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5.12.2012 A7-0001/79 

Τροπολογία  79 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της δηµιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των 

ευρεσιτεχνιών 

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

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) στις πράξεις και στη χρήση, από 
γεωργούς, προϊόντων της εσοδείας τους 
για αναπαραγωγή ή διάδοση στο 
αγρόκτηµά τους, για γεωργικούς σκοπούς 
ή για ανταλλαγή σπόρων προοριζόµενων 
για επιλογή µεταξύ γεωργών, για τη 
διατήρηση και για τη δυναµική 
διαχείριση της καλλιεργούµενης 
βιοποικιλότητας. Σε περίπτωση διάδοσης 
ποικιλιών που προστατεύονται µε 
ευρεσιτεχνία, αυτό δεν αντίκειται στην 
εφαρµογή του άρθρου 14 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 2100/94· 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0001/80 

Τροπολογία  80 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της δηµιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των 

ευρεσιτεχνιών 

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

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, 

προστατευόµενου ζώου για γεωργικούς 
σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένης της 
αναπαραγωγής και επιλογής στο 
αγρόκτηµα, καθώς και στην 
αγοραπωλησία απογόνων 
προστατευόµενων ζώων µεταξύ γεωργών 
µε σκοπό την επιλογή στην αγροτική 
εκµετάλλευση· 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0001/81 

Τροπολογία  81 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της δηµιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των 

ευρεσιτεχνιών 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – 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 
αναπόφευκτα. Κατά συνέπεια δεν είναι 
συνήθως δυνατή η άσκηση αγωγής εις 
βάρος γεωργού ο οποίος έχει καλλιεργήσει 
σπόρους ή φυτά που δεν προστατεύονται 
µε 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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5.12.2012 A7-0001/82 

Τροπολογία  82 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της δηµιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των 

ευρεσιτεχνιών 

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

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 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, 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 τις 
Συνθήκες και το ενωσιακό δίκαιο και 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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5.12.2012 A7-0001/83 

Τροπολογία  83 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της δηµιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των 

ευρεσιτεχνιών 

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

Πρόταση κανονισµού 

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 διασφαλίζουν 

από κοινού µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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. Η εν λόγω επιτροπή περιορισµένης 
σύνθεσης λαµβάνει αποφάσεις βάσει 
εντολής που της αναθέτει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και υποβάλλει εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα µέλη της 
επιτροπής επιλογής καλούνται σε 
ακρόαση πριν εγκριθούν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συµµετέχει στη διακυβέρνηση και την εποπτεία των διοικητικών 
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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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5.12.2012 A7-0001/84 

Τροπολογία  84 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της δηµιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των 

ευρεσιτεχνιών 

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

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 ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας οι 

οποίες λαµβάνονται κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. 

3. Τέλος, τα συµµετέχοντα κράτη µέλη 

διασφαλίζουν αποτελεσµατική νοµική 

προστασία ενώπιον εθνικού δικαστηρίου 

έναντι οποιωνδήποτε διοικητικών 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Γραφείου 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας οι οποίες 

λαµβάνονται κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. 

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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5.12.2012 A7-0001/85 

Τροπολογία  85 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της δηµιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των 

ευρεσιτεχνιών 

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

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 δυνάµει των άρθρων 15 και 16 
ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν 

άρθρο. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0001/86 

Τροπολογία  86 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της δηµιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των 

ευρεσιτεχνιών 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 

 

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 
ενωσιακού δικαίου, 
συµπεριλαµβανοµένων της νοµοθεσίας 
περί ανταγωνισµού και της νοµοθεσίας 

περί αθέµιτου ανταγωνισµού. 

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. 
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5.12.2012 A7-0001/87 

Τροπολογία  87 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της δηµιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των 

ευρεσιτεχνιών 

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

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 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το 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 

 

 

 


