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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

27.6.2012 A7-0002/26 

Τροπολογία  26 

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 6 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μεταβατικά µέτρα Πρόσθετα και µεταβατικά µέτρα σε 
θέµατα µεταφράσεων 

Or. es 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.6.2012 A7-0002/27 

Τροπολογία  27 

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 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά τη διάρκεια µεταβατικής 

περιόδου, µε έναρξη την ηµεροµηνία 

εφαρµογής του παρόντος κανονισµού 

σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 του 

παρόντος κανονισµού, κάθε αίτηµα για 

ενιαία ισχύ που αναφέρεται στο άρθρο 12 

του κανονισµού xx/xx [ουσιαστικές 

διατάξεις] υποβάλλεται µαζί µε τα 

ακόλουθα: 

1. Κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου 
τεσσάρων ετών το πολύ, µε έναρξη την 
ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος 

κανονισµού σύµφωνα µε το άρθρο 7 

παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού, 

κάθε αίτηµα για ενιαία ισχύ που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισµού 

xx/xx [ουσιαστικές διατάξεις] υποβάλλεται 

µαζί µε τα ακόλουθα: 

Or. es 



 

AM\907369EL.doc  PE479.468v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.6.2012 A7-0002/28 

Τροπολογία  28 

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 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) εάν η γλώσσα της διαδικασίας είναι η 

γαλλική ή η γερµανική, πλήρη µετάφραση 

των προδιαγραφών του ευρωπαϊκού 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στην αγγλική 

γλώσσα· ή 

α) εάν η γλώσσα της διαδικασίας είναι η 

γαλλική ή η γερµανική, πλήρη µετάφραση, 
µε νοµική ισχύ, των προδιαγραφών του 

ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας 

στην αγγλική γλώσσα· ή 

Or. es 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.6.2012 A7-0002/29 

Τροπολογία  29 

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 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) εάν η γλώσσα της διαδικασίας είναι η 

αγγλική, πλήρη µετάφραση των 

προδιαγραφών του ευρωπαϊκού 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε οποιαδήποτε 

επίσηµη γλώσσα των συµµετεχόντων 

κρατών µελών η οποία είναι επίσηµη 

γλώσσα της Ένωσης. 

β) εάν η γλώσσα της διαδικασίας είναι η 

αγγλική, πλήρη µετάφραση, µε νοµική 
ισχύ, των προδιαγραφών του ευρωπαϊκού 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε οποιαδήποτε 

επίσηµη γλώσσα των συµµετεχόντων 

κρατών µελών η οποία είναι επίσηµη 

γλώσσα της Ένωσης. 

Or. es 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.6.2012 A7-0002/30 

Τροπολογία  30 

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 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα αιτήµατα για ενιαία ισχύ στα 
οποία αναφέρεται η παράγραφος 1, 
πρέπει να συνοδεύονται, εκτός των 
προβλεπόµενων από τα στοιχεία α) και β) 
µεταφράσεων και από µία µετάφραση του 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε άλλη 
επίσηµη γλώσσα της Ένωσης, µε νοµική 
ισχύ. 

Or. es 



 

AM\907369EL.doc  PE479.468v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.6.2012 A7-0002/31 

Τροπολογία  31 

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 6 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. 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 να 

δηµοσιεύει τις µεταφράσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσο το 

δυνατόν συντοµότερα µετά την 

ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος για 

ενιαία ισχύ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 

12 του κανονισµού xx/xx [ουσιαστικές 

διατάξεις]. Το κείµενο των εν λόγω 
µεταφράσεων δεν έχει νοµική ισχύ και 
προορίζεται µόνον για σκοπούς 
ενηµέρωσης. 

2. 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 να 

δηµοσιεύει τις µεταφράσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσο το 

δυνατόν συντοµότερα µετά την 

ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος για 

ενιαία ισχύ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 

12 του κανονισµού xx/xx [ουσιαστικές 

διατάξεις]. 

Or. es 



 

AM\907369EL.doc  PE479.468v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.6.2012 A7-0002/32 

Τροπολογία  32 

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 6 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ανά διετία, αρχής γενοµένης από το 
έκτο έτος από την ηµεροµηνία εφαρµογής 
του παρόντος κανονισµού, διενεργείται 
από επιτροπή ανεξάρτητων 
εµπειρογνωµόνων αντικειµενική 
αξιολόγηση της διαθεσιµότητας υψηλής 
ποιότητας µηχανικών µεταφράσεων των 
αιτήσεων και των προδιαγραφών 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις 
επίσηµες γλώσσες της Ένωσης, οι οποίες 
αναπτύσσονται από το Ευρωπαϊκό 
Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας. Η 
εν λόγω επιτροπή εµπειρογνωµόνων 
συστήνεται από τα συµµετέχοντα κράτη 
µέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας 
και απαρτίζεται από εκπροσώπους του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου ∆ιπλωµάτων 
Ευρεσιτεχνίας και των µη κυβερνητικών 
οργανώσεων που εκπροσωπούν τους 
χρήστες του ευρωπαϊκού συστήµατος 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που 
προσκαλούνται από το διοικητικό 
συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ως 
παρατηρητές σύµφωνα µε το άρθρο 30 
παράγραφος 3 της ΣΕ∆Ε. 

διαγράφεται 

Or. es 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.6.2012 A7-0002/33 

Τροπολογία  33 

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 6 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3, η Επιτροπή υποβάλλει 
ανά διετία έκθεση στο Συµβούλιο και, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, διατυπώνει 

προτάσεις για την περάτωση της 

µεταβατικής περιόδου. 

4. Το αργότερο τέσσερα έτη µετά την 
ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού, η Επιτροπή διατυπώνει τις 
απαραίτητες προτάσεις για την περάτωση 

της µεταβατικής περιόδου και να 
εξασφαλισθεί ότι η µόνη γλώσσα που θα 
χρησιµοποιείται για την υποβολή των 
αιτήσεων, την χορήγηση των 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και τις 
δικαστικές προσφυγές είναι τα αγγλικά. 

Or. es 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.6.2012 A7-0002/34 

Τροπολογία  34 

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 6 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εάν η µεταβατική περίοδος δεν 
περατωθεί βάσει πρότασης της 
Επιτροπής, λήγει 12 έτη από την 
ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού. 

διαγράφεται 

Or. es 

 

 


