπει να δύναται να προσφέρει άδεια εκµετάλλευσης του 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας του έναντι καταβολής εύλογου ανταλλάγµατος. Για τον σκοπό 

αυτό, ο δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να δύναται να υποβάλει 

δήλωση στο ΕΓ∆Ε ότι προτίθεται να χορηγήσει άδεια έναντι καταβολής εύλογου 

ανταλλάγµατος. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας θα 

πρέπει να δικαιούται µείωση των τελών ανανέωσης, µετά την παραλαβή της ως άνω 

δήλωσης από το ΕΓ∆Ε. 

(14) Η οµάδα κρατών µελών που κάνει χρήση των διατάξεων του µέρους IX της ΣΕ∆Ε 

δύναται να αναθέσει καθήκοντα στο ΕΓ∆Ε και να συστήσει Ειδική επιτροπή στο πλαίσιο 

του διοικητικού συµβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ( 

«Ειδική επιτροπή»). 

(15) Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη θα πρέπει να αναθέσουν ορισµένα διοικητικά καθήκοντα 

σχετικά µε τα ευρωπαϊκά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ στο ΕΓ∆Ε, ιδίως όσον 

αφορά τη διαχείριση αιτηµάτων ενιαίας ισχύος, την καταχώρηση της ενιαίας ισχύος και 

τυχόν περιορισµών, παραχωρήσεων αδειών εκµετάλλευσης, µεταβιβάσεων, ανακλήσεων 

ή λήξεων των ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ, την είσπραξη και 

την κατανοµή τελών ανανέωσης, τη δηµοσίευση µεταφράσεων για ενηµερωτικούς 

σκοπούς κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου και τη διαχείριση ενός καθεστώτος 

αποζηµίωσης για την επιστροφή των µεταφραστικών δαπανών για τους αιτούντες που 

υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε γλώσσα 

διαφορετική από τις επίσηµες γλώσσες του ΕΓ∆Ε.  
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(15α) Στο πλαίσιο της Ειδικής επιτροπής, τα συµµετέχοντα κράτη µέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν τη διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων των σχετικών µε τα 

καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στο ΕΓ∆Ε από τα συµµετέχοντα κράτη µέλη, ▌ να 

διασφαλίζουν ότι τα αιτήµατα ενιαίας ισχύος υποβάλλονται στο ΕΓ∆Ε εντός ενός µήνα 

από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ανακοίνωσης της χορήγησης στο δελτίο 

ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και να διασφαλίζουν ότι αυτά τα αιτήµατα 

υποβάλλονται στη γλώσσα της διαδικασίας στο ΕΓ∆Ε µαζί µε τη µετάφραση που 

απαιτείται, κατά τη µεταβατική περίοδο, από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. …/2012∗. Τα 

συµµετέχοντα κράτη µέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν, σύµφωνα µε τις περί 

ψηφοφορίας ρυθµίσεις του άρθρου 35 παράγραφος 2 της ΣΕ∆Ε, τον καθορισµό του 

ύψους των τελών ανανέωσης και του µεριδίου κατανοµής των τελών ανανέωσης 

σύµφωνα µε τα κριτήρια του παρόντος κανονισµού. 

                                                 
∗  ΕΕ: Να εισαχθεί ο αριθµός του κανονισµού που περιέχεται στο έγγραφο 18855/11.  
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(16) Οι δικαιούχοι διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να καταβάλλουν ένα ετήσιο τέλος 

ανανέωσης για το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ. Τα τέλη ανανέωσης 

πρέπει να είναι προοδευτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της προστασίας του διπλώµατος  

ευρεσιτεχνίας και, µαζί µε τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 

∆ιπλωµάτων 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 διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. 

Το ύψος των τελών ανανέωσης θα πρέπει να καθορισθεί µε στόχο τη διευκόλυνση της 

καινοτοµίας και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 

λαµβανοµένης υπόψη της κατάστασης ορισµένων µονάδων, όπως οι µικρές και 

µεσαίες επιχειρήσεις (λόγου χάρη υπό µορφή χαµηλότερων τελών ανανέωσης). 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 ▌ του ύψους των τελών ανανέωσης. 

(17) Το κατάλληλο ύψος και η κατανοµή των τελών ανανέωσης θα πρέπει να καθορίζονται 

ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι, όσον αφορά το ενιαίο καθεστώς προστασίας των 

ευρεσιτεχνιών, όλες οι δαπάνες των εργασιών που ανατίθενται στο ΕΓ∆Ε καλύπτονται 

πλήρως από τους πόρους που παράγουν τα ευρωπαϊκά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία 

ισχύ και ότι, µαζί µε τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας κατά το στάδιο πριν από τη χορήγηση, τα έσοδα από τα τέλη 

ανανέωσης διασφαλίζουν ισοσκελισµένο προϋπολογισµό του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας. 
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(18) Πρέπει να καταβάλλονται τέλη ανανέωσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας. Το ΕΓ∆Ε θα πρέπει να παρακρατεί ένα ποσόν προς κάλυψη των εξόδων 

που προκύπτουν στο ΕΓ∆Ε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του που σχετίζονται µε 

