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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.
1.1.

ΓΕΝΙΚΑ
Ιστορική αναδροµή
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η προστασία µέσω του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
διασφαλίζεται, προς το παρόν, µε δύο συστήµατα εκ των οποίων κανένα δεν
βασίζεται σε κοινοτικό νοµικό µέσο: τα εθνικά συστήµατα διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας και το ευρωπαϊκό σύστηµα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.
Πρώτα εµφανίστηκε το εθνικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Στα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το εθνικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας αποτέλεσε αντικείµενο
de facto εναρµόνισης. Κατ’ αρχάς, όλα τα κράτη µέλη είναι συµβαλλόµενα µέρη
τόσο της σύµβασης των Παρισίων για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας
της 20ής Μαρτίου 1883 (όπως αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις
14 Ιουλίου 1967), όσο και της συµφωνίας της 15ης Απριλίου 1994 για τα
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου (εφεξής καλούµενης
"συµφωνία TRIPS"). Πολλά κράτη µέλη είναι επίσης συµβαλλόµενα µέρη της
σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την ενοποίηση ορισµένων στοιχείων
του δικαίου διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας της 27ης Νοεµβρίου 1963.
Η ιδέα του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ανάγεται στη δεκαετία του ’60.
Εκείνη την περίοδο άρχισε ένας προβληµατισµός σχετικά µε τη δηµιουργία
συστήµατος διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας για όλη την πρωτοεµφανιζόµενη Ευρωπαϊκή
Κοινότητα. Πολύ σύντοµα, όµως, διεφάνη ότι η προσέγγιση αυτή δεν ήταν δυνατόν
να προσλάβει συγκεκριµένη µορφή εντός αµιγώς κοινοτικού πλαισίου. Γι’ αυτό
ακριβώς, η εν λόγω πρωτοβουλία οδήγησε τελικώς, στις 5 Οκτωβρίου 1973, στη
σύναψη της σύµβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
(εφεξής καλούµενης "σύµβαση του Μονάχου"), στην οποία προσχώρησαν σταδιακά
όλα τα κράτη µέλη.
Η σύµβαση του Μονάχου υπάγεται στο κλασικό δίκαιο περί συµβάσεων µεταξύ
κρατών και δεν αποτελεί µέρος της κοινοτικής έννοµης τάξης. Η σύµβαση του
Μονάχου θεσπίζει τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας, όργανα
του οποίου είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (εφεξής
καλούµενο "Γραφείο") και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η εν λόγω σύµβαση
καθιερώνει ενιαία διαδικασία για τη χορήγηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Η
αρµοδιότητα αυτή ανήκει στο Γραφείο. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας, µετά τη χορήγησή του, καθίσταται εθνικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και
υπόκειται στις εθνικές διατάξεις των συµβαλλοµένων κρατών τα οποία ορίζονται
στην αίτηση. Επί του παρόντος, δεκαεννέα χώρες είναι µέλη του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας. Εκτός από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, στον Οργανισµό συµµετέχουν η Ελβετία, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, η
Κύπρος και, στο εγγύς µέλλον, η Τουρκία. Επιπλέον, πολλές χώρες της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης1 κλήθηκαν να προσχωρήσουν στη σύµβαση του Μονάχου
το νωρίτερο την 1η Ιουλίου 2002.

1

Βουλγαρία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακία και Σλοβενία.
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Η δεύτερη προσπάθεια για τη δηµιουργία κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας από
τα κράτη µέλη της ΕΚ κατέληξε, το 1975, στη σύναψη της σύµβασης του
Λουξεµβούργου για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (εφεξής καλούµενης
"σύµβαση του Λουξεµβούργου"). Η εν λόγω σύµβαση τροποποιήθηκε µε συµφωνία
που υπογράφηκε στο Λουξεµβούργο στις 15 ∆εκεµβρίου 1989 για το κοινοτικό
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, συµφωνία η οποία περιελάµβανε, µεταξύ άλλων,
πρωτόκολλο για την επίλυση των διαφορών σχετικά µε την προσβολή και το κύρος
των κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.
Η σύµβαση του Λουξεµβούργου συνιστά κοινοτική σύµβαση. Ουσιαστικά, η εν
λόγω σύµβαση θα είχε µετατρέψει τα στάδια της εθνικής διαδικασίας για τη
χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε ένα µόνο στάδιο, κοινό για τα
κράτη µέλη. Η σύµβαση του Λουξεµβούργου δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ διότι, από τα
κράτη µέλη, την κύρωσαν µόνο η Γαλλία, η Γερµανία, η Ελλάδα, η ∆ανία, το
Λουξεµβούργο, το Ηνωµένο Βασίλειο και οι Κάτω Χώρες.
Η αποτυχία της σύµβασης του Λουξεµβούργου αποδίδεται γενικώς στο κόστος του
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, πρωτίστως στο κόστος των µεταφράσεων,
καθώς και στο δικαστικό σύστηµα. Πράγµατι, η εν λόγω σύµβαση επέβαλλε τη
µετάφραση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες. Οι
ενδιαφερόµενοι έκριναν ότι η απαίτηση αυτή ήταν υπερβολική. Το αρκετά
περίπλοκο δικαστικό σύστηµα θα έδινε τη δυνατότητα στους εθνικούς δικαστές να
ακυρώσουν ένα κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για ολόκληρο το έδαφος της
Κοινότητας. Τούτο προκάλεσε τη δυσπιστία των ενδιαφεροµένων, οι οποίοι έκριναν
ότι συνιστά σηµαντική πηγή ανασφάλειας δικαίου.
1.2.

Πρόσφατες ενέργειες
Μετά την αποτυχία της σύµβασης του Λουξεµβούργου, η Πράσινη Βίβλος της
Επιτροπής για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και το σύστηµα διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη2, το οποίο εντασσόταν στη συνέχεια του πρώτου
σχεδίου δράσης για την καινοτοµία στην Ευρώπη3, αποτέλεσε το έναυσµα
ευρύτατου διαλόγου όσον αφορά την αναγκαιότητα λήψης νέων πρωτοβουλιών στον
τοµέα των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Η Πράσινη Βίβλος έδωσε την αφορµή να
διατυπωθούν πάρα πολλές απόψεις εκ µέρους των ενδιαφεροµένων, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου4 και της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής5. Επιπροσθέτως, η
Επιτροπή διοργάνωσε µε τη λουξεµβουργιανή προεδρία του Συµβουλίου, στις 25 και
26 Νοεµβρίου 1997, ακρόαση όλων των χρηστών του συστήµατος διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας. Η Επιτροπή διοργάνωσε επίσης συνεδρίαση εµπειρογνωµόνων των
κρατών µελών στις 26 Ιανουαρίου 1998.

2
3
4
5

COM(97) 314 τελικό της 24ης Ιουνίου 1997.
COM(96) 589 τελικό της 20ής Νοεµβρίου 1996.
ΕΕ C 379, 7.12.1998, σ. 268.
ΕΕ C 129, 27.4.1998, σ. 8.
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Μετά την ευρεία αυτή διαδικασία διαβούλευσης, η Επιτροπή εξέδωσε, στις
5 Φεβρουαρίου 1999, ανακοίνωση σχετικά µε τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην
Πράσινη Βίβλο για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και το σύστηµα διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη6. Σκοπός της εν λόγω ανακοίνωσης ήταν να
εξαγγελθούν τα διάφορα νέα µέτρα και οι πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει
ή να προτείνει η Επιτροπή µελλοντικά, ώστε να καταστεί ελκυστικό το σύστηµα
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και να συµβάλει στην προώθηση της καινοτοµίας στην
Ευρώπη.
Η πρωτοβουλία σχετικά µε το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας εξαγγέλθηκε στην
ανακοίνωση της 5ης Φεβρουαρίου 1999, όπου και σκιαγραφούνται τα
σηµαντικότερα σηµεία. Η παρούσα πρόταση ενσωµατώνει το µεγαλύτερο µέρος των
σηµείων αυτών.
Με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας στις 23 και
24 Μαρτίου 2000, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επισήµαναν τη σηµασία της
άµεσης εφαρµογής του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
2.
2.1.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αντικείµενο
Η παρούσα πρόταση κανονισµού αποβλέπει στη δηµιουργία ενός νέου ενιαίου
τίτλου βιοµηχανικής ιδιοκτησίας: του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
(βλ. σηµείο 2.4.). Τούτο είναι σηµαντικό για την αποτροπή στρεβλώσεων του
ανταγωνισµού οι οποίες µπορεί να προκύψουν από τον εδαφικό χαρακτήρα των
εθνικών τίτλων προστασίας· συνιστά επίσης ένα από τα πλέον ενδεικνυόµενα µέσα
για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων που
προστατεύονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.
Η δηµιουργία κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας παρέχει στις επιχειρήσεις τη
δυνατότητα να προσαρµόσουν στις ευρωπαϊκές διαστάσεις τις δραστηριότητές τους
όσον αφορά την παραγωγή και τη διανοµή των προϊόντων. Θεωρείται ουσιαστικό
µέσο προκειµένου να µετατραπούν σε βιοµηχανικές και εµπορικές επιτυχίες τόσο τα
αποτελέσµατα της έρευνας όσο και οι νέες τεχνικές και επιστηµονικές γνώσεις και,
µε τον τρόπο αυτό, να τεθεί τέλος στο "ευρωπαϊκό παράδοξο" της καινοτοµίας,
ενισχύοντας ταυτόχρονα τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τοµέα έρευνας και
ανάπτυξης, οι οποίες είναι σήµερα πολύ χαµηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε
σχέση µε εκείνες των Ηνωµένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας.
Το σύστηµα κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας θα συνυπάρχει µε το σύστηµα
εθνικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και το σύστηµα ευρωπαϊκών διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας. Οι εφευρέτες θα διατηρήσουν το δικαίωµα να επιλέγουν τον τρόπο
προστασίας της ευρεσιτεχνίας ο οποίος ικανοποιεί περισσότερο τις ανάγκες τους.

6

COM(1999) 42 τελικό της 5ης Φεβρουαρίου 1999.
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2.2.

