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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία 

αφορά ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 

µε ενιαία ισχύ, η ρύθµιση απαιτεί από τον 

δικαιούχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας 

να παράσχει 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. Ο δικαιούχος 

του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας οφείλει 

επίσης να παράσχει, κατόπιν αιτήµατος 

δικαστηρίου αρµόδιου στην επικράτεια 

των συµµετεχόντων κρατών µελών για 

διαφωνίες που αφορούν το ευρωπαϊκό 

δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ, 

πλήρη µετάφραση του διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας στη γλώσσα της διαδικασίας 

του εν λόγω δικαστηρίου. Οι εν λόγω 

µεταφράσεις δεν πρέπει να είναι µηχανικές 

και παρέχονται µε έξοδα του δικαιούχου 

του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Σε 

περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά 

αξίωση αποζηµίωσης, το δικαστήριο που 
εξετάζει τη διαφωνία πρέπει να λάβει 
υπόψη ότι, προτού του παρασχεθεί 
µετάφραση στη γλώσσα του, ο φερόµενος 

ως παραβάτης ενδέχεται να ενήργησε 
καλόπιστα και ενδέχεται να µην γνώριζε, 
ή να µην είχε βάσιµους λόγους να 
γνωρίζει, ότι παραβίαζε το δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας. Το αρµόδιο δικαστήριο 

πρέπει να αξιολογεί τις συνθήκες κάθε 

(8) Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία 

αφορά ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 

µε ενιαία ισχύ, η ρύθµιση απαιτεί από τον 

δικαιούχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας 

να παράσχει 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. Ο δικαιούχος 

του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας οφείλει 

επίσης να παράσχει, κατόπιν αιτήµατος 

δικαστηρίου αρµόδιου στην επικράτεια 

των συµµετεχόντων κρατών µελών για 

διαφωνίες που αφορούν το ευρωπαϊκό 

δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ, 

πλήρη µετάφραση του διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας στη γλώσσα της διαδικασίας 

του εν λόγω δικαστηρίου. Οι εν λόγω 

µεταφράσεις δεν πρέπει να είναι µηχανικές 

και παρέχονται µε έξοδα του δικαιούχου 

του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Σε 

περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά 

αξίωση αποζηµίωσης, θα θεωρηθεί, εκτός 
εάν υπάρχουν αποδείξεις περί του 
εναντίου, ότι, προτού του παρασχεθεί 
µετάφραση στη γλώσσα του, ο φερόµενος 

ως παραβάτης δεν µπορούσε να γνωρίζει 

ότι παραβίαζε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 
και ότι, ως εκ τούτου, ενήργησε 
καλόπιστα. Το αρµόδιο δικαστήριο πρέπει 
να αξιολογεί τις συνθήκες κάθε 

µεµονωµένης περίπτωσης και, µεταξύ 
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µεµονωµένης περίπτωσης και, µεταξύ 

άλλων, να λαµβάνει υπόψη κατά πόσον ο 

φερόµενος ως παραβάτης είναι 

µικροµεσαία επιχείρηση η οποία 

δραστηριοποιείται µόνον σε τοπικό 

επίπεδο, τη γλώσσα της διαδικασίας 

ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας και, κατά τη 

µεταβατική περίοδο, τη µετάφραση που 

υποβάλλεται µαζί µε το αίτηµα για ενιαία 

ισχύ. 

άλλων, να λαµβάνει υπόψη κατά πόσον ο 

φερόµενος ως παραβάτης είναι 

µικροµεσαία επιχείρηση η οποία 

δραστηριοποιείται µόνον σε τοπικό 

επίπεδο, τη γλώσσα της διαδικασίας 

ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας και, κατά τη 

µεταβατική περίοδο, τη µετάφραση που 

υποβάλλεται µαζί µε το αίτηµα για ενιαία 

ισχύ. 