το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών σύµφωνα µε το άρθρο 146 της 

ΣΕ∆Ε. Το υπόλοιπο ποσόν θα πρέπει να 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, ήτοι του επιπέδου δραστηριότητας χορήγησης 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και του µεγέθους της αγοράς και θα πρέπει να εγγυώνται ένα 

ελάχιστο ποσόν προς κατανοµή σε κάθε συµµετέχον κράτος µέλος προκειµένου να 

διατηρηθεί µια ισόρροπη και βιώσιµη λειτουργία του συστήµατος. Η κατανοµή θα 

πρέπει να παρέχει αποζηµίωση για τη χρήση επίσηµης γλώσσας η οποία δεν 

περιλαµβάνεται στις επίσηµες γλώσσες του ΕΓ∆Ε, για δυσανάλογα χαµηλό επίπεδο 

δραστηριότητας χορήγησης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, προσδιοριζόµενο βάσει του 

ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσµάτων στον τοµέα της καινοτοµίας  και/ή για την σχετικά 

πρόσφατη συµµετοχή στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας. 
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▌ 

(20) Η ενισχυµένη συνεργασία µεταξύ του ΕΓ∆Ε και των κεντρικών γραφείων βιοµηχανικής 

ιδιοκτησίας των κρατών µελών πρέπει να επιτρέπει στο ΕΓ∆Ε 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 αιτήσεις στο ΕΓ∆Ε και διαδίδοντας πληροφορίες σχετικά µε τα διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας. 

(21) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να συµπληρωθεί από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. .../2012* 

ο οποίος εκδίδεται από το Συµβούλιο σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 118 της 

ΣΛΕΕ. 

(21α) Η δικαιοδοσία για τα ευρωπαϊκά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ θα πρέπει να 

συσταθεί και να διέπεται από πράξη σχετική µε τη σύσταση ενιαίου συστήµατος 

επίλυσης των διαφορών για τα ευρωπαϊκά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και τα ευρωπαϊκά 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ. 

                                                 
*  ΕΕ: Να εισαχθεί ο αριθµός του κανονισµού που περιέχεται στο έγγραφο 18855/11.  
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(21β) Η σύσταση ενός Ενιαίου ∆ικαστηρίου ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας που θα εκδικάζει 

υποθέσεις που αφορούν το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ έχει 

καθοριστική σηµασία προκειµένου να διασφαλισθεί η οµαλή λειτουργία του 

διπλώµατος αυτού,, η συνοχή της νοµολογίας και, ως εκ τούτου, η ασφάλεια δικαίου 

και η αποτελεσµατικότητα κόστους για τους δικαιούχους διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.. 

Είναι συνεπώς ύψιστης σηµασίας να επικυρώσουν τα συµµετέχοντα κράτη µέλη τη 

σύµβαση για ένα Ενιαίο ∆ικαστήριο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας σύµφωνα µε τις 

εθνικές συνταγµατικές και κοινοβουλευτικές διαδικασίες τους και να λάβουν τα 

απαραίτητα µέτρα προκειµένου το δικαστήριο αυτό να ξεκινήσει τις εργασίες του το 

ταχύτερο δυνατόν. 

(22) Ο παρών κανονισµός δεν θίγει το δικαίωµα των συµµετεχόντων κρατών µελών να 

χορηγούν εθνικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και δεν πρέπει να αντικαθιστά τη νοµοθεσία 

των συµµετεχόντων κρατών µελών όσον αφορά τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Οι 

αιτούντες τη χορήγηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας πρέπει να µπορούν να επιλέξουν εάν 

θα αποκτήσουν εθνικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε 

ενιαία ισχύ, ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ισχύ σε ένα ή περισσότερα 

συµβαλλόµενα κράτη της ΣΕ∆Ε ή ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ 

επικυρωµένο επιπλέον σε ένα ή περισσότερα συµβαλλόµενα κράτη της ΣΕ∆Ε τα οποία 

δεν συγκαταλέγονται στα συµµετέχοντα κράτη µέλη. 
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(23) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισµού, και συγκεκριµένα η δηµιουργία 

ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς 

από τα κράτη µέλη και µπορεί ως εκ τούτου, λόγω της κλίµακας και των αποτελεσµάτων 

του παρόντος κανονισµού, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 

µπορεί να θεσπίσει µέτρα, όπου ενδείκνυται, µέσω ενισχυµένης συνεργασίας, όπου 

συντρέχει περίπτωση, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο 

άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της 

αναλογικότητας, που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού όρια, 
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο 

1. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της δηµιουργίας 

ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, η οποία εγκρίθηκε µε την απόφαση 

2011/167/ΕΕ.  