Νοµική βάση
Όπως είχε ήδη εξαγγελθεί στην ανακοίνωση της 5ης Φεβρουαρίου 19997, η νοµική
βάση της πρότασης κανονισµού είναι το άρθρο 308 της συνθήκης ΕΚ. Η χρήση της
εν λόγω νοµικής βάσης συνάδει µε τις ενέργειες που έγιναν όσον αφορά το
κοινοτικό σήµα8 και τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα9.
Η µορφή που επιλέχθηκε - δηλαδή, ο κανονισµός - βασίζεται σε πολλούς λόγους.
Πράγµατι, δεν µπορεί να αφεθεί στα κράτη µέλη η ευχέρεια να καθορίζουν ούτε το
κοινοτικό δίκαιο που διέπει τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ούτε τα αποτελέσµατα και
τον τρόπο διαχείρισης των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µετά τη χορήγησή τους. Ο
ενιαίος χαρακτήρας του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δεν θα ήταν δυνατόν να
διασφαλισθεί µε λιγότερο "δεσµευτικά" µέσα.

2.3.

Η σχέση µεταξύ του κανονισµού για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας
Το βασικό σκεπτικό της παρούσας πρότασης είναι η επίτευξη "συµβίωσης" µεταξύ
δύο συστηµάτων: του κανονισµού για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (πράξη
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) και της σύµβασης του Μονάχου (κλασική διακρατική
πράξη). Τούτο απαιτεί όχι µόνο την έγκριση του κανονισµού για το κοινοτικό
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (2.3.1.), αλλά και τον ενδεικνυόµενο συνυπολογισµό της
σύµβασης του Μονάχου και του καταστατικού του Γραφείου (2.3.2.), την
προσχώρηση της Κοινότητας στη σύµβαση του Μονάχου (2.3.3.), καθώς και την
εξέταση της δυνατότητας να διασφαλιστεί η συνοχή των µελλοντικών εξελίξεων του
κανονισµού και της σύµβασης (2.3.4.).

2.3.1.

Ο κανονισµός για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
Η προσχώρηση της Κοινότητας στη σύµβαση του Μονάχου και ο ορισµός της
Κοινότητας ως εδάφους για το οποίο µπορεί να χορηγηθεί ευρωπαϊκό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας συνεπάγονται ότι οι διατάξεις της σύµβασης του Μονάχου οι οποίες
εφαρµόζονται στις αιτήσεις ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας θα
εφαρµόζονται, κατ’ αρχήν, στις αιτήσεις κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.
Ακόµη και αν το παρόν κείµενο αναφέρεται σε αίτηση κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας, η αίτηση θα είναι, από νοµικής απόψεως, δυνάµει της σύµβασης του
Μονάχου, αίτηση ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που θα ορίζει το έδαφος
της Κοινότητας.
Το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας καθίσταται κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, δυνάµει
του κανονισµού, µόνο µετά τη χορήγησή του από το Γραφείο.

7
8

9

COM(1999) 42 τελικό, σ. 9 και 12.
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 40/94 του
ΕΕ L 11, 14.1.1994, σ. 1.

Συµβουλίου για το κοινοτικό σήµα της 20ής ∆εκεµβρίου

1993,

Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα της
21ης Ιουνίου 1999, COM(1999) 310 τελικό.
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Η προσχώρηση της Κοινότητας στη σύµβαση του Μονάχου συνεπάγεται ότι δεν
είναι απαραίτητο ο κανονισµός να αφορά τους ουσιαστικούς κανόνες της σύµβασης
του Μονάχου και του εκτελεστικού κανονισµού της, όπως αυτοί ισχύουν σε ρητώς
καθορισµένη ηµεροµηνία. Ουσιαστικά, ο κανονισµός θα διέπει µόνο το κοινοτικό
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που έχει χορηγηθεί. Επιπλέον, ο κανονισµός θα περιλαµβάνει
ειδικούς κανόνες που θα παρεκκλίνουν της σύµβασης. Συνεπώς, ο κανονισµός θα
εισαγάγει βελτιώσεις ως προς το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, κυρίως όσον
αφορά το κόστος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, τις µεταφράσεις και το δικαστικό
σύστηµα προσφυγών.
2.3.2.

Το Γραφείο και η σύµβαση του Μονάχου
Όπως προαναφέρθηκε, η αρχή που θα αναλάβει την εξέταση των αιτήσεων
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και τη χορήγηση των κοινοτικών διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας θα είναι το Γραφείο. Όµως, το Γραφείο δεν συνιστά κοινοτικό όργανο.
Εξετάζεται, ωστόσο, το ενδεχόµενο να χορηγεί κοινοτικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας
δυνάµει της προσχώρησης της Κοινότητας στη σύµβαση του Μονάχου και κατόπιν
αναθεωρήσεως της εν λόγω σύµβασης.
Η σύµβαση του Μονάχου, στην παρούσα µορφή της, δεν επιτρέπει στο Γραφείο να
αναλάβει τις συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Για το λόγο αυτό, η σύµβαση θα έπρεπε
να τροποποιηθεί. Η στιγµή είναι κατάλληλη, εφόσον η σύµβαση του Μονάχου τελεί
σήµερα υπό αναθεώρηση. Σύµφωνα µε την εντολή που εγκρίθηκε από τη
διακυβερνητική διάσκεψη των κρατών µελών του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας, η οποία διεξήχθη στις 24 και 25 Ιουνίου 1999 στο
Παρίσι, δηµιουργήθηκαν δύο οµάδες εργασίας µε σκοπό να προετοιµάσουν τη
µεταρρύθµιση του συστήµατος διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη όσον
αφορά, ειδικότερα, τη µείωση του κόστους και των προθεσµιών χορήγησης του
ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, καθώς και την εναρµόνιση του τρόπου
επίλυσης των διαφορών σχετικά µε το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αναθεώρηση της σύµβασης του Μονάχου θα
απαιτήσει από τα συµβαλλόµενα στην εν λόγω σύµβαση κράτη,
συµπεριλαµβανοµένων τεσσάρων τρίτων κρατών, να αποδεχθούν την τροποποίηση
της σύµβασης ώστε να δοθεί η δυνατότητα, αφενός, στο Γραφείο να αναλάβει τις
νέες αρµοδιότητές του και, αφετέρου, στην Κοινότητα να προσχωρήσει στη
σύµβαση του Μονάχου.
Σκοπός του προτεινόµενου κανονισµού είναι να τροποποιηθεί η ισχύουσα
διάρθρωση του συστήµατος ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Ο κανονισµός
δεν προβλέπει τη δηµιουργία νέων ειδικών τµηµάτων στο πλαίσιο του Γραφείου. Το
Γραφείο θα έχει συγκεκριµένες αρµοδιότητες όσον αφορά τα κοινοτικά διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας. Παράλληλα, θα συνεχίσει τις εργασίες του στον τοµέα του
ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, εφόσον αποτελεί διεθνές όργανο ανεξάρτητο
από την Κοινότητα.
Οµοίως, το Γραφείο θα εφαρµόσει στο κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας τη
νοµολογία που έχει δηµιουργήσει σχετικά µε το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας,
στο βαθµό που οι διατάξεις του κανονισµού και της σύµβασης είναι ταυτόσηµες.
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2.3.3.

Η προσχώρηση της Κοινότητας στη σύµβαση του Μονάχου
Το ουσιαστικό µέσο για την επίτευξη των στόχων που θέτει ο κανονισµός είναι η
προσχώρηση της Κοινότητας στη σύµβαση του Μονάχου. Για το σκοπό αυτό, η
Επιτροπή θα υποβάλει προς το Συµβούλιο σύσταση διαπραγµατευτικής εντολής.
Η προσχώρηση της Κοινότητας στη σύµβαση του Μονάχου αναµένεται ότι θα
καταστήσει εφικτή την καλύτερη δυνατή "συµβίωση" µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας και της Κοινότητας.
Τα κράτη µέλη της ΕΚ, τα οποία είναι ήδη υποχρεωµένα να διασφαλίζουν την
τήρηση του κοινοτικού δικαίου όσον αφορά την έννοµη προστασία των
βιοτεχνολογικών εφευρέσεων στις διεθνείς αρχές, θα πρέπει, µετά την πρόταση
σχετικά µε το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, να συντονίζουν ακόµη περισσότερο
τις απόψεις που εκφράζουν στα τµήµατα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιπλωµάτων
Ευρεσιτεχνίας, σύµφωνα µε το άρθρο 10 (πρώην άρθρο 5) της συνθήκης ΕΚ.

2.3.4.

Η συνεκτική και παράλληλη εξέλιξη του κανονισµού για το κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας και της σύµβασης του Μονάχου
Η σύµβαση του Μονάχου τελεί προς το παρόν υπό αναθεώρηση και ενδέχεται να
υπάρξουν και µεταγενέστερες τροποποιήσεις. Ανεξαρτήτως των εργασιών αυτών,
είναι πιθανόν ο κανονισµός να πρέπει να τροποποιηθεί προκειµένου να ανταποκριθεί
στις µελλοντικές εξελίξεις στο πλαίσιο της κοινωνίας.
Για να διασφαλισθεί, στο µέτρο του δυνατού, η συνεκτική και παράλληλη εξέλιξη
του κανονισµού και της σύµβασης του Μονάχου, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα
ακόλουθα στοιχεία:
–

–

–

πρώτον, οι τροποποιήσεις της σύµβασης του Μονάχου οι οποίες θα επέλθουν
πριν από την έκδοση του κανονισµού για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
θα εφαρµόζονται αυτοµάτως στο κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας·
δεύτερον, για να διασφαλισθεί ότι η αναθεώρηση της σύµβασης του Μονάχου
συντελείται προς την ορθή κατεύθυνση, τα κράτη µέλη θα είναι υποχρεωµένα,
δυνάµει του άρθρου 10 της συνθήκης ΕΚ, µετά την έγκριση της πρότασης
κανονισµού από την Επιτροπή, να συνεργάζονται µε θεµιτό τρόπο στο πλαίσιο
των διαπραγµατεύσεων εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιπλωµάτων
Ευρεσιτεχνίας, ώστε να διευκολύνουν την επίτευξη των επιδιωκόµενων από
την πρόταση στόχων. Μετά την έκδοση του κανονισµού, η εξωτερική
αρµοδιότητα σχετικά µε το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας θα ανήκει
αποκλειστικά στην Κοινότητα·
τρίτον, όσον αφορά τις µεταγενέστερες εξελίξεις που θα συντελεστούν στο
πλαίσιο της σύµβασης του Μονάχου, θα υπάρχει η δυνατότητα θέσπισης
κατάλληλων σχετικών διατάξεων, σε συνάρτηση µε τη φύση των µεταβολών,
είτε µε τροποποίηση του κανονισµού είτε στον εκτελεστικό κανονισµό που θα
εγκριθεί µε διαδικασία επιτροπολογίας·
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–

2.4.