Or. es 
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 (9 α) Προς το συµφέρον των προσώπων 
που χρησιµοποιούν στην αίτησή τους 
γλώσσα άλλη από τις επίσηµες γλώσσες 
του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνίας 
και έχοντας υπόψη την πρακτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε την 
απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση 
C-361/01 P1, το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Ευρεσιτεχνίας οφείλει να εφαρµόσει ένα 
σύστηµα σύµφωνα µε το οποίο η 
χρησιµοποιούµενη γλώσσα στην αίτηση 
πρέπει να είναι αυτή που χρησιµοποιείται 
σε ολόκληρη την σχετική µε την αίτηση 
αλληλογραφία, εκτός εάν ο αιτών 
εκφράσει ρητώς την επιθυµία να 
χρησιµοποιεί το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Ευρεσιτεχνίας µία από τις επίσηµες 
γλώσσες του. 

 ___________________ 

 
1 Απόφαση του ∆ικαστηρίου, της 9ης 
Σεπτεµβρίου 2003, στην υπόθεση C-
361/01 P, Kik/OAMI, Rec. p. I-8283. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τα εµπορικά σήµατα, σχέδια και υποδείγµατα της Ένωσης, µετά από την απόφαση 

επί της υποθέσεως Kik, το ΓΕΕΑ αποφάσισε να διενεργείται όλη η αλληλογραφία στη γλώσσα 

του αιτούντος, εκτός εάν αυτός αποφασίσει άλλως. Το ΓΕΕΑ εξήγησε ότι αυτό γίνεται προς το 
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συµφέρον των αιτούντων που υποβάλλουν αίτηση σε γλώσσα που δεν περιλαµβάνεται στις 

επίσηµες γλώσσες του ΓΕΕΑ, αναγνωρίζοντας ότι θα διευκόλυνε την προστασία των εµπορικών 

σηµάτων, σχεδίων και υποδειγµάτων. Ζητείται η λήψη ανάλογου µέτρου και για τα διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας. 
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(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. Πρέπει, άµα της 
δηµοσιεύσεώς τους, να υπάρχει η 
δυνατότητα δωρεάν δυνατότητα 
ηλεκτρονικής πρόσβασης στην αίτηση 
χορήγησης του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας 
και στην χορηγούµενη άδεια. 

Or. es 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Κατά τη µεταβατική περίοδο, προτού 
καταστεί διαθέσιµο ένα υψηλής 
ποιότητας σύστηµα µηχανικών 
µεταφράσεων σε όλες τις επίσηµες 
γλώσσες της Ένωσης, ένα αίτηµα ενιαίας 
ισχύος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του 

κανονισµού xx/xx [ουσιαστικές διατάξεις], 

πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη 

µετάφραση των προδιαγραφών του 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στην αγγλική 

γλώσσα, εάν η γλώσσα της διαδικασίας 

ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας είναι η 

γαλλική ή η γερµανική, ή σε οποιαδήποτε 

επίσηµη γλώσσα των συµµετεχόντων 

κρατών µελών η οποία είναι επίσηµη 

γλώσσα της Ένωσης, εάν η γλώσσα της 

διαδικασίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Γραφείου ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας είναι 

η αγγλική. Οι ρυθµίσεις αυτές θα 

διασφαλίζουν ότι, κατά τη µεταβατική 

περίοδο, όλα τα ευρωπαϊκά διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ είναι 

διαθέσιµα στην αγγλική γλώσσα, η οποία 

είναι η συνήθης γλώσσα στον τοµέα της 

διεθνούς τεχνολογικής έρευνας και των 

δηµοσιεύσεων. Επιπλέον, θα διασφαλίζουν 

ότι, σε σχέση µε τα ευρωπαϊκά διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ, θα 

δηµοσιεύονται µεταφράσεις σε άλλες 
επίσηµες γλώσσες των συµµετεχόντων 
κρατών µελών. Οι µεταφράσεις αυτές δεν 

