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Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) ∆εδοµένου ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας είναι αρµόδιο 

για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας, οι µεταφραστικές ρυθµίσεις 

για το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 

µε ενιαία ισχύ πρέπει να αξιοποιούν την 

ισχύουσα διαδικασία στο Ευρωπαϊκό 

Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας. 

Στόχος των εν λόγω ρυθµίσεων πρέπει να 

είναι η επίτευξη της αναγκαίας ισορροπίας 

µεταξύ των συµφερόντων των 

οικονοµικών φορέων και του δηµόσιου 

συµφέροντος όσον αφορά το κόστος της 

διαδικασίας και τη διαθεσιµότητα τεχνικών 

πληροφοριών. 

(6) ∆εδοµένου ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας είναι αρµόδιο 

για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας, οι µεταφραστικές ρυθµίσεις 

για το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 

µε ενιαία ισχύ πρέπει να αξιοποιούν την 

ισχύουσα διαδικασία στο Ευρωπαϊκό 

Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας. 

Στόχος των εν λόγω ρυθµίσεων πρέπει να 

είναι η επίτευξη της αναγκαίας ισορροπίας 

µεταξύ των συµφερόντων των 

οικονοµικών φορέων, ιδίως των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, και του 
δηµόσιου συµφέροντος όσον αφορά το 

κόστος της διαδικασίας και τη 

διαθεσιµότητα τεχνικών πληροφοριών. 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Προκειµένου να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση σε ευρωπαϊκά διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ, ιδίως για τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι αιτούντες 

των οποίων η επίσηµη γλώσσα δεν 

περιλαµβάνεται στις επίσηµες γλώσσες του 

Ευρωπαϊκού Γραφείου ∆ιπλωµάτων 

Ευρεσιτεχνίας πρέπει να µπορούν να 

υποβάλλουν τις αιτήσεις τους χορήγησης 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό 

Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας σε 

οποιαδήποτε άλλη επίσηµη γλώσσα της 

Ένωσης. Ως συµπληρωµατικά µέτρο, για 
τους αιτούντες που αποκτούν ευρωπαϊκό 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ και 

έχουν την κατοικία τους ή την κύρια έδρα 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε 

κράτος µέλος της Ένωσης µε επίσηµη 

γλώσσα διαφορετική από τις επίσηµες 

γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας, το Ευρωπαϊκό 

Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας 

πρέπει να διαχειρίζεται, σύµφωνα µε το 
άρθρο 12 του κανονισµού xx/xx 

[ουσιαστικές διατάξεις], ένα σύστηµα 

πρόσθετης επιστροφής των δαπανών που 

σχετίζονται µε τη µετάφραση από την εν 

λόγω γλώσσα στη γλώσσα της διαδικασίας 

του Ευρωπαϊκού Γραφείου ∆ιπλωµάτων 

Ευρεσιτεχνίας, πέραν αυτού που ήδη 

υφίσταται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας. 

(9) Προκειµένου να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση σε ευρωπαϊκά διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ, ιδίως για τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι αιτούντες 

των οποίων η επίσηµη γλώσσα δεν 

περιλαµβάνεται στις επίσηµες γλώσσες του 

Ευρωπαϊκού Γραφείου ∆ιπλωµάτων 

Ευρεσιτεχνίας πρέπει να µπορούν να 

υποβάλλουν τις αιτήσεις τους χορήγησης 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό 

Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας σε 

οποιαδήποτε άλλη επίσηµη γλώσσα της 

Ένωσης. Ως συµπληρωµατικό µέτρο, οι 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τα φυσικά 
πρόσωπα και οι µη κερδοσκοπικοί 
οργανισµοί που αποκτούν ευρωπαϊκό 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ και 

έχουν την κατοικία τους ή την κύρια έδρα 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε 

κράτος µέλος της Ένωσης µε επίσηµη 

γλώσσα διαφορετική από τις επίσηµες 

γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας, πρέπει να 
επωφελούνται από ένα σύστηµα 
πρόσθετης επιστροφής των δαπανών που 