τέταρτον, δεδοµένου ότι, προς το παρόν, τα κράτη µέλη αποτελούν τη µεγάλη
πλειοψηφία των συµβαλλοµένων κρατών του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας, πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίσουν
αποτελεσµατικά ότι οι αναθεωρήσεις της σύµβασης του Μονάχου δεν θέτουν
σε κίνδυνο ούτε την ακεραιότητα του κοινοτικού δικαίου ούτε τη
επιδιωκόµενη συνοχή µεταξύ του κανονισµού και της σύµβασης του Μονάχου.

Τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας πρέπει να έχει ενιαίο και αυτόνοµο
χαρακτήρα (2.4.1.). Πρέπει να προκύπτει από κοινοτική νοµοθεσία για τα διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας (2.4.2.), να έχει προσιτό κόστος (2.4.3.), να διαθέτει το κατάλληλο
γλωσσικό καθεστώς και να ικανοποιεί τις ανάγκες ενηµέρωσης (2.4.4.), να εγγυάται
την ασφάλεια δικαίου (2.4.5.) και να συνυπάρχει µε τα ισχύοντα συστήµατα
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας (2.4.6.).

2.4.1.

Ενιαίος και αυτόνοµος χαρακτήρας του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας πρέπει να έχει ενιαίο χαρακτήρα και να παράγει
τα ίδια αποτελέσµατα σε όλη την κοινοτική επικράτεια: µπορεί να χορηγηθεί, να
µεταβιβασθεί, να ακυρωθεί ή να εκπνεύσει µόνο για το σύνολο της Κοινότητας.
Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας πρέπει να έχει αυτόνοµο χαρακτήρα. Υπόκειται
µόνο στις διατάξεις του προτεινόµενου κανονισµού και στις γενικές αρχές του
κοινοτικού δικαίου.

2.4.2.

Το δίκαιο που εφαρµόζεται στο κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
Ο προτεινόµενος κανονισµός εισάγει ειδικές διατάξεις που εφαρµόζονται στα
κοινοτικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κανονισµός δεν έχει
σκοπό να παρεκκλίνει ουσιαστικά από τις αρχές που περιλαµβάνονται στο εθνικό
δίκαιο το οποίο ισχύει ήδη στα κράτη µέλη για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Τα εν
λόγω κράτη έχουν όλα προσχωρήσει στη σύµβαση του Μονάχου και έχουν επίσης
εναρµονίσει σε µεγάλο βαθµό το ουσιαστικό δίκαιο των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
προς τη σύµβαση του Λουξεµβούργου, παρά το γεγονός ότι η τελευταία σύµβαση
δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ. Το ίδιο ισχύει για τους ειδικούς κανόνες της συµφωνίας
TRIPS, η οποία δεσµεύει την Κοινότητα και τα κράτη µέλη.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι διατάξεις της σύµβασης του Μονάχου σχετικά µε θέµατα
όπως, π.χ., οι προϋποθέσεις χορήγησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας εφαρµόζονται στο
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Εποµένως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
σύµβασης του Μονάχου, τα κοινοτικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας θα απονέµονται για
εφευρέσεις, είτε αυτές αφορούν κάποιο προϊόν είτε αφορούν κάποια µέθοδο, µε την
προϋπόθεση ότι οι εφευρέσεις είναι νέες, ότι στηρίζονται σε κάποια επινόηση και ότι
είναι ικανές να αποτελέσουν αντικείµενο βιοµηχανικής εφαρµογής. Οµοίως, από τη
σύµβαση του Μονάχου θα καλύπτονται και οι εξαιρέσεις από τη δυνατότητα
κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Οι τροποποιήσεις που θα επέλθουν στη
σύµβαση στο πλαίσιο της τρέχουσας διακυβερνητικής διάσκεψης για την
αναθεώρηση της σύµβασης θα εφαρµοστούν, ασφαλώς, στο κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας.
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Αντιθέτως, τα αποτελέσµατα του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µετά τη
χορήγησή του θα διέπονται από τον παρόντα κανονισµό. Το ίδιο ισχύει, π.χ., για
τους περιορισµούς των αποτελεσµάτων του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
Όσον αφορά τη χρήση της εφεύρεσης που έχει κατοχυρωθεί µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας χωρίς την άδεια του δικαιούχου του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, ο
προτεινόµενος κανονισµός αναµένεται ότι θα ενσωµατώσει τις βέλτιστες πρακτικές
που ισχύουν στα κράτη µέλη: έτσι, θα ήταν δυνατή η χορήγηση υποχρεωτικών
αδειών εκµετάλλευσης. Ακόµη και αν ο κανονισµός δεν το διευκρινίζει, τα κράτη
µέλη θα εξακολουθούν να διαθέτουν τη δυνατότητα λήψης των απαραίτητων µέτρων
για την προστασία των θεµελιωδών συµφερόντων ασφαλείας τους, σύµφωνα µε το
άρθρο 73 της συµφωνίας TRIPS.
2.4.3.

Προσιτό κόστος του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
Σήµερα, ένα µέσο ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (που ορίζει 8 συµβαλλόµενα
κράτη) κοστίζει περίπου 30.000 €. Τα τέλη που πρέπει να καταβληθούν στο Γραφείο
για το µέσο αυτό ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας αντιστοιχούν σχεδόν στο 14%
του συνολικού κόστους του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Το κόστος εκπροσώπησης
ενώπιον του Γραφείου αντιστοιχεί στο 18% του συνολικού κόστους. Οι µεταφράσεις
που απαιτούνται από τα συµβαλλόµενα κράτη ανέρχονται περίπου στο 39% του
συνολικού κόστους. Τα ετήσια τέλη που καταβάλλονται προς το παρόν στα κράτη
µέλη αναλογούν στο 29% του κόστους που συνεπάγεται ένα µέσο ευρωπαϊκό
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (µεταξύ του πέµπτου και του δέκατου έτους). Από τα έσοδα
αυτά, το 50% αποδίδεται στο Γραφείο και το 50% στο οικείο συµβαλλόµενο κράτος.
Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να καταστήσει το κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας πιο προσιτό και πιο ελκυστικό από το ισχύον ευρωπαϊκό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας. Οι πτυχές αυτές εξαρτώνται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τα έξοδα που
συνεπάγονται οι µεταφράσεις (2.4.3.1.), οι διαδικασίες (2.4.3.2.), καθώς και οι
διαφορές (το σηµείο αυτό εξετάζεται στην παράγραφο 2.4.5).

2.4.3.1.

Έξοδα µετάφρασης
Όσον αφορά το κόστος της µετάφρασης, ο ακόλουθος συγκριτικός πίνακας
περιγράφει αρκετά σαφώς το πιθανό αποτέλεσµα της συνιστώµενης λύσης. Τα τρία
σενάρια βασίζονται στις ακόλουθες υποθετικές περιπτώσεις: αιτήσεις που
αποτελούνται κατά µέσο όρο από 20 σελίδες, 3 σελίδες για 15 αξιώσεις. ∆εδοµένου
ότι πρόκειται για ιδιαιτέρως περίπλοκα και τεχνικά κείµενα που αφορούν νέα
στοιχεία και νέες µεθόδους, είναι πιθανό η µέση απόδοση του µεταφραστή να
αντιστοιχεί σε 3 σελίδες ηµερησίως. Τα έξοδα µετάφρασης υπολογίζονται,
εποµένως, σε 250 ευρώ/ηµέρα.
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Πίνακας

1: έξοδα µετάφρασης βάσει τριών σεναρίων

Σενάριο

Έξοδα µετάφρασης

1. Σύµβαση του Λουξεµβούργου

Πλήρης µετάφραση των εντύπων προδιαγραφών του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας στις δέκα γλώσσες εργασίας
2. Μετάφραση των εντύπων προδιαγραφών του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας στις τρεις γλώσσες εργασίας του Γραφείου

17.000 ευρώ

5.100 ευρώ

3. Προτεινόµενη λύση

Μετάφραση των µεν εντύπων προδιαγραφών του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας σε µία από τις γλώσσες εργασίας του Γραφείου, των δε
αξιώσεων στις δύο άλλες γλώσσες εργασίας

2.200 ευρώ

Από το σύνολο της συγκριτικής αξιολόγησης προκύπτει σηµαντική διαφορά υπέρ
της λύσης που προτείνεται στην πρόταση κανονισµού.
Όσον αφορά τα έξοδα µετάφρασης, το υπό εξέταση κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας θα είναι, αφενός, πιο προσιτό από το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που
προτεινόταν στην πρώτη σύµβαση του Λουξεµβούργου και, αφετέρου, περισσότερο
ελκυστικό από το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.
2.4.3.2. Τέλη και λοιπά έξοδα διαδικασίας

Πέρα από τα έξοδα µετάφρασης, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διάφορα τέλη και
έξοδα που συνεπάγεται η χορήγηση και η ανανέωση ενός κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας. Το συνολικό κόστος του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας πρέπει
να είναι ανάλογο του κόστους των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται από
τους κυριότερους εµπορικούς εταίρους της Κοινότητας, ή και ελκυστικότερο.
Στον ακόλουθο πίνακα 2 συγκρίνεται συνοπτικά η κατάσταση που επικρατεί στις
Ηνωµένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων
Ευρεσιτεχνίας10 όσον αφορά τα διάφορα τέλη και έξοδα που πρέπει να
καταβληθούν.
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Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται στα τελευταία δεδοµένα του IPR-Helpdesk και του Ευρωπαϊκού
Γραφείου ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας.
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Πίνακας 2: σύγκριση των τελών και εξόδων στα συµβαλλόµενα κράτη της
σύµβασης του Μονάχου, τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία

Τέλη
κατάθεσης
/έρευνας
ΣΕ∆Ε

Τέλη
εξέτασης

Τέλη
χορήγησης

Ετήσια
τέλη

Έξοδα
µετάφρασης

Έξοδα
πληρεξουσίου

Σύνολο

12.600

17.000

49.900

810
+532

1431

715

16.7901

Ηνωµένες Πολιτείες

690

-

1.210

2.7302

µη
διαθέσιµα
στοιχεία

5.700

10.330

Ιαπωνία

210

1.100

850

5.8403

µη
διαθέσιµα
στοιχεία

8.450

16.450

1
2
3

3ο έως 4ο έτος (790) + 5ο έως 10ο έτος (16.000) = 16.790
3,5 έτη (830) + 7,5 έτη (1.900) = 2.730
4ο έως 6ο έτος (1.320) + 7ο έως 9ο έτος (2.650) + 10ο έτος (1.870) = 5.840

Το κόστος που συνεπάγεται σήµερα το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
εµφανίζεται από τρεις έως και πέντε φορές υψηλότερο από το κόστος των ιαπωνικών
και αµερικανικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.
Ως εκ τούτου, πρέπει επειγόντως να ανατραπεί η κατάσταση αυτή η οποία δεν
ενθαρρύνει τους εφευρέτες να καταθέτουν δίπλωµα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη.
Ο προτεινόµενος κανονισµός προβλέπει ότι το Γραφείο θα εξετάζει τις αιτήσεις
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και ότι θα χορηγεί και θα διαχειρίζεται το
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Τα τέλη που θα εισπράττονται από το Γραφείο
κατά την εξέταση αίτησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας καθορίζονται στη σύµβαση του
Μονάχου. Αντιθέτως, εξετάζεται το ενδεχόµενο τα ετήσια τέλη ανανέωσης των
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν χορηγηθεί, καθώς και το ύψος των τελών
αυτών να καθορίζονται σε κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε τα τέλη, ο οποίος θα
εγκριθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία επιτροπολογίας. Ο κανονισµός προβλέπει ότι τα
ετήσια τέλη πρέπει επίσης να καταβάλλονται στο Γραφείο.
2.4.4.

Γλωσσικό καθεστώς - Πρόσβαση στην ενηµέρωση
Το καθεστώς των µεταφράσεων του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας συνιστά ιδιαίτερα
σηµαντική πτυχή του κόστους που συνεπάγεται το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
(βλ. παραπάνω πίνακα 1). Το κόστος µετάφρασης του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε
όλες τις επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας θα µπορούσε να συνεπάγεται την
αποτυχία όλου του σχεδίου για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Πράγµατι, το
κόστος αυτό θα βάρυνε υπερβολικά τους εφευρέτες, κυρίως τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις. Μια τέτοια δαπάνη θα ήταν δυνατόν να αποτρέψει τους εφευρέτες από
τη χρήση του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και να τους ωθήσει στην
αναζήτηση προστασίας µόνο σε ορισµένα ευρωπαϊκά κράτη. Με τη διεύρυνση της
ΕΕ, η υποχρεωτική µετάφραση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε όλες τις επίσηµες
γλώσσες θα επέφερε ακόµη πιο αρνητικές συνέπειες όσον αφορά το κόστος.
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Για να αντιµετωπιστεί το συγκεκριµένο πρόβληµα, ο προτεινόµενος κανονισµός
ορίζει ότι το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, µόλις χορηγηθεί σε µία από τις
γλώσσες διαδικασίας του Γραφείου και δηµοσιευθεί στην εν λόγω γλώσσα, µε
µετάφραση των αξιώσεων στις δύο άλλες γλώσσες διαδικασίας, ισχύει χωρίς καµία
περαιτέρω µετάφραση. Η µετάφραση θα µπορούσε να καταστεί απαραίτητη σε
περίπτωση αγωγής κατά υποτιθέµενου παραβάτη. Στην προκειµένη περίπτωση, ο
υποτιθέµενος παραβάτης που δεν ήταν σε θέση να συµβουλευθεί το κείµενο του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στην επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους όπου έχει την
κατοικία του, θεωρείται, µέχρις αποδείξεως του εναντίου, ότι δεν παραβίασε
συνειδητά το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Για την προστασία του παραβάτη ο οποίος,
στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεν ενεργεί σκοπίµως, προβλέπεται ότι ο δικαιούχος
του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δεν θα µπορεί να εισπράξει αποζηµίωση για την
περίοδο που προηγήθηκε της κοινοποίησης µετάφρασης του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας στον παραβάτη. Το εν λόγω σύστηµα καθιστά εφικτή την αισθητή
µείωση του κόστους µετάφρασης.
Το προτεινόµενο σύστηµα θεωρείται κατάλληλο, πρώτον, διότι, σήµερα, η
παγκόσµια γλώσσα στον τοµέα των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας είναι ουσιαστικά τα
αγγλικά. Οι µεταφράσεις γίνονται πολύ σπάνια αντικείµενο µελέτης. Στο Εθνικό
Ινστιτούτο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας της Γαλλίας, π.χ., συµβουλεύονται τις
µεταφράσεις µόνο στο 2% των περιπτώσεων. Εξάλλου, ακόµη και η υποχρεωτική
µετάφραση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες δεν θα
εξασφαλίζει απαραιτήτως την ευχερή πρόσβαση στις συγκεκριµένες πληροφορίες
όλων των οικονοµικών φορέων που είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα. Κατά τα
λοιπά, µπορούν να εφαρµοστούν ή να ενισχυθούν άλλα συστήµατα πληροφόρησης
και αρωγής, ώστε να βοηθούνται κυρίως οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην
αναζήτηση πληροφοριών σχετικά µε τις αιτήσεις διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και τα
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που δηµοσιεύονται.
∆εύτερον, το προτεινόµενο σύστηµα θεωρείται ότι προστατεύει επαρκώς τον
υποτιθέµενο παραβάτη, εφόσον οι διατάξεις του κανονισµού σχετικά µε τις
αποζηµιώσεις παρέχουν στο κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας, το οποίο
θα δηµιουργηθεί για τις ανάγκες του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
(βλ. σηµείο 2.4.5.), τη δυνατότητα να συνυπολογίζει όλα τα σχετικά στοιχεία σε
κάθε περίπτωση.
Επιπροσθέτως, η παρούσα πρόταση συνάδει µε τις εργασίες που άρχισαν στο
πλαίσιο της διακυβερνητικής διάσκεψης για την αναθεώρηση της σύµβασης του
Μονάχου, ιδίως µε εκείνες της οµάδας εργασίας για την περικοπή του κόστους, η
οποία είναι επιφορτισµένη από τα κράτη µέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας να υποβάλει προτάσεις µε σκοπό να µειωθεί το κόστος
του ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται επίσης οι
µεταφράσεις του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, οι οποίες θα είναι εξάλλου προαιρετικές
για το δικαιούχο, να κατατίθενται στο Γραφείο αντί στα εθνικά γραφεία διπλωµάτων
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ευρεσιτεχνίας πολλών κρατών µελών. Τούτο αναµένεται να µειώσει αισθητά το
κόστος σε σχέση µε το συνολικό κόστος ενός µέσου ευρωπαϊκού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας11.
2.4.5.

Ασφάλεια δικαίου του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας: το δικαιοδοτικό
σύστηµα
Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι ευρωπαίοι εφευρέτες αναµένουν την εφαρµογή
δικαιοδοτικού συστήµατος που να παρέχει τη µέγιστη ασφάλεια δικαίου για το
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα µπορεί να
αντισταθµιστεί το συχνά σηµαντικό κόστος έρευνας και ανάπτυξης που προϋποθέτει
το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.
Μόνο ένα κεντρικό κοινοτικό δικαστήριο δύναται να διασφαλίσει µε βεβαιότητα τον
ενιαίο χαρακτήρα του δικαίου και τη συνοχή της νοµολογίας.
Τούτο αφορά αποκλειστικά τις διαφορές µεταξύ ιδιωτών (2.4.5.1.). Οι προσφυγές
κατά των διοικητικών αποφάσεων σχετικά µε το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
θα διευθετούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται στη σύµβαση του
Μονάχου (2.4.5.2.). Τέλος, πρέπει να επισηµανθούν η σχέση µεταξύ της πρότασης
κανονισµού και της διακυβερνητικής διάσκεψης για τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις
(2.4.5.3) και η κατανοµή των αρµοδιοτήτων στο πλαίσιο του κοινοτικού κεντρικού
δικαστηρίου(2.4.5.4.).

2.4.5.1. Το δικαιοδοτικό σύστηµα σχετικά µε τις διαφορές µεταξύ ιδιωτών

Το σύστηµα που είχε υιοθετηθεί στη σύµβαση του Λουξεµβούργου δεν
ακολουθήθηκε στην παρούσα πρόταση. Ουσιαστικά, θα παρείχε τη δυνατότητα σε
εθνικό δικαστήριο που έχει επιληφθεί ανταγωγής ακύρωσης να ακυρώσει το
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για όλο το έδαφος της Κοινότητας.
Η λύση που προκρίνεται στην παρούσα πρόταση είναι φιλόδοξη: προβλέπει την
εφαρµογή κεντρικού δικαστικού συστήµατος, ειδικευµένου σε θέµατα διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας, κυρίως για την εξέταση ζητηµάτων σχετικά µε το κύρος και την
προσβολή του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Για το σκοπό αυτό, θα
δηµιουργηθεί κοινοτική δικαστική αρχή για θέµατα διανοητικής ιδιοκτησίας,
καλούµενη "κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας"12. Το δικαστήριο αυτό
θα αποτελείται από τµήµατα τόσο πρωτοβάθµια όσο και προσφυγών. Τα δύο
τµήµατα, των οποίων η αρµοδιότητα θα εκτείνεται σε όλο το έδαφος της
Κοινότητας, θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν ζητήµατα που θα αφορούν τόσο
τα πραγµατικά περιστατικά συγκεκριµένης υπόθεσης όσο και τα νοµικά σηµεία.

