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27.6.2012 A7-0001/52 

Τροπολογία  52 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

∆ηµιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

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 «ΣΕ∆Ε»). 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ένας κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αποτελεί εσωτερική 

κανονιστική ρύθµιση της ΕΕ και δεν µπορεί να διέπεται από το διεθνές δίκαιο. Συνεπώς ο 

παρών κανονισµός δεν µπορεί να αποτελεί ειδική συµφωνία κατά την έννοια του άρθρου 142 

της Σύµβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Το άρθρο 118, παράγραφος 1 ΣΛΕΕ 

θα πρέπει συνεπώς να αποτελεί τη νοµική βάση του παρόντος κανονισµού. 
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27.6.2012 A7-0001/53 

Τροπολογία  53 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

∆ηµιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε 

ενιαία ισχύ έχει ενιαίο χαρακτήρα. 
Παρέχει ενιαία προστασία και παράγει τα 
ίδια αποτελέσµατα σε όλα τα 
συµµετέχοντα κράτη µέλη. 

Το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε 

ενιαία ισχύ αποτελεί τίτλο ευρεσιτεχνίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παράγει 
αποτελέσµατα σε όλες τις επικράτειες των 
συµµετεχόντων κρατών µελών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ πρέπει να αποτελεί τίτλο προστασίας της 

ΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο 118, παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, το οποίο αποτελεί τη νοµική βάση του 

παρόντος κανονισµού. 
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27.6.2012 A7-0001/54 

Τροπολογία  54 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

∆ηµιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

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

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε 
ενιαία ισχύ έχει αυτόνοµο χαρακτήρα. 
Υπόκειται µόνο στις διατάξεις του 
παρόντος κανονισµού, στις συνθήκες και 
στο ενωσιακό δίκαιο, και, στο βαθµό που 
ο παρών κανονισµός δεν θεσπίζει ειδικές 
ρυθµίσεις, σε εκείνες τις διατάξεις της 
Σύµβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας που είναι δεσµευτικές για 
όλα τα ευρωπαϊκά διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας και οι οποίες συνεπώς 
θεωρούνται διατάξεις του παρόντος 
κανονισµού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο αυτόνοµος χαρακτήρας του ενιαίου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας περιλαµβάνεται στα µέτρα για 

την εφαρµογή ενισχυµένης συνεργασίας, την οποία εκθέτει η Επιτροπή στην οικεία αιτιολογική 

έκθεση της πρότασης απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε την εξουσιοδότηση ενισχυµένης 

συνεργασίας στον τοµέα της δηµιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

(COM(2010) 790). Η υλοποίηση του µέτρου αυτού είναι σηµαντική προκειµένου να 

διασφαλιστεί η νοµική ασφάλεια του παρόντος κανονισµού σχετικά µε την εφαρµογή 

ενισχυµένης συνεργασίας. 
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27.6.2012 A7-0001/55 

Τροπολογία  55 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

∆ηµιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 3 α 

 Η Επιτροπή υποβάλει πρόταση οδηγίας 
καθώς και εκτίµηση επιπτώσεων σχετικά 
µε την εναρµόνιση του ουσιαστικού 
δικαίου των ευρεσιτεχνιών που αφορά 
ευρωπαϊκά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε 
ενιαία ισχύ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα ασκήσουν τις νοµοθετικές τους αρµοδιότητες 

στον τοµέα του ουσιαστικού δικαίου των ευρεσιτεχνιών όσον αφορά το ευρωπαϊκό δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ. Τα δικαιώµατα που απονέµουν τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 

µπορεί να έρχονται σε σύγκρουση µε άλλους τοµείς της ενωσακής πολιτικής και συνεπώς να 

θίγουν σηµαντικές ελευθερίες, γεγονός που έχει αναγνωρίσει και το ∆ικαστήριο. Η επικύρωση 

των ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ δεν µπορεί να εναπόκειται στο 

Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και στα δικαστήρια αλλά απαιτεί τακτική εποπτεία εκ 

µέρους του ενωσιακού νοµοθέτη. 
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27.6.2012 A7-0001/56 

Τροπολογία  56 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

∆ηµιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 3 β 

 1. Ευρωπαϊκά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 
µε ενιαία ισχύ χορηγούνται για 
οποιαδήποτε εφεύρεση σε οποιοδήποτε 
τεχνολογικό πεδίο υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτή είναι νέα, διαθέτει εφευρετικό 
ύψος και είναι επιδεκτική βιοµηχανικής 
εφαρµογής. 

 2. Ειδικότερα, δεν θεωρούνται εφευρέσεις 
κατά την έννοια της παραγράφου 1: 

 (α) ανακαλύψεις, επιστηµονικές θεωρίες 
και µαθηµατικές µέθοδοι· 

 (β) αισθητικές δηµιουργίες· 

 (γ) σχέδια, κανόνες και µέθοδοι 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 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να κωδικοποιηθούν στο ενωσιακό δίκαιο οι διατάξεις για 

την έννοια της εφεύρεσης όπως αυτή καθορίζεται από τη σύµβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωµα 
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ευρεσιτεχνίας (ΣΕ∆Ε) και από άλλες διεθνείς συµφωνίες (TRIPS). Η διατύπωση της 

τροπολογίας αυτής είναι απόλυτα συµβατή µε την ΣΕ∆Ε και µάλιστα βελτιώνει τη διατύπωσή 

της, επιλύοντας ορισµένα προβλήµατα που είχαν ανακύψει στο πλαίσιο διαφορετικών 

ερµηνειών από επιµέρους εθνικά δικαστήρια. Συνεπώς, η τροπολογία αυτή συµβάλλει στο στόχο 

της ενιαίας εφαρµογής των ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ. 
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27.6.2012 A7-0001/57 

Τροπολογία  57 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

∆ηµιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 3 γ 

 1. Οδηγίες για την επίλυση προβληµάτων 
µέσω αυτοµατοποιηµένου συστήµατος 
που αποτελείται µόνο από γενικό υλισµικό 
επεξεργασίας δεδοµένων («καθολικός 
υπολογιστής»), το λεγόµενο και 
«πρόγραµµα υπολογιστή» ή «λύση µέσω 
υπολογιστή», δεν συνιστούν εφεύρεση 
κατά την έννοια του ουσιαστικού δικαίου 
περί διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που 
ισχύει για το ευρωπαϊκό δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ, 
ανεξαρτήτως τρόπου µε τον οποίο 
ζητείται η κατοχύρωσή του. 

 2. Το αντικείµενο της αξίωσης για τη 
χορήγηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας 
συνιστά εφεύρεση κατά την έννοια του 
ουσιαστικού δικαίου ευρεσιτεχνίας που 
ισχύει για το ευρωπαϊκό δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ µόνο εφόσον 
συνεισφέρει γνώσεις στη στάθµη της 
τεχνικής σε πεδίο εφαρµοσµένων 
φυσικών επιστηµών· ως εφεύρεση 
θεωρείται ό,τι προσθέτει νέα γνώση στη 
συνάρτηση αιτίας-αιτιατού στον τοµέα 
της αξιοποίησης των ελεγχόµενων 
φυσικών δυνάµεων. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή ορίζει ορισµένους κανόνες ευρεσιτεχνιακής κατοχύρωσης όπως αυτοί 

εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεµβρίου 2003 στο πλαίσιο της πρώτης 

ανάγνωσής του σχετικά µε την οδηγία για την ευρεσιτεχνιακή κατοχύρωση λογισµικού 

(2002/0047 (COD)). Η διατύπωση της τροπολογίας αυτής είναι συµβατή µε την ΣΕ∆Ε και 