2. Ο παρών κανονισµός αποτελεί ειδική συµφωνία κατά την έννοια του άρθρου 142 της 

Σύµβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 

1973, όπως τροποποιήθηκε στις 17 ∆εκεµβρίου 1991 και στις 29 Νοεµβρίου 2000 

(«ΣΕ∆Ε»). 
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Άρθρο 2 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

α) «συµµετέχον κράτος µέλος»: κράτος µέλος το οποίο συµµετέχει, σε ενισχυµένη 

συνεργασία στον τοµέα της δηµιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των 

ευρεσιτεχνιών, δυνάµει της απόφασης 2011/167/ΕΕ ή δυνάµει απόφασης η οποία 

εκδίδεται σύµφωνα µε το δεύτερο ή το τρίτο εδάφιο του άρθρου 331 παράγραφος 1 της 

ΣΛΕΕ, κατά την υποβολή της αίτησης ενιαίας ισχύος η οποία αναφέρεται στο άρθρο 12· 

β) «ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας»: δίπλωµα ευρεσιτεχνίας το οποίο χορηγείται από το 

Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας («ΕΓ∆Ε») βάσει των κανόνων και των 

διαδικασιών που θεσπίζονται στη ΣΕ∆Ε· 

γ) «ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ»: ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 

µε ενιαία ισχύ στα συµµετέχοντα κράτη µέλη δυνάµει του παρόντος κανονισµού· 

δ) «µητρώο ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας»: το µητρώο που τηρείται από το ΕΓ∆Ε 

βάσει του άρθρου 127 της ΣΕ∆Ε· 
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δα) «µητρώο για το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών»: µητρώο στο οποίο 

καταχωρίζονται η ενιαία ισχύς καθώς και κάθε περιορισµός, άδεια εκµετάλλευσης, 

µεταβίβαση, ανάκληση ή λήξη ενός ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µε ενιαία 

ισχύ, και το οποίο αποτελεί τµήµα του µητρώου ευρωπαϊκών διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας· 

ε) «δελτίο ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας»: η περιοδική δηµοσίευση η οποία 

προβλέπεται στο άρθρο 129 της ΣΕ∆Ε. 

Άρθρο 3 

Ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ 

1. Το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που χορηγείται µε το ίδιο σύνολο αξιώσεων σε 

σχέση µε όλα τα συµµετέχοντα κράτη µέλη διαθέτει ενιαία ισχύ στα συµµετέχοντα κράτη 

µέλη, υπό τον όρο ότι η ενιαία ισχύς του καταχωρίζεται στο µητρώο για το ενιαίο 

καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών. 

 Το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκε µε διαφορετικά σύνολα αξιώσεων 

για διαφορετικά συµµετέχοντα κράτη µέλη δεν διαθέτει ενιαία ισχύ. 

2. Το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ έχει ενιαίο χαρακτήρα. Παρέχει 

ενιαία προστασία και παράγει τα ίδια αποτελέσµατα σε όλα τα συµµετέχοντα κράτη 

µέλη. 
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 ▌ Μπορεί να λήξει, να περιορισθεί, ▌ να µεταβιβασθεί ή να ανακληθεί µόνον σε σχέση 

µε όλα τα συµµετέχοντα κράτη µέλη. 

 Μπορεί να αποτελέσει αντικείµενο αδειών εκµετάλλευσης στο σύνολο ή µέρος της 

επικράτειας ενός ή πλειόνων συµµετεχόντων κρατών µελών. 

3. Η ενιαία ισχύς του ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας θεωρείται ότι παύει να 

υφίσταται εφόσον το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ανακληθεί ή περιορισθεί.  

 

Άρθρο 4 

Ηµεροµηνία παραγωγής αποτελεσµάτων 

1. Το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ παράγει αποτελέσµατα στα 

συµµετέχοντα κράτη µέλη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης από το ΕΓ∆Ε της 

ανακοίνωσης της χορήγησης του ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στο δελτίο 

ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. 

2. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι, 

όταν καταχωρισθεί η ενιαία ισχύς ενός ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και 

επεκταθεί στην επικράτειά τους, το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας θεωρείται ότι δεν 

παράγει αποτελέσµατα ως εθνικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας στην επικράτειά τους από την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ανακοίνωσης της χορήγησης στο δελτίο ευρωπαϊκών 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. 

▌ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ  

ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΙΣΧΥ 

Άρθρο 6 

∆ικαίωµα παρεµπόδισης της άµεσης εκµετάλλευσης της εφεύρεσης 

Το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωµα να 

εµποδίζει οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος δεν διαθέτει τη συγκατάθεση του δικαιούχου: 

α) να κατασκευάζει, να προσφέρει, να διαθέτει στο εµπόριο ή να χρησιµοποιεί ένα προϊόν 

το οποίο αποτελεί αντικείµενο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, ή να εισάγει ή να 

αποθηκεύει το προϊόν για τους σκοπούς αυτούς· 

β) να χρησιµοποιεί µια µέθοδο η οποία αποτελεί αντικείµενο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας 

ή, εάν ο τρίτος γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει ότι η χρήση της µεθόδου απαγορεύεται 

χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, να προσφέρει τη 

µέθοδο για χρήση εντός των συµµετεχόντων κρατών µελών, στα οποία το εν λόγω 

δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία ισχύ· 

γ) να προσφέρει, να διαθέτει στο εµπόριο, να χρησιµοποιεί ή να εισάγει ή να αποθηκεύει για 

τους σκοπούς αυτούς ένα προϊόν το οποίο αποκτήθηκε άµεσα µέσω µεθόδου η οποία 

αποτελεί αντικείµενο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. 
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Άρθρο 7 