11

12

Σύµφωνα µε τη γαλλική αντιπροσωπία στην οµάδα εργασίας για τη µείωση του κόστους του
ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, η µία και µόνη κατάθεση στο Γραφείο θα συνεπαγόταν
εξοικονόµηση κατά 30% επί του συνολικού κόστους µετάφρασης ενός µέσου ευρωπαϊκού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας (έγγραφο WRP/11/99 της 18ης Νοεµβρίου 1999).
Εξετάζεται το ενδεχόµενο το εν λόγω δικαστήριο να δηµιουργηθεί µε τροποποίηση της συνθήκης ΕΚ η
οποία αποτελεί επί του παρόντος αντικείµενο εξέτασης στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διάσκεψης για
τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις.
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Τα εν λόγω τµήµατα θα εφαρµόζουν τους δικούς τους κανόνες διαδικασίας, θα
διατάσσουν ασφαλιστικά µέτρα, θα επιβάλλουν κυρώσεις και θα ορίζουν
αποζηµιώσεις. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου θα είναι εκτελεστές. Η αναγκαστική
εκτέλεση θα διέπεται από τους κανόνες πολιτικής δικονοµίας που ισχύουν στο
κράτος στο οποίο θα λαµβάνει χώρα. Η αυθεντική απόφαση θα περιάπτεται
αυτοµάτως τον εκτελεστήριο τύπο από τις εθνικές αρχές.
Η δηµιουργία κοινοτικού κεντρικού δικαστηρίου θεωρείται απαραίτητη από την
Επιτροπή για πολλούς λόγους: πρώτον, οι λιγότερο φιλόδοξες λύσεις που
αποτέλεσαν αντικείµενο διαπραγµατεύσεων ή προβλέφθηκαν στο παρελθόν
απέτυχαν. Οι εφευρέτες δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσουν το µελλοντικό κοινοτικό
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας χωρίς "κοινοτική" ασφάλεια δικαίου.
Το αποκεντρωµένο δικαστικό σύστηµα, όπως εκείνο που αφορά τα ευρωπαϊκά
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας το οποίο απαιτεί, π.χ., οι αγωγές σχετικά µε το κύρος του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας να ασκούνται ξεχωριστά σε όλα τα συµβαλλόµενα κράτη
µέλη για τα οποία χορηγήθηκε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, θα ήταν απαράδεκτο για
το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Η διαχείριση των δικαιωµάτων βάσει αυτού
του συστήµατος θα ήταν όχι µόνο ιδιαίτερα δαπανηρή για το δικαιούχο αλλά,
προπαντός, το αποκεντρωµένο σύστηµα δεν θα παρείχε στο δικαιούχο του
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας την απαραίτητη ασφάλεια δικαίου όσον
αφορά το κύρος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε όλο το έδαφος για το οποίο
χορηγήθηκε.
Μόνο ένα κεντρικό δικαστήριο δύναται να διασφαλίσει τον ενιαίο χαρακτήρα του
δικαίου και τη συνοχή της νοµολογίας. Εξάλλου, είναι απαραίτητο να αποφευχθεί εκ
των προτέρων η περίπτωση κατά την οποία εθνικό δικαστήριο, χωρίς πείρα σε
θέµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, θα µπορούσε να αποφανθεί για το κύρος ή την
προσβολή του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
Συνυπολογίζεται επίσης η αναγκαιότητα να διαθέτει το κεντρικό δικαστήριο όλα τα
απαιτούµενα προσόντα για ζητήµατα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Η σύνθεση του
δικαστηρίου θα πρέπει να εγγυάται ότι οι δικαστές έχουν τα απαραίτητα προσόντα
όσον αφορά τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, δηλαδή έναν τοµέα που µπορεί να
συνεπάγεται την εξέταση πολύ τεχνικών ζητηµάτων. Τούτο δεν ισχύει προς το παρόν
για το Πρωτοδικείο του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα
να αποκτήσει πείρα σε θέµατα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.
Η δηµιουργία νέου κεντρικού δικαστηρίου είναι, επίσης, απαραίτητη για να
αντιµετωπιστεί ο υπερβολικός φόρτος εργασίας που βαρύνει το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο και το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Πράγµατι, όσον αφορά το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, είναι απολύτως
απαραίτητο να επιλύονται οριστικώς τα ζητήµατα τα σχετικά µε το κύρος ή την
προσβολή του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας εντός δύο ετών. Η προθεσµία αυτή
συνυπολογίζει τη σχετικά σύντοµη διάρκεια της προστασίας που παρέχει το δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας, η οποία εκτείνεται κατ’ αρχήν σε 20 έτη, αλλά στην πραγµατικότητα
είναι πολύ βραχύτερη λόγω, αφενός, της αυξητικής τάσης των ετήσιων τελών τα
οποία πρέπει να καταβάλλει ο δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και,
αφετέρου, της ταχείας τεχνικής εξέλιξης.
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Για τους λόγους αυτούς, εγκαταλείφθηκε η εξής ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση:
να ανατεθεί στο Πρωτοδικείο ο ρόλος του εφετείου κατά αποφάσεων εθνικού
δικαστηρίου, το οποίο θα είχε αποφανθεί επί του κύρους του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας για όλο το έδαφος της Κοινότητας.
Το κεντρικό δικαστήριο θα είναι αρµόδιο µόνο για ορισµένες κατηγορίες αγωγών.
Είναι σηµαντικό να έχει τη δυνατότητα να εξετάζει ταυτόχρονα τις διαφορές που
αφορούν την προσβολή και το κύρος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας (π.χ.: αγωγές για
την αναγνώριση µη προσβολής, αγωγές ακύρωσης ή ανταγωγές ακύρωσης).
Η συγκεκριµένη λύση αιτιολογείται από το γεγονός ότι η ακυρότητα του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας προβάλλεται σχεδόν πάντα ως αµυντικός ισχυρισµός από τον
εναγόµενο σε αγωγή για προσβολή. Ο διαχωρισµός της δικαιοδοσίας για τα δύο
αυτά είδη αγωγών δεν θα ικανοποιούσε ούτε την ορθή απονοµή της δικαιοσύνης
ούτε την επιδιωκόµενη από τον παρόντα κανονισµό αποτελεσµατικότητα, εφόσον τα
στοιχεία που πρέπει να εξετάσει ο δικαστής στις δύο περιπτώσεις είναι ουσιαστικά
τα ίδια.
Το κεντρικό δικαστήριο θα πρέπει επίσης να εξετάζει τις διαφορές σχετικά µε τη
χρήση της εφεύρεσης κατά την περίοδο µεταξύ της δηµοσίευσης της αίτησης του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και της χορήγησης του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Το ίδιο
ισχύει για τις αιτήσεις περιορισµού του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή τις αιτήσεις
σχετικά µε την εκπνοή του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
Είναι σηµαντικό η αρµοδιότητα του κεντρικού δικαστηρίου να είναι αποκλειστική.
Η εν λόγω αρµοδιότητα βασίζεται στο κύρος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στην
επικράτεια της Κοινότητας, καθώς και στον τόπο τέλεσης των πράξεων, των
πραγµατικών περιστατικών και των δραστηριοτήτων, που λαµβάνουν χώρα στην
Κοινότητα.
Ο κανονισµός θα πρέπει να ορίζει ότι όλες οι άλλες διαφορές µεταξύ ιδιωτών που
δεν εµπίπτουν ειδικά στο πεδίο αρµοδιότητας του κεντρικού δικαστηρίου θα
εξετάζονται από τα εθνικά δικαστήρια των κρατών µελών. Πρόκειται, π.χ., για
διαφορές που αφορούν το δικαίωµα επί του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή τη
µεταβίβαση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή τις συµβατικές άδειες εκµετάλλευσης.
Όσον αφορά τις περιπτώσεις όπου τα εθνικά δικαστήρια είναι αρµόδια, ο
κανονισµός ορίζει ότι θα εφαρµόζονται κατ’ αρχήν οι διατάξεις της σύµβασης των
Βρυξελλών του 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε
αστικές και εµπορικές υποθέσεις (εφεξής καλούµενη "σύµβαση Βρυξελλών")13.
Ο κανονισµός θα διευκρινίζει τις απαραίτητες εξαιρέσεις και προσαρµογές.
Ωστόσο, κάθε φορά που η αγωγή αφορά το κύρος ή την προσβολή του κοινοτικού
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, το επιληφθέν εθνικό δικαστήριο είναι υποχρεωµένο να
κηρύξει εαυτό αναρµόδιο και να κρίνει την αγωγή απαράδεκτη. Εάν το κύρος του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας αποτελεί προκαταρκτικό ζήτηµα σε µια υπόθεση που

13

Η εν λόγω σύµβαση θα µετατραπεί σε κανονισµό [βλ. πρόταση της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1999 COM(1999) 348 τελικό]. Εξυπακούεται ότι, για τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, η αναφορά στη
σύµβαση των Βρυξελλών πρέπει να θεωρείται ως αναφορά στον εκτελεστικό κανονισµό, όταν αυτός θα
εγκριθεί οριστικώς από το Συµβούλιο.
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αφορά άλλο ζήτηµα, π.χ., τον τοµέα του αθέµιτου ανταγωνισµού, το εθνικό
δικαστήριο αναστέλλει τη διαδικασία ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους διαδίκους
να επιλύσουν το ζήτηµα προκαταρκτικής φύσης µε αγωγή που ασκείται ενώπιον του
κεντρικού δικαστηρίου.
Τα εθνικά δικαστήρια εξακολουθούν να έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν στο
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο προδικαστικά ερωτήµατα σχετικά µε ζητήµατα για τα οποία
είναι αρµόδια, όπως, π.χ., σχετικά µε την ερµηνεία της οδηγίας 98/44/ΕΚ για την
έννοµη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων14. Ωστόσο, τα εθνικά
δικαστήρια δεν θα έχουν, κατ’ αρχήν, το δικαίωµα να υποβάλλουν προδικαστικά
ερωτήµατα σχετικά µε το κύρος του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας βάσει του
κανονισµού, εφόσον δεν θα είναι αρµόδια επί του συγκεκριµένου θέµατος.
2.4.5.2. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Γραφείου και της Επιτροπής