µάλιστα βελτιώνει τη διατύπωσή της, επιλύοντας ορισµένα προβλήµατα που είχαν ανακύψει στο 

πλαίσιο διαφορετικών ερµηνειών από επιµέρους εθνικά δικαστήρια. Συνεπώς, η τροπολογία 

αυτή συµβάλλει στο στόχο της ενιαίας εφαρµογής των ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας 

µε ενιαία ισχύ. 
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27.6.2012 A7-0001/58 

Τροπολογία  58 

Eva Lichtenberger, Martin Häusling, Margrete Auken, José Bové, Bas Eickhout, 

Christian Engström, Catherine Grèze 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

∆ηµιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (β α) στη χρήση βιολογικού υλικού µε 
σκοπό την καλλιέργεια φυτών και 
εκτροφή ζώων, την ανακάλυψη και 
ανάπτυξη νέων ποικιλιών και τη διάθεσή 
τους στην αγορά· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειµένου να διασφαλιστεί η ποικιλία των ειδών απαιτείται η ύπαρξη ενός ευρέως 

προνοµίου του παραγωγού όσον αφορά τα φυτά και τα ζώα. 
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27.6.2012 A7-0001/59 

Τροπολογία  59 

Eva Lichtenberger, Martin Häusling, Margrete Auken, José Bové, Bas Eickhout, 

Christian Engström, Catherine Grèze 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

∆ηµιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – 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) στις πράξεις και στη χρήση από έναν 
γεωργό ενός προϊόντος της εσοδείας του 
για αναπαραγωγή ή διάδοση στο 
αγρόκτηµά του για γεωργικούς σκοπούς ή 
για ανταλλαγή σπόρων µε σκοπό την 
επιλογή µεταξύ γεωργών, τη διατήρηση 
και τη δυναµική διαχείριση της 
καλλιεργούµενης βιοποικιλότητας. Σε 
περίπτωση διάδοσης ποικιλιών που 
προστατεύονται µε πιστοποιητικό, αυτό 
δεν αντίκειται στην εφαρµογή του άρθρου 
14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2100/94· 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0001/60 

Τροπολογία  60 

Eva Lichtenberger, Martin Häusling, Margrete Auken, José Bové, Christian Engström 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

∆ηµιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – 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 

προστατευόµενου ζώου για γεωργική 

χρήση, συµπεριλαµβανοµένης της 
αναπαραγωγής και επιλογής στο 
αγρόκτηµα καθώς και στην πώληση 
µεταξύ γεωργών απογόνων 
προστατευόµενων ζώων µε σκοπό την 
επιλογή στην αγροτική εκµετάλλευση· 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0001/61 

Τροπολογία  61 

Eva Lichtenberger, Martin Häusling, Margrete Auken, José Bové, Bas Eickhout, 

Christian Engström, Catherine Grèze 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

∆ηµιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ια α) στις πράξεις και στη χρήση 
βιολογικού υλικού στον γεωργικό τοµέα 
που ήταν ή τυχαίο ή τεχνικά 
αναπόφευκτο. Κατά συνέπεια δεν είναι 
συνήθως δυνατή η άσκηση αγωγής εις 
βάρος ενός γεωργού που έχει 
καλλιεργήσει σπόρους ή φυτά που δεν 
προστατεύονται µε ένα τέτοιο δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σε περίπτωση ειδικών συνθηκών ή τεχνικά αναπόφευκτης διάδοσης, ο κάτοχος του διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας φέρει το βάρος της απόδειξης ότι ο εναγόµενος σκοπίµως πραγµατοποιεί 

ετεροδιασταύρωση (και δεν είναι θύµα π.χ. µόλυνσης). 
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27.6.2012 A7-0001/62 

Τροπολογία  62 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

∆ηµιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη 

αναθέτουν, κατά την έννοια του άρθρου 
143 της ΣΕ∆Ε, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας τα ακόλουθα 