∆ικαίωµα παρεµπόδισης της έµµεσης εκµετάλλευσης της εφεύρεσης 

1. Το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωµα 

να εµποδίζει οποιονδήποτε τρίτο που δεν έχει λάβει τη συγκατάθεσή του να προµηθεύει 

ή να προσφέρεται να προµηθεύσει στα συµµετέχοντα κράτη µέλη, στα οποία το εν λόγω 

δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία ισχύ, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ▌ 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. 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται όταν τα µέσα είναι συνήθη εµπορικά προϊόντα, εκτός 

εάν ο τρίτος προτρέψει το προµηθευόµενο πρόσωπο να προβεί σε πράξεις που 

απαγορεύονται από το άρθρο 6. 

3. Τα πρόσωπα που προβαίνουν στις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχεία α) έως 

δ) δεν θεωρούνται πρόσωπα που δικαιούνται να εκµεταλλεύονται την εφεύρεση κατά την 

έννοια της παραγράφου 1. 
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Άρθρο 8 

Περιορισµός των αποτελεσµάτων του ευρωπαϊκού διπλώµατος  

ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ 

Τα δικαιώµατα που παρέχονται από το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ δεν 

εκτείνονται: 

α) σε πράξεις που διενεργούνται ιδιωτικώς και για µη εµπορικούς σκοπούς· 

β) σε πράξεις που διενεργούνται για σκοπούς πειραµατικούς και αφορούν το αντικείµενο 

της εφεύρεσης που έχει κατοχυρωθεί µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας· 

γ) σε πράξεις που διενεργούνται αποκλειστικά µε σκοπό τη διεξαγωγή των αναγκαίων 

µελετών, ελέγχων και δοκιµών σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 6 της οδηγίας 

2001/82/ΕΚ1 ή το άρθρο 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ2 σε σχέση µε 

οποιοδήποτε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας καλύπτει το προϊόν κατά την έννοια οποιασδήποτε 

εκ των δύο οδηγιών· 

δ) στην παρασκευή από φαρµακείο, για εξατοµικευµένες περιπτώσεις, φαρµάκου άµεσης 

κατανάλωσης  βάσει ιατρικής συνταγής, ούτε σε πράξεις που αφορούν τα φάρµακα που 

παρασκευάστηκαν κατά τον τρόπο αυτό· 

                                                 
1 Οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Νοεµβρίου 

2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1). 
2 Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Νοεµβρίου 

2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 
311 της 28.11.2001, σ. 67). 
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ε) στη χρησιµοποίηση σε σκάφη χωρών άλλων εκτός των συµµετεχόντων κρατών µελών, 

στα οποία το εν λόγω δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία ισχύ, της κατοχυρωµένης µε 

δίπλωµα ευρεσιτεχνίας εφεύρεσης, στο σκάφος του πλοίου, στα µηχανήµατα, συσκευές, 

εξαρτήµατα και άλλα βοηθητικά αντικείµενα, εφόσον τα σκάφη αυτά εισέρχονται 

προσωρινά ή τυχαία στα ύδατα των συµµετεχόντων κρατών µελών, στα οποία το εν λόγω 

δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία ισχύ, µε την επιφύλαξη ότι η εφεύρεση 

χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του σκάφους· 

στ) στη χρησιµοποίηση της κατοχυρωµένης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας εφεύρεσης στην 

κατασκευή ή κυκλοφορία αεροσκαφών ή χερσαίων οχηµάτων ή άλλων µέσων 

µεταφορών κρατών άλλων εκτός των συµµετεχόντων κρατών µελών, στα οποία το εν 

λόγω δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία ισχύ, ή εξαρτηµάτων αυτών των αεροσκαφών ή 

χερσαίων οχηµάτων, εφόσον αυτά εισέρχονται προσωρινά ή τυχαία στην επικράτεια των 

συµµετεχόντων κρατών µελών, στα οποία το εν λόγω δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία 

ισχύ· 

ζ) στις πράξεις που προβλέπει το άρθρο 27 της Σύµβασης για τη ∆ιεθνή Πολιτική 

Αεροπορία της 7ης ∆εκεµβρίου 1944, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει την 1η 

Ιανουαρίου 2006, όταν οι πράξεις αυτές αφορούν αεροσκάφη χώρας εκτός των 

συµµετεχόντων κρατών µελών, στα οποία το εν λόγω δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία 

ισχύ· 
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η) στην εκ µέρους γεωργού χρήση του προϊόντος της συγκοµιδής του για αναπαραγωγή ή 

πολλαπλασιασµό στην εκµετάλλευσή του, υπό την προϋπόθεση ότι το φυτικό 

πολλαπλασιαστικό υλικό έχει πωληθεί ή άλλως διατεθεί από το δικαιούχο του 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή µε συγκατάθεσή του στον καλλιεργητή, για γεωργική 

χρήση. Η έκταση και οι όροι αυτής της χρήσης καθορίζονται στο άρθρο 14 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2100/941 ▌· 