Οι εσωτερικές διαδικασίες ανακοπής και προσφυγής του Γραφείου θα εφαρµόζονται
στο κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Οι αποφάσεις του Γραφείου δεν θα
υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του κεντρικού κοινοτικού δικαστηρίου.
Η λύση αυτή προκρίνεται προκειµένου να διατηρηθεί για όσο το δυνατόν
µεγαλύτερο διάστηµα η ενιαία επεξεργασία της ταυτόχρονης αίτησης κοινοτικού
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, αποφεύγεται η επιβάρυνση του κεντρικού κοινοτικού δικαστηρίου µε την
υποβολή πληθώρας προσφυγών κατά τη διαδικασία εξέτασης και πριν από τη
χορήγηση του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Η συγκεκριµένη λύση συνάδει
επίσης µε το νοµικό καθεστώς των τµηµάτων προσφυγών του Γραφείου. Το τµήµα
προσφυγών θεωρήθηκε, π.χ. στο Ηνωµένο Βασίλειο, ότι ανταποκρίνεται πλήρως
στην έννοια του δικαστηρίου, στο βαθµό που οι αποφάσεις του είναι οριστικές και
βασίζονται σε αντικειµενικά κριτήρια και στο ότι η ανεξαρτησία των µελών του
διασφαλίζεται από τη σύµβαση του Μονάχου15. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι
το κύρος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που έχει χορηγηθεί από το Γραφείο
ενδέχεται να αποτελέσει µεταγενέστερα αντικείµενο διαφοράς µεταξύ ιδιωτών
ενώπιον του κοινοτικού δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας, µε τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται στον κανονισµό. Ωστόσο, η λύση έχει προς το παρόν το
µειονέκτηµα ότι καθυστερεί σηµαντικά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης σχετικά
µε το κύρος του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Η εν λόγω καθυστέρηση
οφείλεται στις ενίοτε ιδιαίτερα µακροχρόνιες προθεσµίες εξέτασης των τµηµάτων
ανακοπών ή προσφυγών του Γραφείου. Φαίνεται, ωστόσο, ότι η αναθεώρηση της
σύµβασης του Μονάχου στο συγκεκριµένο σηµείο θα ήταν δυνατόν να δώσει λύση
στο πρόβληµα αυτό.
Εξάλλου, είναι προφανές ότι ο δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων που λαµβάνονται
από την Επιτροπή εµπίπτει στην αρµοδιότητα κοινοτικής δικαστικής αρχής. Η
αρµοδιότητα αυτή ανήκει στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο (Πρωτοδικείο) δυνάµει του
άρθρου 230 της συνθήκης ΕΚ. Η εξέταση των προσφυγών σχετικά µε τις αποφάσεις
που λαµβάνονται δυνάµει του κανονισµού για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
θα απαιτεί συχνά γνώσεις κυρίως στον τοµέα του δικαίου περί ανταγωνισµού.

14
15

EE L 213, 30.7.1998.
Lenzing AG’s European Patent, United Kingdom High Court of Justice No. 8 [1997] RPC.
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Θα πρόκειται, κυρίως, για προσφυγές κατά των αποφάσεων της Επιτροπής όσον
αφορά υποχρεωτικές άδειες εκµετάλλευσης και άδειες εκµετάλλευσης δικαιωµάτων.
Το Πρωτοδικείο εξακολουθεί να είναι το πλέον κατάλληλο να εξετάζει το τελευταίο
είδος προσφυγών, για το οποίο έχει ήδη αποκτήσει εµπειρία. Εποµένως, δεν
προτείνεται να τροποποιηθούν ως προς το σηµείο αυτό οι αρµοδιότητες που διαθέτει
το Πρωτοδικείο. Η λύση αυτή είναι σε θέση να διασφαλίσει τη συνοχή της κοινοτική
νοµολογίας στον συγκεκριµένο τοµέα.
2.4.5.3. Σχέση µεταξύ της πρότασης κανονισµού και της διακυβερνητικής διάσκεψης για τις
θεσµικές µεταρρυθµίσεις

Είναι σαφές ότι το κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας θα δηµιουργηθεί
µε τροποποίηση της συνθήκης ΕΚ. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται ήδη σε
εξέλιξη στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διάσκεψης για τις θεσµικές
µεταρρυθµίσεις.
Η συνθήκη ΕΚ θα ορίζει επίσης ότι, όπως το Πρωτοδικείο (άρθρα 225
και 243-245 της συνθήκης ΕΚ), το εν λόγω δικαιοδοτικό όργανο θα εγκρίνει τον
δικό του κανονισµό διαδικασίας, θα διατάσσει προσωρινά µέτρα και οι αποφάσεις
του θα είναι εκτελεστές στα κράτη µέλη όπως οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου. Οι σχέσεις µεταξύ των κοινοτικών δικαστηρίων,
συµπεριλαµβανοµένου του προαναφερθέντος µηχανισµού προσφυγής υπέρ του
νόµου (σηµείο 2.4.5.4.), θα καθορίζονται επίσης στη συνθήκη ΕΚ.
Η Επιτροπή, στις γνώµες που εξέδωσε στις 26 Ιανουαρίου και την 1η Μαρτίου 2000,
είχε ήδη προτείνει να συζητηθεί στη διακυβερνητική διάσκεψη η τροποποίηση της
συνθήκης ώστε να παρασχεθεί η κατάλληλη ασφάλεια δικαίου σε θέµατα κοινοτικής
διανοητικής ιδιοκτησίας. Έτσι, στη συµπληρωµατική παρέµβασή της την
1η Μαρτίου 2000 στη διακυβερνητική διάσκεψη για τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις, η
Επιτροπή εκτιµά ότι "στον τοµέα των κοινοτικών τίτλων διανοητικής ιδιοκτησίας και

κυρίως µε την προοπτική του µελλοντικού κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, θα
πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη δηµιουργία εξειδικευµένου κοινοτικού
δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο θα έχει αρµοδιότητα για τις διαφορές που αφορούν
τόσο το κύρος του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας όσο και την προσβολή του,
προκειµένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου ενός ενιαίου τίτλου που παράγει
αποτελέσµατα στο σύνολο του εδάφους της Κοινότητας και να απαλλαγεί οριστικά το
∆ικαστήριο και το Πρωτοδικείο από όλες αυτές τις εξαιρετικά εξειδικευµένες
διαφορές."

Εν αναµονή των αποτελεσµάτων των τρεχουσών διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο της
διακυβερνητικής διάσκεψης, η Επιτροπή συµπεριέλαβε στην παρούσα πρόταση
κανονισµού τις βασικές διατάξεις που αντιστοιχούν στην παρέµβασή της.
Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εγκριθούν λεπτοµερέστερες διατάξεις σχετικά,
κυρίως, µε τους κανόνες διαδικασίας που θα εφαρµόζονται από το νέο κοινοτικό
δικαστήριο. Οι εν λόγω διατάξεις, καθώς και ο οργανισµός του δικαστηρίου, θα
καθοριστούν σε µεταγενέστερα µέσα.
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2.4.5.4. Η κατανοµή των αρµοδιοτήτων στο πλαίσιο του κοινοτικού κεντρικού δικαστηρίου

Όπως επισηµάνθηκε ανωτέρω, η νέα δικαστική αρχή θα είναι αρµόδια σε ορισµένες
περιπτώσεις όπου η αρµοδιότητα θα είχε λογικά εκχωρηθεί στο Πρωτοδικείο. Όπως
αναφέρθηκε ήδη στο σηµείο 2.4.5.2., το Πρωτοδικείο θα παραµείνει, παρόλα αυτά,
αρµόδιο να αποφαίνεται επί των αποφάσεων που λαµβάνει η Επιτροπή. Η αίτηση
αναίρεσης κατά των αποφάσεων του Πρωτοδικείου θα διέπεται από τις ισχύουσες
διατάξεις της συνθήκης ΕΚ.
Όσον αφορά το νέο δικαστήριο, οι υπό εξέταση διατάξεις δεν θα προβλέπουν
δυνατότητα να ασκείται απευθείας αναίρεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
κατά των αποφάσεων που λαµβάνει το τµήµα προσφυγών του κοινοτικού
δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας. Επίσης δεν προβλέπεται µεταξύ του νέου
κοινοτικού δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου η εφαρµογή µηχανισµού
υποβολής προδικαστικών ερωτηµάτων ο οποίος χαρακτηρίζει τις σχέσεις µεταξύ των
εθνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου.
Παρά το γεγονός αυτό, το προτεινόµενο σύστηµα δεν θα θίγει το ρόλο του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ως ανώτατης δικαστικής αρχής του κοινοτικού δικαίου.
Πράγµατι, εάν το κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας κληθεί να
ερµηνεύσει γενικότερες πτυχές του κοινοτικού δικαίου στο πλαίσιο των υποθέσεων
που έχει αναλάβει, η τροποποιηµένη συνθήκη ΕΚ θα προβλέπει τη δυνατότητα
µεταγενέστερης προσφυγής στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο υπέρ του νόµου.
Ο εν λόγω µηχανισµός θα καθιστά εφικτή τη διαπίστωση του κατά πόσον η ερµηνεία
του κοινοτικού δικαίου από το κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας
αντιβαίνει ή όχι την ερµηνεία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. Η αρχή και ο
µηχανισµός προδικαστικής παραποµπής είναι συναφή προς την αρχή και το
µηχανισµό που προβλέπονται στο πρωτόκολλο του 1971, το οποίο επισυνάπτεται
στη σύµβαση των Βρυξελλών (άρθρο 4)16. Ως εκ τούτου, η συγκεκριµένη
παραποµπή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µετά τις αποφάσεις του δικαστηρίου
που αποφαίνεται σε πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας ή στο τµήµα προσφυγών οι οποίες
έχουν προσλάβει ισχύ δεδικασµένου. Ο Γραµµατέας του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
κοινοποιεί την αίτηση στα κράτη µέλη και στα θεσµικά όργανα της Κοινότητας τα
οποία, εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία της συγκεκριµένης κοινοποίησης,
έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν ενώπιον του ∆ικαστηρίου γραπτά υποµνήµατα ή
γραπτές παρατηρήσεις. Επιπλέον, η ερµηνεία που δίνεται από το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο κατόπιν της παραπάνω αίτησης δεν επηρεάζει την απόφαση επ’ ευκαιρία
της οποίας ζητήθηκε η ερµηνεία. Η διαδικασία δεν υπόκειται ούτε στην είσπραξη
ούτε στην επιστροφή τελών και εξόδων. Σε αντίθεση µε το ως άνω πρωτόκολλο, η
Επιτροπή, ως θεµατοφύλακας της συνθήκης ΕΚ, είναι αρµόδια να προσφύγει στο
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.