σχετίζονται µε τη µετάφραση από την εν 

λόγω γλώσσα στη γλώσσα της διαδικασίας 

του Ευρωπαϊκού Γραφείου ∆ιπλωµάτων 

Ευρεσιτεχνίας, πέραν των όσων ισχύουν 

ήδη στο Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων 

Ευρεσιτεχνίας. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να 

διαχειρίζεται το σύστηµα πρόσθετης 
επιστροφής σύµφωνα µε το άρθρο 12 του 
κανονισµού xx/xx [ουσιαστικές διατάξεις]. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9a) Η διαδικασία και το ύψος 
επιστροφής κονδυλίων για τη δαπάνη της 
πρόσθετης µετάφρασης πρέπει να 
διαµορφώνονται κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει, κατ’ αρχήν, την πλήρη 
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αποζηµίωση του κόστους της 
µετάφρασης· απαιτείται ένα ανώτατο 
όριο ανά σελίδα µε σκοπό να λαµβάνεται 
αφενός υπόψη ο συνήθης µέσος όρος των 
τιµών της αγοράς για τη µετάφραση και, 
αφετέρου, να αποφεύγονται οι 
καταχρήσεις. 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Με σκοπό την προώθηση της 

διαθεσιµότητας πληροφοριών για τα 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και τη διάδοση 

των τεχνολογικών γνώσεων, πρέπει να 

καταστούν διαθέσιµες όσο το δυνατόν 

συντοµότερα µηχανικές µεταφράσεις των 

αιτήσεων και των προδιαγραφών των 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις 

επίσηµες γλώσσες της Ένωσης. Το 

Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων 

Ευρεσιτεχνίας αναπτύσσει µηχανικές 

µεταφράσεις, οι οποίες αποτελούν πολύ 

σηµαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της 

πρόσβασης σε πληροφορίες για τα 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και την ευρεία 

διάδοση των τεχνολογικών γνώσεων. Η 

έγκαιρη διαθεσιµότητα υψηλής ποιότητας 

µηχανικών µεταφράσεων των αιτήσεων 

και των προδιαγραφών ευρωπαϊκών 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις 

επίσηµες γλώσσες της Ένωσης θα αποβεί 

επωφελής για όλους τους χρήστες του 

ευρωπαϊκού συστήµατος διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας. Οι µηχανικές µεταφράσεις 

αποτελούν καίριο χαρακτηριστικό 

γνώρισµα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Οι εν λόγω µηχανικές 

µεταφράσεις θα εξυπηρετούν µόνον 

σκοπούς ενηµέρωσης και δεν θα έχουν 

καµία νοµική ισχύ. 

(10) Με σκοπό την προώθηση της 

διαθεσιµότητας πληροφοριών για τα 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και τη διάδοση 

των τεχνολογικών γνώσεων, πρέπει να 

καταστούν διαθέσιµες όσο το δυνατόν 

συντοµότερα µηχανικές µεταφράσεις των 

αιτήσεων και των προδιαγραφών των 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις 

επίσηµες γλώσσες της Ένωσης. Το 

Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων 

Ευρεσιτεχνίας αναπτύσσει µηχανικές 

µεταφράσεις, οι οποίες αποτελούν πολύ 

σηµαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της 

πρόσβασης σε πληροφορίες για τα 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και την ευρεία 

διάδοση των τεχνολογικών γνώσεων. Η 

έγκαιρη διαθεσιµότητα υψηλής ποιότητας 

µηχανικών µεταφράσεων των αιτήσεων 

και των προδιαγραφών ευρωπαϊκών 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις 

επίσηµες γλώσσες της Ένωσης θα αποβεί 

επωφελής για όλους τους χρήστες του 

ευρωπαϊκού συστήµατος διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας. Οι µηχανικές µεταφράσεις 

αποτελούν καίριο χαρακτηριστικό 

γνώρισµα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Οι εν λόγω µηχανικές 

µεταφράσεις θα εξυπηρετούν µόνον 

σκοπούς ενηµέρωσης και δεν θα έχουν 

καµία νοµική ισχύ. Πρέπει να διατίθενται 
δωρεάν στο διαδίκτυο µετά τη 
δηµοσίευση της αίτησης χορήγησης 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και του 
διπλώµατος που χορηγήθηκε. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Μετά το πέρας της µεταβατικής 
περιόδου, το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να 
εξακολουθήσει να δηµοσιεύει πρόσθετη 
µετάφραση των προδιαγραφών του 
ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας 
στα αγγλικά την οποία έχει παράσχει 
οικειοθελώς ο αιτών. Αυτό θα προσδώσει 
στο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας περαιτέρω 
διεθνή δηµοσιότητα και θα περιορίσει τη 
δυνατότητα τυχόν παραβάτη να 
ισχυρισθεί ότι ενήργησε καλόπιστα. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

του Συµβουλίου, σε σχέση µε τις 

εφαρµοστέες µεταφραστικές ρυθµίσεις. 

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 

του Συµβουλίου, σε σχέση µε τις 

εφαρµοστέες µεταφραστικές ρυθµίσεις. 