θ) στη χρήση από γεωργό προστατευόµενων ζώων για γεωργική χρήση, υπό τον όρο ότι τα 

ζώα εκτροφής ή άλλο ζωικό υλικό 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 δραστηριότητας του γεωργού, αλλά όχι την 

πώληση στο πλαίσιο ή για τον σκοπό εµπορικής αναπαραγωγικής δραστηριότητας· 

ι) στις πράξεις και στη χρήση των πληροφοριών που αποκτώνται όπως επιτρέπεται βάσει 

των άρθρων 5 και 6 της οδηγίας 2009/24/ΕΚ2 του Συµβουλίου, και ειδικότερα βάσει των 

διατάξεών της περί αντίστροφης µεταγλώττισης και διαλειτουργικότητας· και 

ια) στις πράξεις που επιτρέπονται δυνάµει του άρθρου 10 της οδηγίας 98/44/ΕΚ3 . 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά 

δικαιώµατα επί φυτικών ποικιλιών (ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1). 
2  Οδηγία 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 

2009, για τη νοµική προστασία των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΕΕ L 111 της 
5.5.2009, σ. 16). 

3 Οδηγία 98/44/ΕΚ το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Ιουλίου 1998, για 
την έννοµη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων (ΕΕ L 213 της 30.7.1998, σ. 13). 
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Άρθρο 9 

Ανάλωση των δικαιωµάτων που παρέχονται από το ευρωπαϊκό δίπλωµα  

ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ 

Τα δικαιώµατα που παρέχονται από το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ δεν 

εκτείνονται σε πράξεις που σχετίζονται µε  προϊόν που καλύπτεται από το συγκεκριµένο 

δίπλωµα ευρεσιτεχνίας οι οποίες λαµβάνουν χώρα στα συµµετέχοντα κράτη µέλη, στα οποία 

το εν λόγω δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία ισχύ, µετά τη διάθεση στο εµπόριο του εν λόγω 

προϊόντος στην Ένωση από τον δικαιούχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή µε τη συγκατάθεσή 

του, εκτός εάν υπάρχουν θεµιτοί λόγοι ώστε ο δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας να 

αντιταχθεί στην περαιτέρω εµπορική διάθεση του προϊόντος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΙΣΧΥ  

ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Άρθρο 10 

Μεταχείριση του ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ ως εθνικού διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας 

1. Το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ ως αντικείµενο ιδιοκτησίας 

αντιµετωπίζεται στο σύνολό του και σε όλα τα συµµετέχοντα κράτη µέλη ως εθνικό 

δίπλωµα ευρεσιτεχνίας του συµµετέχοντος κράτους µέλους, στο οποίο το εν λόγω 

δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία ισχύ και στο οποίο, σύµφωνα µε το µητρώο 

ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας: 
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 α) ο αιτών διπλώµατος ευρεσιτεχνίας είχε την κατοικία ή την κύρια έδρα 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας κατά την ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησης 

χορήγησης του ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας· ή 

 β) εάν δεν εφαρµόζεται το στοιχείο α), ο αιτών είχε επαγγελµατική κατοικία κατά την 

ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησης χορήγησης του ευρωπαϊκού διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας. 

2. Εάν δύο ή περισσότερα πρόσωπα αναφέρονται στο µητρώο ευρωπαϊκών διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας ως συναιτούντες, το στοιχείο α) της παραγράφου 1 εφαρµόζεται στον 

συναιτούντα που αναφέρεται πρώτος. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό,  το στοιχείο α) της 

παραγράφου 1 εφαρµόζεται στον επόµενο αναφερόµενο συναιτούντα µε τη σειρά 

καταχώρησης. Εάν το στοιχείο α) της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζεται σε κανέναν από 

τους συναιτούντες, εφαρµόζεται ανάλογα το στοιχείο β) της παραγράφου 1. 

3. Εάν κανένας αιτών δεν διέθετε την κατοικία ή την κύρια έδρα του ή την έδρα του σε 

συµµετέχον κράτος µέλος, στο οποίο το εν λόγω δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαία 

ισχύ, για τους σκοπούς των παραγράφων 1 ή 2, το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε 

ενιαία ισχύ ως αντικείµενο ιδιοκτησίας αντιµετωπίζεται στο σύνολό του και σε όλα τα 

συµµετέχοντα κράτη µέλη ως εθνικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας του κράτους στο οποίο έχει 

την έδρα του ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας σύµφωνα µε το 

άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΣΕ∆Ε. 

4. Η απόκτηση ενός δικαιώµατος δεν µπορεί να εξαρτηθεί από οποιαδήποτε καταχώρηση σε 

εθνικό µητρώο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. 
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Άρθρο 11 

Άδειες εκµετάλλευσης κατόπιν δήλωσης  του δικαιούχου 

1. Ο δικαιούχος ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ µπορεί να υποβάλει 

δήλωση στο ΕΓ∆Ε σύµφωνα µε την οποία ο δικαιούχος προτίθεται να επιτρέψει σε κάθε 

ενδιαφερόµενο να χρησιµοποιήσει την εφεύρεση, ως κάτοχος άδειας, έναντι καταβολής 

εύλογου ανταλλάγµατος. 