(11) Τα αιτήµατα ενιαίας ισχύος, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισµού 

xx/xx [ουσιαστικές διατάξεις], πρέπει να 

συνοδεύεται από πλήρη και µε νοµική 
ισχύ µετάφραση των προδιαγραφών του 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στην αγγλική 

γλώσσα, εάν η γλώσσα της διαδικασίας 

ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας είναι η 

γαλλική ή η γερµανική, ή σε οποιαδήποτε 

επίσηµη γλώσσα των συµµετεχόντων 

κρατών µελών η οποία είναι επίσηµη 

γλώσσα της Ένωσης, εάν η γλώσσα της 

διαδικασίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Γραφείου ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας είναι 

η αγγλική. Κατά τη διάρκεια µιας 
µεταβατικής περιόδου, τα ανωτέρω 
αιτήµατα ενιαίας ισχύος πρέπει επίσης να 
συνοδεύονται από µετάφραση µε νοµική 
ισχύ του ευρωπαϊκού διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας σε άλλη επίσηµη γλώσσα 
της Ένωσης.Οι ρυθµίσεις αυτές θα 

διασφαλίζουν ότι, κατά τη µεταβατική 

περίοδο, όλα τα ευρωπαϊκά διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ είναι 

διαθέσιµα στην αγγλική γλώσσα, η οποία 

είναι η συνήθης γλώσσα στον τοµέα της 

διεθνούς τεχνολογικής έρευνας και των 

δηµοσιεύσεων. Επιπλέον, για µια 
µεταβατική περίοδο θα διασφαλίζουν ότι, 
σε σχέση µε τα ευρωπαϊκά διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας µε ενιαία ισχύ, θα 
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πρέπει να είναι µηχανικές, και η υψηλή 
ποιότητά τους αναµένεται να συµβάλει 
στην εκπαίδευση µηχανών µετάφρασης 
από το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων 
Ευρεσιτεχνίας. Θα βελτιώσουν επίσης τη 

διάδοση πληροφοριών σχετικά µε τα 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Η µεταβατική 

περίοδος πρέπει να λήξει µόλις καταστούν 
διαθέσιµες υψηλής ποιότητας µηχανικές 
µεταφράσεις σε όλες τις επίσηµες 
γλώσσες της Ένωσης, µε την επιφύλαξη 
αντικειµενικής αξιολόγησης της 
ποιότητας. Η ποιότητα των µηχανικών 
µεταφράσεων πρέπει να αξιολογείται 
τακτικά και αντικειµενικά από επιτροπή 
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, η οποία 
συστήνεται από τα συµµετέχοντα κράτη 
µέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας 
και απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους 
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας και τους 
χρήστες του ευρωπαϊκού συστήµατος 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Λαµβάνοντας 
υπόψη την τεχνολογική πρόοδο, η µέγιστη 
περίοδος για την ανάπτυξη υψηλής 
ποιότητα µηχανικών µεταφράσεων δεν 
µπορεί να θεωρηθεί ότι θα υπερβεί τα 12 
έτη. Ως εκ τούτου, η µεταβατική περίοδος 
πρέπει να περατωθεί 12 έτη από την 
ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος 

κανονισµού, εκτός εάν αποφασισθεί η 
περάτωση της εν λόγω µεταβατικής 
περιόδου νωρίτερα. 

δηµοσιεύονται µεταφράσεις σε διάφορες 
επίσηµες γλώσσες των κρατών µελών 
αναλόγως των περιπτώσεων. Θα 

βελτιώσουν επίσης τη διάδοση 

πληροφοριών σχετικά µε τα διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας. Η µεταβατική περίοδος δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη από 
την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος 

κανονισµού. 

Or. es 
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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 και της 
σχετικής τεκµηρίωσης που προέκυψε 
κατά την διαδικασία της χορήγησής του 
σε επίσηµη γλώσσα του συµµετέχοντος 

κράτους µέλους όπου έλαβε χώρα η 

εικαζόµενη παραβίαση ή στο οποίο 

κατοικεί ο φερόµενος ως παραβάτης. 