∆ιέπει τις µεταφραστικές ρυθµίσεις που 
εφαρµόζονται στα ευρωπαϊκά διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας εφόσον έχουν ενιαία ισχύ. 

 1α. Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τους 
κανόνες που διέπουν τις γλώσσες των 
θεσµικών οργάνων της Ένωσης οι οποίοι 
θεσπίσθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 342 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισµό 
αριθ. 1/1958 του Συµβουλίου. 

 1β. Ο παρών κανονισµός βασίζεται στο 
γλωσσικό καθεστώς του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας και 
δεν πρέπει να θεωρείται ότι δηµιουργεί 
ειδικό γλωσσικό καθεστώς για την 
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Ένωση ούτε ότι δηµιουργεί προηγούµενο 
για περιορισµένο γλωσσικό καθεστώς σε 
οποιαδήποτε µελλοντική νοµική πράξη 
της Ένωσης. 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Όταν θα είναι διαθέσιµες, οι 
µηχανικές µεταφράσεις των αιτήσεων και 
οι προδιαγραφές διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας σε όλες τις επίσηµες 
γλώσσες της Ένωσης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3 πρέπει να 
διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο µετά 
τη δηµοσίευση της αίτησης χορήγησης 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και του 
διπλώµατος που χορηγήθηκε. 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Μετά τη λήξη της µεταβατικής 
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6, 
και σύµφωνα µε το άρθρο 12 του 
κανονισµού xx/xx [ουσιαστικές 
διατάξεις], τα συµµετέχοντα κράτη µέλη 
αναθέτουν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας, δυνάµει του 
άρθρου 143 της ΣΕ∆Ε, το καθήκον της 
δηµοσίευσης πρόσθετης πλήρους 
µεταφράσεως των προδιαγραφών στα 
αγγλικά, εφόσον ο αιτών την έχει 
χορηγήσει οικειοθελώς. Η µετάφραση 
αυτή δεν πρέπει να είναι µηχανική. 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά 

ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε 

ενιαία ισχύ, ο δικαιούχος του διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας παρέχει, κατόπιν αιτήµατος 

και κατ’ επιλογή του φερόµενου ως 

παραβάτη, πλήρη µετάφραση του 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε επίσηµη 

γλώσσα του συµµετέχοντος κράτους 

µέλους όπου έλαβε χώρα η εικαζόµενη 

παραβίαση ή στο οποίο κατοικεί ο 

φερόµενος ως παραβάτης. 

1. Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά 

ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε 

ενιαία ισχύ, ο δικαιούχος του διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας παρέχει, κατόπιν αιτήµατος 

και κατ’ επιλογή του φερόµενου ως 

παραβάτη, πλήρη µετάφραση του 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε επίσηµη 

γλώσσα του συµµετέχοντος κράτους 

µέλους όπου έλαβε χώρα η εικαζόµενη 

παραβίαση ή στο οποίο κατοικεί ο 

φερόµενος ως παραβάτης. Η µετάφραση 
αυτή δεν πρέπει να είναι µηχανική. 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά 

ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε 

ενιαία ισχύ, ο δικαιούχος του διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας παρέχει κατά τη νοµική 

διαδικασία, κατόπιν αιτήµατος 

δικαστηρίου αρµόδιου στις επικράτειες 

των συµµετεχόντων κρατών µελών για 

διαφορές που αφορούν ευρωπαϊκά 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ, 

πλήρη µετάφραση του διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας στη γλώσσα της διαδικασίας 

του εν λόγω δικαστηρίου. 

2. Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά 

ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε 

ενιαία ισχύ, ο δικαιούχος του διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας παρέχει κατά τη νοµική 

διαδικασία, κατόπιν αιτήµατος 

δικαστηρίου αρµόδιου στις επικράτειες 

των συµµετεχόντων κρατών µελών για 

διαφορές που αφορούν ευρωπαϊκά 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ, 

πλήρη µετάφραση του διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας στη γλώσσα της διαδικασίας 

του εν λόγω δικαστηρίου. Η µετάφραση 
αυτή δεν πρέπει να είναι µηχανική. 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά 

αξίωση αποζηµίωσης, το δικαστήριο που 

εξετάζει τη διαφωνία λαµβάνει υπόψη ότι 
ο φερόµενος ως παραβάτης ενδέχεται να 
ενήργησε χωρίς να γνωρίζει, ή χωρίς να 