16

ΕΕ C 27, 26.1.1998, σ. 29.
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Είναι αυτονόητο ότι η νέα δικαστική αρχή, ως κοινοτικό δικαστήριο, θα υπόκειται
στη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, είτε πρόκειται για την ερµηνεία που
δίνεται στο πλαίσιο των προσφυγών που ασκούνται υπέρ του νόµου είτε για
προδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται επί προδικαστικών ερωτηµάτων των
εθνικών δικαστηρίων στις υποθέσεις για τις οποίες τα δικαστήρια αυτά είναι
αρµόδια.
2.4.6.

Σχέση µε άλλα συστήµατα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
Το σύστηµα κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας θα συνυπάρχει µε το σύστηµα
εθνικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και το σύστηµα ευρωπαϊκών διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας. Οι εφευρέτες θα διατηρήσουν το δικαίωµα να επιλέγουν το σύστηµα
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που ικανοποιεί περισσότερο τις ανάγκες τους.
Για τη χορήγηση ενός κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, πρέπει να ορίζεται,
στην αίτηση ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, το έδαφος της Κοινότητας. ∆εν
θα είναι δυνατόν να καθοριστεί σε αίτηση ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
τόσο το έδαφος της Κοινότητας όσο και ένα ή περισσότερα κράτη µέλη. Ωστόσο, ο
αιτών θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει ταυτόχρονα δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για το
έδαφος της Κοινότητας και ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, για την Ελβετία, την
Κύπρο, το Μονακό ή το Λιχτενστάιν.
Προβλέπεται επίσης ότι, ανά πάσα στιγµή έως τη χορήγηση του ευρωπαϊκού
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που
ορίζει όλα τα κράτη µέλη της Κοινότητας θα µπορεί να µετατραπεί σε αίτηση
ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που να ορίζει όλο το έδαφος της Κοινότητας.
Οµοίως, η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που ορίζει όλο το έδαφος
της Κοινότητας θα µπορεί να µετατραπεί σε αίτηση ευρωπαϊκού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας που να ορίζει ένα ή περισσότερα κράτη µέλη της Κοινότητας. Η αρχή
της µετατροπής και οι όροι εφαρµογής αναµένεται να αποτελέσουν αντικείµενο
διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο της προσχώρησης της Κοινότητας στη σύµβαση του
Μονάχου.
Μόλις χορηγηθεί το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, δεν θα µπορεί να µετατραπεί
σε ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. ∆εν θα είναι επίσης δυνατόν να µετατραπούν
τα εθνικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή τα ευρωπαϊκά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας σε
κοινοτικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.
Η ίδια εφεύρεση που ανήκει στο ίδιο πρόσωπο δεν θα µπορεί να προστατεύεται
ταυτόχρονα από κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και από ευρωπαϊκό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας που ορίζει ένα ή περισσότερα κράτη µέλη ή από εθνικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από ένα κράτος µέλος.
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3.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ποιοι είναι οι στόχοι του προτεινόµενου µέτρου ως προς τις υποχρεώσεις που
βαρύνουν την Κοινότητα;
Οι στόχοι της πρότασης αποβλέπουν στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς και, κυρίως, στην προσαρµογή της κατασκευής και διανοµής των προϊόντων
που είναι κατοχυρωµένα µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας στις διαστάσεις της Κοινότητας.
Η πρόταση εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο προώθησης της καινοτοµίας και της
ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Το προτεινόµενο µέτρο πληροί τα κριτήρια επικουρικότητας;
Οι συγκεκριµένοι στόχοι δεν µπορούν να επιτευχθούν από τα κράτη µέλη σε
µεµονωµένη ή συλλογική βάση και πρέπει, ως εκ τούτου, λόγω του διασυνοριακού
αντικτύπου τους, να υλοποιηθούν σε κοινοτικό επίπεδο.
Τα µέσα κοινοτικής παρέµβασης είναι ανάλογα προς τους στόχους;
Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι η δηµιουργία κοινοτικών τίτλων
διανοητικής ιδιοκτησίας δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της εναρµόνισης των
εθνικών νοµοθεσιών17. Πράγµατι, δεδοµένου του ενιαίου χαρακτήρα του τίτλου, δεν
µπορούν να αφεθούν στα κράτη µέλη περιθώρια διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά
την υλοποίησή του. Η προτεινόµενη πράξη, δηλαδή ο κανονισµός, περιορίζεται, ως
εκ τούτου, στο ελάχιστο όριο που είναι απαραίτητο προκειµένου να επιτευχθούν οι
στόχοι που έχουν τεθεί και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προς το σκοπό αυτό µέτρα.

4.

ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 - Κοινοτικό δίκαιο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
Το εν λόγω άρθρο θεσπίζει ένα κοινοτικό δίκαιο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, το
οποίο εφαρµόζεται στο κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Πρόκειται για αυτόνοµο,
κοινοτικό δίκαιο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας το οποίο θα συνυπάρχει µε τα δίκαια
εθνικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και το σύστηµα ευρωπαϊκών διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας. Το συγκεκριµένο άρθρο παρέχει επίσης τον ορισµό του κοινοτικού
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας: ως κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας νοείται κάθε
ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από το Γραφείο για όλη την
επικράτεια της Κοινότητας.

17

Γνωµοδότηση 1/94 του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου της 15ης Νοεµβρίου 1994.
22

Άρθρο 2 - Κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
Το άρθρο αυτό καθορίζει τα χαρακτηριστικά του κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας. Έτσι, η παράγραφος 1 ορίζει ότι το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
έχει ενιαίο χαρακτήρα· δύναται να χορηγηθεί, να αποκτηθεί, να ανακληθεί ή να
εκπνεύσει µόνο για το σύνολο της Κοινότητας.
Η παράγραφος 2 καθιερώνει τον αυτόνοµο χαρακτήρα του κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας. Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας υπόκειται στις διατάξεις του
κανονισµού, καθώς και στις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου. Η παράγραφος
αυτή ορίζει επίσης ότι οι διατάξεις του κανονισµού ισχύουν µε την επιφύλαξη της
εφαρµογής του δικαίου των κρατών µελών για την ποινική ευθύνη και τον αθέµιτο
ανταγωνισµό. Ως προς τούτο, αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τη γενική αρχή
της ίσης µεταχείρισης που περιλαµβάνεται στο κοινοτικό δίκαιο, τα κράτη µέλη που
προβλέπουν ποινικές κυρώσεις για τις παραβιάσεις εθνικών διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας πρέπει να διασφαλίζουν ανάλογη προστασία σε περίπτωση
παραβιάσεων του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
Η παράγραφος 3 παραπέµπει στην ορολογία που χρησιµοποιείται στη σύµβαση του
Μονάχου.

Άρθρο 3 - Εφαρµογή στις θαλάσσιες και υποθαλάσσιες ζώνες και στο διάστηµα
Η παράγραφος 1 επαναλαµβάνει το περιεχόµενο του άρθρου 9 της συµφωνίας του
Λουξεµβούργου.
Η παράγραφος 2 αποβλέπει στη διασφάλιση της προστασίας των εφευρέσεων που
πραγµατοποιούνται ή χρησιµοποιούνται στο διάστηµα. Η εν λόγω διάταξη, η οποία
ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο18 και εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωση της
5ης Φεβρουαρίου 199919, συµβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια να βελτιωθεί η
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κυρίως σε σχέση µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες, όπου ισχύει ήδη ανάλογη νοµοθεσία20. Είναι επίσης απαραίτητη
δεδοµένης της σηµαντικής δέσµευσης της ΕΕ στον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ∆ΙΚΑΙΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Άρθρο 4 - ∆ικαίωµα επί του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας

Η παράγραφος 1 ορίζει ότι το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ανήκει στον
εφευρέτη ή τον νόµιµο διάδοχό του.

18

19
20

Ψήφισµα για την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά µε το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και το
σύστηµα των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη - Η προώθηση της καινοτοµίας µέσω του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας [COM(97) 314 τελικό], σηµείο 9.
COM(1999) 42 τελικό.
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο "Η Ευρωπαϊκή Ένωση
και το διάστηµα: προώθηση των εφαρµογών, των αγορών και της ανταγωνιστικότητας της
βιοµηχανίας", COM(96) 617 τελικό.
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Η παράγραφος 2 περιλαµβάνει ειδικούς κανόνες για τις σχέσεις µεταξύ του
εργαζοµένου και του εργοδότη. Επαναλαµβάνει τη διάταξη που περιλαµβάνεται στο
άρθρο 60, παράγραφος 1, της σύµβασης του Μονάχου, της οποίας η ορολογία
παρεκκλίνει ελαφρώς της ορολογίας που χρησιµοποιείται στο άρθρο 6 της σύµβασης
της Ρώµης του 1980 για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές21. Πράγµατι,
εφόσον οι διατάξεις της σύµβασης του Μονάχου εφαρµόζονται στον καθορισµό του
δικαιώµατος επί διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας κατά το στάδιο που προηγείται της
χορήγησης του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, δεν θα ήταν λογικό τα κριτήρια σύµφωνα
µε τα οποία ορίζεται το δικαίωµα επί του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας πριν
από τη χορήγηση του εν λόγω διπλώµατος να είναι διαφορετικά. Σύµφωνα µε την εν
λόγω παράγραφο, εφαρµόζεται το δίκαιο του κράτους όπου ο εργαζόµενος ασκεί την
κύρια δραστηριότητά του. Στην περίπτωση κατά την οποία το συγκεκριµένο κράτος
δεν µπορεί να καθοριστεί, το εφαρµοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του κράτους όπου
βρίσκεται η επιχείρηση του εργοδότη στην οποία ανήκει ο υπάλληλος.
Η παράγραφος 3 επαναλαµβάνει, ουσιαστικά, τη διάταξη της παραγράφου 2 του
άρθρου 60 της σύµβασης του Μονάχου. ∆ιευκρινίζει σε ποιον ανήκει το δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας όταν πολλά πρόσωπα έχουν πραγµατοποιήσει την εφεύρεση
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Στις περιπτώσεις αυτές, το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
ανήκει στο πρόσωπο που κατέθεσε πρώτο την αίτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και
του οποίου η αίτηση δηµοσιεύθηκε. Ορίζεται επίσης ότι, σε περίπτωση που
διεκδικείται προτεραιότητα, η σχετική ηµεροµηνία θα είναι η ηµεροµηνία
προτεραιότητας.