Or. es 
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27.6.2012 A7-0002/22 

Τροπολογία  22 

Antonio López-Istúriz White, Luis de Grandes Pascual και άλλων 

 

Έκθεση A7-0002/2012 

Raffaele Baldassarre 

Ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS) 

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 

προτού του παρασχεθεί η µετάφραση η 

οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

4. Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά 

αξίωση αποζηµίωσης, θα θεωρείται, εκτός 
αποδείξεως περί του εναντίου, ότι ο 
φερόµενος ως παραβάτης δεν µπορούσε 
ότι παραβίαζε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 

προτού του παρασχεθεί η µετάφραση η 

οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 και, 
ως εκ τούτου, ενήργησε καλοπίστως. 

Or. es 
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27.6.2012 A7-0002/23 

Τροπολογία  23 

Antonio López-Istúriz White, Luis de Grandes Pascual και άλλων 

 

Έκθεση A7-0002/2012 

Raffaele Baldassarre 

Ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

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. Οι αιτούντες που δεν γνωρίζουν µία 
από τις επίσηµες γλώσσες του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου ∆ιπλωµάτων 
Ευρεσιτεχνίας ∆εδοµένου πρέπει να 
µπορούν να υποβάλουν τα αιτήµατά τους 
για χορήγηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, 
καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό µε 
την διαδικασία έγγραφο σε οποιαδήποτε 
άλλη επίσηµη γλώσσα της Ένωσης. Βάσει 

του άρθρου 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. 

Or. es 
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Τροπολογία  24 

Antonio López-Istúriz White, Luis de Grandes Pascual και άλλων 

 

Έκθεση A7-0002/2012 

Raffaele Baldassarre 

Ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Το σύστηµα αποζηµίωσης στο οποίο 
αναφέρεται η παράγραφος 1 προβλέπει 
την επιστροφή όλου του κόστους της 
µετάφρασης µέχρις ενός ανωτάτου ορίου, 
το οποίο ορίζεται εις τρόπον ώστε να 
αντιστοιχεί στην µέση τιµή της αγοράς 
µεταφράσεων, αποφεύγοντας τις 
υπερβολές. Το κόστος αυτό δεν θα 
αποζηµιώνεται σε περίπτωση που το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων 
Ευρεσιτεχνίας αποφασίσει ότι η 
µετάφραση σε µία επίσηµη γλώσσα δεν 
είναι απαραίτητη. 

Or. es 



 

AM\907368EL.doc  PE479.468v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.6.2012 A7-0002/25 

Τροπολογία  25 

Antonio López-Istúriz White, Luis de Grandes Pascual και άλλων 

 

Έκθεση A7-0002/2012 

Raffaele Baldassarre 

Ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 β. Προς το συµφέρον των προσώπων 
που χρησιµοποιούν στην αίτησή τους 
γλώσσα άλλη από τις επίσηµες γλώσσες 
του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνίας 
και έχοντας υπόψη την πρακτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε την 
απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση 
C-361/01 P1, το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Ευρεσιτεχνίας οφείλει να εφαρµόσει ένα 
σύστηµα σύµφωνα µε το οποίο η 
χρησιµοποιούµενη γλώσσα στην αίτηση 
πρέπει να είναι αυτή που χρησιµοποιείται 
σε ολόκληρη την σχετική µε την αίτηση 
αλληλογραφία, εκτός εάν ο αιτών 
εκφράσει ρητώς την επιθυµία να 
χρησιµοποιεί το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Ευρεσιτεχνίας µία από τις επίσηµες 
γλώσσες του. 

 __________________ 

 
1 Απόφαση του ∆ικαστηρίου, της 9ης 
Σεπτεµβρίου 2003, στην υπόθεση C-
361/01 P, Kik/OAMI, Rec. p. I-8283. 

Or. es 

 

 