έχει βάσιµους λόγους ώστε να γνωρίζει, ότι 

παραβίαζε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 

4. Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά 

αξίωση αποζηµίωσης, το δικαστήριο που 

εξετάζει τη διαφωνία λαµβάνει υπόψη, 
ιδίως στην περίπτωση µιας µικροµεσαίας 
επιχείρησης, ενός φυσικού προσώπου, 
µιας µη κερδοσκοπικής οργάνωσης, ενός 
πανεπιστηµίου ή ενός δηµόσιου 
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προτού του παρασχεθεί η µετάφραση η 

οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

ερευνητικού οργανισµού, κατά πόσον ο 
φερόµενος ως παραβάτης ενήργησε χωρίς 

να γνωρίζει, ή χωρίς να έχει βάσιµους 

λόγους ώστε να γνωρίζει ότι παραβίαζε το 

δίπλωµα ευρεσιτεχνίας προτού του 

παρασχεθεί η µετάφραση η οποία 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

Τροπολογίες  12 και 13 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

∆εδοµένου ότι αιτήσεις για ευρωπαϊκά 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µπορούν να 

υποβληθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα βάσει 

του άρθρου 14 παράγραφος 2 της ΣΕ∆Ε, 

σύµφωνα µε το άρθρο 12 του κανονισµού 

xx/xx [ουσιαστικές διατάξεις], τα 

συµµετέχοντα κράτη µέλη αναθέτουν, 

κατά την έννοια του άρθρου 143 της 

ΣΕ∆Ε, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας το καθήκον 

διαχείρισης ενός καθεστώτος αποζηµίωσης 

όλων των µεταφραστικών δαπανών έως 

ένα ανώτατο ποσό, από τα τέλη που 

αναφέρονται στο άρθρο 13 του εν λόγω 

κανονισµού, για τους αιτούντες που 

υποβάλλουν αιτήσεις διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας σε µια από τις 

επίσηµες γλώσσες της Ένωσης η οποία δεν 

είναι επίσηµη γλώσσα του Ευρωπαϊκού 

Γραφείου ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας. 

1. ∆εδοµένου ότι αιτήσεις για ευρωπαϊκά 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µπορούν να 

υποβληθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα βάσει 

του άρθρου 14 παράγραφος 2 της ΣΕ∆Ε, 

σύµφωνα µε το άρθρο 12 του κανονισµού 

xx/xx [ουσιαστικές διατάξεις], τα 

συµµετέχοντα κράτη µέλη αναθέτουν, 

κατά την έννοια του άρθρου 143 της 

ΣΕ∆Ε, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας το καθήκον 

διαχείρισης ενός καθεστώτος αποζηµίωσης 

όλων των µεταφραστικών δαπανών έως 

ένα ανώτατο ποσό, από τα τέλη που 

αναφέρονται στο άρθρο 13 του εν λόγω 

κανονισµού, για τους αιτούντες που 

υποβάλλουν αιτήσεις διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας σε µια από τις 

επίσηµες γλώσσες της Ένωσης η οποία δεν 

είναι επίσηµη γλώσσα του Ευρωπαϊκού 

Γραφείου ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας. 

 1α. Το καθεστώς αποζηµίωσης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 
χρηµατοδοτείται από τα τέλη τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 13 του 
κανονισµού xx/xx [ουσιαστικές 
διατάξεις], και αφορά µόνο τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τα φυσικά 
πρόσωπα, τους µη κερδοσκοπικούς 
οργανισµούς, τα πανεπιστήµια και τους 
δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς που 
είναι εγκατεστηµένοι ή έχουν την κύρια 
έδρα της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητάς τους σε κράτος µέλος 



 

 

 PE479.468/ 8 

 EL 

της Ένωσης. 

 1β. Το καθεστώς αποζηµίωσης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 
διασφαλίζει την πλήρη επιστροφή των 
µεταφραστικών δαπανών µέχρι ένα 
ανώτατο όριο το οποίο ορίζεται κατά 
τρόπο ώστε να λαµβάνεται υπόψη ο 
µέσος όρος των τιµών της αγοράς για τη 
µετάφραση και να αποφεύγονται οι 
καταχρήσεις. 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι εν λόγω µεταφράσεις δεν πρέπει να 
είναι µηχανικές. 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εφαρµόζεται από [θα ορισθεί 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία η οποία θα 
συµπίπτει µε την ηµεροµηνία εφαρµογής 
του κανονισµού xx/xx για τη θέσπιση 
ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα της 

δηµιουργίας ενιαίου καθεστώτος 

προστασίας των ευρεσιτεχνιών]. 

2. Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 
2014 ή από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος της σύµβασης σχετικά µε το 
Ενιαίο ∆ικαστήριο ∆ιπλωµάτων 
Ευρεσιτεχνίας, αναλόγως του ποια από 
τις δύο είναι µεταγενέστερη. 

 