καθήκοντα, τα οποία πρέπει να 

εκτελούνται σε συµφωνία προς τον 

εσωτερικό κανονισµό του Ευρωπαϊκού 

Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας: 

1. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη αναθέτουν 

στο Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων 

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 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τήρηση του δικαίου της ΕΕ είναι υποχρεωτική για την κατοχύρωση των δικαιωµάτων που 

απορρέουν από το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ. Η τήρηση αυτή είναι 

υποχρεωτική σύµφωνα µε το άρθρο 326 ΣΛΕΕ και το άρθρο 334 ΣΛΕΕ. Συνεπώς, πρέπει να 

διασφαλίζεται ότι το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ δεν θίγει πράξεις που 

εγκρίνονται από την ισχύουσα ή τη µελλοντική νοµοθεσία της ΕΕ. 
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Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. 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 Ευρωπαϊκού Γραφείου 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. Για τον 

σκοπό αυτό, συστήνουν µια επιτροπή 

περιορισµένης σύνθεσης στο πλαίσιο του 

διοικητικού συµβουλίου του Ευρωπαϊκού 

Οργανισµού ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας 

κατά την έννοια του άρθρου 145 της 
ΣΕ∆Ε. 

2. Υπό την ιδιότητά τους ως 

συµβαλλοµένων κρατών της ΣΕ∆Ε, τα 

συµµετέχοντα κράτη µέλη, από κοινού µε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διασφαλίζουν 
τη διακυβέρνηση και την εποπτεία των 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τα 

καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Γραφείου 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. Για τον 

σκοπό αυτό, συστήνουν µια επιτροπή 

περιορισµένης σύνθεσης στο πλαίσιο του 

διοικητικού συµβουλίου του Ευρωπαϊκού 

Οργανισµού ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας. 

Η εν λόγω επιτροπή περιορισµένης 
σύνθεσης λαµβάνει αποφάσεις βάσει 
εντολής που της αναθέτει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και υποβάλλει εκθέσεις σε 
αυτό. Τα µέλη της επιτροπής 
περιορισµένης σύνθεσης υποβάλλονται σε 
ακρόαση προτού λάβουν έγκριση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συµµετέχει στη διακυβέρνηση και την εποπτεία των διοικητικών 

πράξεων που επιτελεί το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον, και 

σύµφωνα µε την προηγούµενη τροπολογία 1, η παραποµπή στο άρθρο 143 ΣΕ∆Ε πρέπει να 

διαγραφεί. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη 

διασφαλίζουν αποτελεσµατική έννοµη 

προστασία ενώπιον εθνικού δικαστηρίου 

έναντι των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 

Γραφείου ∆ιπλωµάτων 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 όλων των διοικητικών αποφάσεων 

του Ευρωπαϊκού Γραφείου ∆ιπλωµάτων 

Ευρεσιτεχνίας οι οποίες λαµβάνονται κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να εκχωρεί αρµοδιότητες σε ένα διεθνές όργανο ούτε να 

µεταφέρει στο νοµικό της σύστηµα πράξεις που έχουν εκδοθεί από ένα διεθνές όργανο χωρίς να 

διασφαλίζει την άσκηση αποτελεσµατικού ελέγχου από ανεξάρτητο δικαστήριο που είναι 

επιφορτισµένο µε την τήρηση του ενωσιακού δικαίου και είναι αρµόδιο να υποβάλει, 

ενδεχοµένως, προδικαστικό ερώτηµα στο ∆ικαστήριο για την έκδοση απόφασης. 
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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 που αναφέρεται στα άρθρα 15 
και 16 ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν 

άρθρο. 

Or. en 
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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 

Αιτιολόγηση 

Η τήρηση του δικαίου της ΕΕ είναι υποχρεωτική για τη νοµική ασφάλεια των δικαιωµάτων που 

απορρέουν από το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ. 
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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 έξι 

έτη. 

Or. en 

 

 