2. Η άδεια που αποκτάται βάσει του παρόντος κανονισµού αντιµετωπίζεται ως συµβατική 

άδεια εκµετάλλευσης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 12 

∆ιοικητικά καθήκοντα που ανατίθενται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας 

1. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη κατά την έννοια του άρθρου 143 της ΣΕ∆Ε αναθέτουν στο 

ΕΓ∆Ε τα ακόλουθα καθήκοντα, τα οποία πρέπει να εκτελούνται σε συµφωνία προς τον 

εσωτερικό κανονισµό του ΕΓ∆Ε: 
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 α) τη διαχείριση αιτηµάτων ενιαίας ισχύος από δικαιούχους ευρωπαϊκών διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας· 

 β) την ένταξη του µητρώου για το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

εντός του ευρωπαϊκού µητρώου διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και τη διαχείριση του 

µητρώου για το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών ▌· 

 γ) την παραλαβή και την καταχώρηση δηλώσεων για την παραχώρηση αδειών 

εκµετάλλευσης οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11, την απόσυρσή τους και τους 

όρους παραχώρησης αδειών εκµετάλλευσης που προβλέφθηκαν σε διεθνείς 

οργανισµούς τυποποίησης από τον δικαιούχο του ευρωπαϊκού διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ· 

 δ) τη δηµοσίευση των µεταφράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισµού 

(ΕΕ) αριθ. .../2012* κατά τη µεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο εν λόγω 

άρθρο· 

 ε) την είσπραξη και τη διαχείριση των τελών ανανέωσης για τα ευρωπαϊκά διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ, σε σχέση µε τα έτη που έπονται του έτους κατά το 

οποίο το δελτίο ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας αναφέρει ότι χορηγήθηκε 

το εν λόγω ευρωπαϊκό δίπλωµα· την είσπραξη και τη διαχείριση πρόσθετων τελών 

για την  καθυστερηµένη πληρωµή τελών ανανέωσης, όπου η καθυστερηµένη 

πληρωµή γίνεται εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία οφειλής καθώς και την 

κατανοµή µέρους των εισπραχθέντων τελών ανανέωσης στα συµµετέχοντα κράτη 

µέλη·  

                                                 
*  ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθµός του κανονισµού που περιέχεται στο έγγραφο 18855/11. 
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 στ) τη διαχείριση ενός καθεστώτος ανταλλάγµατος για την επιστροφή των 

µεταφραστικών δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 

…/2012*· 

 στα) τη διασφάλιση ότι τα αιτήµατα ενιαίας ισχύος από τον δικαιούχο του διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας υποβάλλονται στη γλώσσα της διαδικασίας η οποία ορίζεται στο 

άρθρο 14 παράγραφος 3 της ΣΕ∆Ε το αργότερο έναν µήνα µετά τη δηµοσίευση της 

ανακοίνωσης της χορήγησης του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στο δελτίο ευρωπαϊκών 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας· και 

 στβ) τη διασφάλιση ότι η ενιαία ισχύς αναφέρεται στο µητρώο για το ενιαίο καθεστώς 

προστασίας των ευρεσιτεχνιών, στο οποίο υποβάλλεται αίτηµα ενιαίας ισχύος και, 

ότι κατά τη µεταβατική περίοδο η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισµού 

(ΕΕ) αριθ. …/2012*, συνυποβάλλονται οι µεταφράσεις που αναφέρονται στο εν 

λόγω άρθρο, καθώς και ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας 

ενηµερώνεται για όλους τους περιορισµούς, τις άδειες εκµετάλλευσης, τις 

µεταβιβάσεις ή τις ανακλήσεις ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µε ενιαία 

ισχύ. 

                                                 
* ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθµός του κανονισµού που περιέχεται στο έγγραφο 18855/11. 
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2. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη, κατά την εκπλήρωση των διεθνών τους υποχρεώσεων 

που ανέλαβαν στο πλαίσιο της ΣΕ∆Ε, διασφαλίζουν την τήρηση του παρόντος 

κανονισµού και συνεργάζονται για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Υπό την ιδιότητά 

τους ως συµβαλλοµένων κρατών της ΣΕ∆Ε, τα συµµετέχοντα κράτη µέλη διασφαλίζουν 

τη διακυβέρνηση και την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τα 

καθήκοντα του ΕΓ∆Ε που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθώς 

και τον καθορισµό του ύψους των τελών ανανέωσης σύµφωνα µε το άρθρο 15 του 

παρόντος κανονισµού και την κατανοµή των τελών ανανέωσης σύµφωνα µε το άρθρο 

16 του παρόντος κανονισµού.. 

 Για τον σκοπό αυτό, συστήνουν µια Ειδική επιτροπή στο πλαίσιο του διοικητικού 

συµβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας («Ειδική 

επιτροπή») κατά την έννοια του άρθρου 145 της ΣΕ∆Ε. 

 Η επιτροπή περιορισµένης σύνθεσης απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των 

συµµετεχόντων κρατών και από ένα εκπρόσωπο της Επιτροπής ως παρατηρητή καθώς 

και τους αναπληρωτές τους που τους εκπροσωπούν σε περίπτωση απουσίας. Τα µέλη της 

Ειδικής επιτροπής µπορούν να επικουρούνται από συµβούλους ή εµπειρογνώµονες. 

 Η Ειδική επιτροπή αποφασίζει λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τη θέση της Επιτροπής και 

σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 35 παράγραφος 2 της ΣΕ∆Ε. 
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3. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη διασφαλίζουν αποτελεσµατική έννοµη προστασία ενώπιον 

αρµοδίου δικαστηρίου ενός συµµετέχοντος κράτους µέλους ή περισσοτέρων 

συµµετεχόντων κρατών µελών κατά των αποφάσεων του ΕΓ∆Ε οι οποίες λαµβάνονται 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 13 

Αρχή για τις δαπάνες 

Οι δαπάνες που πραγµατοποιεί το ΕΓ∆Ε για την εκτέλεση των πρόσθετων καθηκόντων που του 

ανατίθενται, κατά την έννοια του άρθρου 143 της ΣΕ∆Ε, από τα συµµετέχοντα κράτη µέλη στο 

ΕΓ∆Ε καλύπτονται από τα τέλη που παράγουν τα ευρωπαϊκά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε 

ενιαία ισχύ. 
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Άρθρο 14 

Τέλη ανανέωσης 

1. Ο δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας καταβάλλει στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 

∆ιπλωµάτων 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 

δηµοσιεύεται στο ευρωπαϊκό δελτίο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µνεία της χορήγησης του 

ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που διαθέτει ενιαία ισχύ.  

2. Το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ λήγει εάν δεν καταβληθούν 

εµπρόθεσµα τα τέλη ανανέωσης και, όπου συντρέχει περίπτωση, τα τυχόν πρόσθετα 

τέλη. 

3. Τα τέλη ανανέωσης για το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας τα οποία καθίστανται ληξιπρόθεσµα 

µετά την παραλαβή της δήλωσης του άρθρου 11, παράγραφος 1, µειώνονται. 
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Άρθρο 15 

Ύψος των τελών ανανέωσης 

1. Τα τέλη ανανέωσης για ευρωπαϊκά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ: 

 α) είναι προοδευτικά καθ’ όλη τη διάρκεια του ενιαίου καθεστώτος προστασίας των 

ευρεσιτεχνιών,  

 β) επαρκούν όχι µόνον για την κάλυψη όλων των δαπανών που συνδέονται µε τη 

χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και τη διαχείριση του ενιαίου 

καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, και 

 γ) επαρκούν, µαζί µε τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας κατά το στάδιο πριν από τη χορήγηση, ώστε να 

διασφαλίζεται ισοσκελισµένος προϋπολογισµός του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας. 

2. Το ύψος των τελών ανανέωσης καθορίζεται, λαµβανοµένης υπόψη µεταξύ άλλων της 

κατάστασης ορισµένων µονάδων όπως οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, µε στόχο: 

α) να διευκολύνεται η καινοτοµία και να προωθείται η ανταγωνιστικότητα των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 

β) να αντικατοπτρίζει το µέγεθος της αγοράς που καλύπτεται από το δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας, και 
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 γ) 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 ▌ του ύψους των τελών ανανέωσης. 

3. Για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο, ▌ το ύψος των 

τελών ανανέωσης καθορίζεται σε επίπεδο: 

 α) ισοδύναµο προς το ύψος των τελών ανανέωσης που καταβάλλονται για τη µέση 

γεωγραφική κάλυψη των ισχυόντων ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, 

 β) το οποίο αντικατοπτρίζει το ποσοστό ανανέωσης των ισχυόντων ευρωπαϊκών 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, και 

 γ) το οποίο αντικατοπτρίζει τον αριθµό των αιτηµάτων ενιαίας προστασίας. 

▌ 
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Άρθρο 16 

Κατανοµή 

1. Το ΕΓ∆Ε παρακρατεί 50% των τελών ανανέωσης που αναφέρονται στο άρθρο 14 τα 

οποία καταβάλλονται για ευρωπαϊκά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ. Το 

υπόλοιπο ποσόν κατανέµεται στα συµµετέχοντα κράτη µέλη σύµφωνα µε το µερίδιο 

κατανοµής των τελών ανανέωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2. 

2. Για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο, ▌ το µερίδιο 

κατανοµής των τελών ανανέωσης ▌ µεταξύ των συµµετεχόντων κρατών µελών έχει ως 

βάση τα ακόλουθα αντικειµενικά, δίκαια και συναφή κριτήρια: 

 α) τον αριθµό των αιτήσεων χορήγησης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας· 

 β) το µέγεθος τα αγοράς, εξασφαλίζοντας παράλληλα ελάχιστο ποσό προς κατανοµή 

σε κάθε συµµετέχον κράτος µέλος, 

 γ) την αποζηµίωση για τα συµµετέχοντα κράτη µέλη  

 (i) µε επίσηµη γλώσσα διαφορετική από τις επίσηµες γλώσσες του ΕΓ∆Ε,  

 (ii) µε δυσανάλογα χαµηλό επίπεδο δραστηριότητας χορήγησης διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας, και/ή 

 (iii)  µε σχετικά πρόσφατη συµµετοχή στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιπλωµάτων 

Ευρεσιτεχνίας. 

▌ 
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▌ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 18 

Συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και του ΕΓ∆Ε 

Η Επιτροπή καθιερώνει στενή συνεργασία µέσω συµφωνίας συνεργασίας µε το ΕΓ∆Ε στους 

τοµείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό. Η εν λόγω συνεργασία περιλαµβάνει 

τακτικές ανταλλαγές απόψεων σχετικά µε τη λειτουργία της συµφωνίας συνεργασίας και 

ειδικότερα σχετικά µε το ζήτηµα των τελών ανανέωσης και τις επιπτώσεις τους στον 

προϋπολογισµό του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας. 

 

Άρθρο 19 

Εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού και της νοµοθεσίας περί αθέµιτου ανταγωνισµού 

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ένωσης περί ανταγωνισµού 

και της νοµοθεσίας της Ένωσης περί αθέµιτου ανταγωνισµού. 
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Άρθρο 20 

Έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 

1. Το αργότερο τρία έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία το πρώτο ευρωπαϊκό δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ αρχίζει να παράγει αποτελέσµατα, και εν συνεχεία ανά 

πενταετία, 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.  

2. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο σχετικά µε τη λειτουργία των τελών ανανέωσης που αναφέρονται στο άρθρο 

14 µε ιδιαίτερη έµφαση στη συµµόρφωση προς το άρθρο 15. 
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Άρθρο 21 

Κοινοποίηση από τα συµµετέχοντα κράτη µέλη 

1. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα µέτρα που θεσπίζουν 

σύµφωνα µε το άρθρο 12 έως την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.  

2. Κάθε συµµετέχον κράτος µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τα µέτρα που έχουν 

θεσπισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 έως την ηµεροµηνία εφαρµογής του 

παρόντος κανονισµού ή, στην περίπτωση ενός συµµετέχοντος κράτους µέλους στο 

οποίο το Ενιαίο ∆ικαστήριο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας δεν διαθέτει αποκλειστική 

αρµοδιότητα για τα ευρωπαϊκά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ κατά την 

ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, έως την ηµεροµηνία από την οποία 

το Ενιαίο ∆ικαστήριο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας διαθέτει τη σχετική αποκλειστική 

αρµοδιότητα στο εν λόγω συµµετέχον κράτος µέλος. 
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Άρθρο 22 

Έναρξη ισχύος και εφαρµογή 

1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 ή την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

σύµβασης για το Ενιαίο ∆ικαστήριο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας («σύµβαση»), 

αναλόγως του ποιά από τις ηµεροµηνίες αυτές είναι η τελευταία. 

 Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 και από το άρθρο 4 παράγραφος 

1, το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, η ενιαία ισχύς του οποίου έχει καταχωριστεί 

στο µητρώο για το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών διαθέτει ενιαία 

ισχύ µόνο σε εκείνα τα συµµετέχοντα κράτη µέλη στα οποία το Ενιαίο ∆ικαστήριο 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας διαθέτει την ηµεροµηνία της καταχώρησης αποκλειστική 

αρµοδιότητα για τα ευρωπαϊκά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ. 
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2α. Κάθε συµµετέχον κράτος µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την εκ µέρους του 

επικύρωση της συµφωνίας κατά το χρόνο κατάθεσης των κυρωτικών του εγγράφων. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας και ένα κατάλογο των κρατών µελών που 

έχουν επικυρώσει τη σύµβαση κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος. Η Επιτροπή 

επικαιροποιεί στη συνέχεια τακτικά τον κατάλογο των συµµετεχόντων κρατών µελών 

που έχουν επικυρώσει τη σύµβαση και δηµοσιεύει τον επικαιροποιηµένο κατάλογο 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη διασφαλίζουν τη θέσπιση των µέτρων που αναφέρονται  

στο άρθρο 12 το αργότερο έως την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 

3α. Κάθε συµµετέχον κράτος µέλος διασφαλίζει τη θέσπιση των µέτρων που αναφέρονται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 2 έως την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού ή, 

στην περίπτωση ενός συµµετέχοντος κράτους µέλους στο οποίο το Ενιαίο ∆ικαστήριο 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας δεν διαθέτει αποκλειστική αρµοδιότητα για τα ευρωπαϊκά 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος 

κανονισµού, έως την ηµεροµηνία από την οποία το Ενιαίο ∆ικαστήριο ∆ιπλωµάτων 

Ευρεσιτεχνίας διαθέτει τη σχετική αποκλειστική αρµοδιότητα στο εν λόγω συµµετέχον 

κράτος µέλος. 
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4. Το καθεστώς ενιαίας προστασίας των ευρεσιτεχνιών µπορεί να ζητηθεί για κάθε 

ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας το οποίο χορηγείται από την ηµεροµηνία εφαρµογής 

του παρόντος κανονισµού. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα στα 

συµµετέχοντα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις Συνθήκες. 

...,  

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος       Ο Πρόεδρος 

 

 

 
 