Άρθρο 5 - ∆ιεκδίκηση του δικαιώµατος επί του κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας
Το εν λόγω άρθρο επαναλαµβάνει το περιεχόµενο του άρθρου 23 της σύµβασης του
Λουξεµβούργου.

Άρθρο 6 - Αποτελέσµατα της µεταβολής δικαιούχου του κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας
Το εν λόγω άρθρο επαναλαµβάνει το περιεχόµενο του άρθρου 24 της σύµβασης του
Λουξεµβούργου.

ΤΜΗΜΑ 2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Άρθρο 7 - Απαγόρευση της άµεσης εκµετάλλευσης της εφεύρεσης
Η εν λόγω διάταξη αντιστοιχεί στο άρθρο 25 της σύµβασης του Λουξεµβούργου και
στο άρθρο 28 της συµφωνίας TRIPS.

Άρθρο 8 - Απαγόρευση της έµµεσης εκµετάλλευσης της εφεύρεσης
Το εν λόγω άρθρο επαναλαµβάνει το περιεχόµενο του άρθρου 26 της σύµβασης του
Λουξεµβούργου.

21

Ενοποιηµένη έκδοση EE C 27, 26.1.1998.
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Άρθρο 9 - Περιορισµός των αποτελεσµάτων του κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας
Το εν λόγω άρθρο επαναλαµβάνει, σε µεγάλο βαθµό, το περιεχόµενο του άρθρου 27
της σύµβασης του Λουξεµβούργου και του άρθρου 4 της συµφωνίας TRIPS.
Το στοιχείο ε) περιλαµβάνει διευκρινίσεις στο βαθµό που αφορά, πέραν από τα
αντικείµενα για την κατασκευή ή τη λειτουργία των µηχανών των αεροσκαφών ή
των χερσαίων µηχανηµάτων, και τα αντικείµενα που χρησιµοποιούνται σε άλλα
µέσα µεταφοράς. Πρόκειται, π.χ., για τα διαστηµικά οχήµατα.

Άρθρο 10 - Ανάλωση σε κοινοτικό επίπεδο των δικαιωµάτων που παρέχονται
δυνάµει του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
Το εν λόγω άρθρο θεσπίζει την αρχή της ανάλωσης σε κοινοτικό επίπεδο.
Περιλαµβάνονται σχετικοί κανόνες στο άρθρο 28 της σύµβασης του Λουξεµβούργου
και στο άρθρο 13 του κανονισµού για το κοινοτικό σήµα.

Άρθρο 11 - ∆ικαιώµατα που απορρέουν από την αίτηση κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας µετά τη δηµοσίευσή της
Η παράγραφος 1 επαναλαµβάνει το περιεχόµενο της παραγράφου 1 του άρθρου 32
της σύµβασης του Λουξεµβούργου.
Η παράγραφος 2 παρεκκλίνει από τις παραγράφους 2 και 3 της εν λόγω σύµβασης.
Πράγµατι, σε αντίθεση µε τη λύση που προκρινόταν στη σύµβαση του
Λουξεµβούργου, δεν είναι λογικό να αφεθεί σε κάθε κράτος µέλος η δυνατότητα να
προβλέπει πρόσθετες προϋποθέσεις στις οποίες θα υπόκειται η εύλογη αποζηµίωση
για την οποία γίνεται λόγος στη συγκεκριµένη παράγραφο. Τούτο θα συνιστούσε
κίνδυνο διαφοροποιηµένης αντιµετώπισης ανάλογα µε τα κράτη µέλη όσον αφορά
την άσκηση των δικαιωµάτων που παρέχει η αίτηση του κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας. Ως συνέπεια της προσβολής, είναι σηµαντικό η αποζηµίωση για την
οποία γίνεται λόγος στο σηµείο αυτό να καθορίζεται βάσει κοινών κανόνων. Τούτο
είναι ακόµη πιο ευκταίο, εφόσον η αρµόδια δικαστική αρχή είναι το κεντρικό
κοινοτικό δικαστήριο (βλ. κεφάλαιο IV, τµήµα 1).
Οι διατάξεις αυτές δεν καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο ο αιτών πρέπει να
διαβιβάσει στον υποτιθέµενο παραβάτη τη µετάφραση, ούτε το µέσο µε το οποίο
µπορεί να διασφαλίσει την ενδεικνυόµενη γλώσσα µετάφρασης σε περίπτωση που ο
υποτιθέµενος παραβάτης έχει την κατοικία του σε κράτος µέλος που διαθέτει πολλές
επίσηµες γλώσσες. Οι συγκεκριµένες περιστάσεις αναµένεται ότι θα είναι στην
πράξη πολύ σπάνιες και δεν φαίνεται απαραίτητο να προβλεφθούν υποχρεωτικές
διαδικασίες.
Πολλές λύσεις είναι, πράγµατι, πιθανές: ο αιτών και ο παραλήπτης µπορούν να
συµφωνήσουν χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις στο θέµα της γλώσσας της µετάφρασης.
Φυσικά, ο αιτών πρέπει, εάν χρειαστεί, να µπορεί να αποδείξει την εν λόγω
συµφωνία ενώπιον της κοινοτικής δικαστικής αρχής. Εάν ο αιτών κρίνει ότι η
εθελοντική βάση οδηγεί σε αδιέξοδο, δύναται να προσφύγει σε επίσηµη
κοινοποίηση. Εάν έχει την κατοικία του σε άλλο κράτος από εκείνο του παραλήπτη,
µπορεί, π.χ., να χρησιµοποιήσει το µηχανισµό κοινοποίησης που προβλέπεται στη
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σύµβαση της Χάγης σχετικά µε την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό
δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις, η οποία ισχύει
στα κράτη µέλη22. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της εν λόγω σύµβασης, υπάρχει πάντα η
δυνατότητα παράδοσης του εγγράφου στον παραλήπτη, ο οποίος το αποδέχεται
οικειοθελώς. Εάν ο παραλήπτης δεν το αποδεχθεί, πρέπει να δηλώσει το λόγο
άρνησης. Η τελευταία φράση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του προτεινόµενου
κανονισµού, η οποία ορίζει ότι καµία µετάφραση δεν είναι απαραίτητη εάν ο
υποτιθέµενος παραβάτης καταλαβαίνει το κείµενο, αποβλέπει στο να διασφαλίσει
ότι ο παραλήπτης δεν θα καταχράται το δικαίωµα που έχει να χρησιµοποιεί µια
συγκεκριµένη γλώσσα. Οµοίως, στην περίπτωση αυτή, το βάρος της απόδειξης το
φέρει, παρόλα αυτά, ο αιτών.
Η παράγραφος 3 ορίζει ότι, κατά τον ορισµό της εύλογης αποζηµίωσης,
συνυπολογίζεται η καλή πίστη του προσώπου που εκµεταλλεύθηκε την εφεύρεση ή
που πραγµατοποίησε τις προπαρασκευαστικές ενέργειες προς το σκοπό αυτό.
Η παράγραφος 4 ορίζει ότι η επίσηµη γλώσσα για την οποία γίνεται λόγος στην
παράγραφο 2 πρέπει επίσης να είναι επίσηµη γλώσσα της Κοινότητας.

Άρθρο 12 - ∆ικαίωµα που βασίζεται σε προγενέστερη χρήση της εφεύρεσης
Το εν λόγω άρθρο αντιστοιχεί, ουσιαστικά, στο άρθρο 20 του σχεδίου συνθήκης που
υποβλήθηκε το 1991 στη διπλωµατική διάσκεψη για τη σύναψη συνθήκης που να
συµπληρώνει τη σύµβαση των Παρισίων όσον αφορά τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.
Το συγκεκριµένο κείµενο, αντί να παραπέµπει απλώς στην εθνική νοµοθεσία, κατά
το παράδειγµα του άρθρου 37 της σύµβασης του Λουξεµβούργου, καθορίζει
ουσιαστικά τα δικαιώµατα του προηγούµενου χρήστη.

Άρθρο 13 - ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε αντικείµενο µεθόδους: βάρος της
απόδειξης
Το εν λόγω άρθρο επαναλαµβάνει το περιεχόµενο του άρθρου 35 της σύµβασης του
Λουξεµβούργου.

ΤΜΗΜΑ 3: ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΩΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 14 - Εξοµοίωση του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µε το εθνικό
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
Οι παράγραφοι 1 και 2 επαναλαµβάνουν, ουσιαστικά, το περιεχόµενο των
παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 38 της σύµβασης του Λουξεµβούργου. Ανάλογη
διάταξη υπάρχει στον κανονισµό για το κοινοτικό σήµα (άρθρο 16). Στο άρθρο αυτό
ορίζεται ότι το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας αντιµετωπίζεται ως αντικείµενο
κυριότητας όπως τα εθνικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Αντιθέτως, η παράγραφος 3
παρεκκλίνει της παραγράφου 4 του άρθρου 38 της σύµβασης του Λουξεµβούργου.
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Οι προβλεπόµενες από την εν λόγω σύµβαση διαδικασίες αναµένεται σύντοµα να αντικατασταθούν
στις ενδοκοινοτικές σχέσεις από διατάξεις που περιλαµβάνονται σε κανονισµό του Συµβουλίου σχετικά
µε την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή
εµπορικές υποθέσεις [τροποποιηµένη πρόταση της 29ης Μαρτίου 2000, COM(2000) 75 τελικό].
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Πράγµατι, ορίζεται ότι η έναρξη ισχύος του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
ως αντικειµένου κυριότητας δεν είναι δυνατόν να εξαρτάται από την ενδεχόµενη
καταχώριση σε εθνικό µητρώο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.

Άρθρο 15 - Μεταβίβαση
Σκοπός των παραγράφων 1 και 2 είναι να διευκρινιστεί ότι το κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας µπορεί να µεταβιβαστεί ανεξάρτητα από την επιχείρηση. Ανάλογες
διατάξεις προβλέπονται για το κοινοτικό σήµα (άρθρο 17, παράγραφοι 1 και 2, του
κανονισµού για το κοινοτικό σήµα).
Οι παράγραφοι
Λουξεµβούργου.

3

έως

5

αντιστοιχούν στο άρθρο

39

της σύµβασης του

Άρθρο 16 - Εµπράγµατα δικαιώµατα
Σκοπός της συγκεκριµένης διάταξης είναι να διευκρινιστεί ότι το κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας µπορεί επίσης να ενεχυριασθεί ή να αποτελέσει αντικείµενο άλλων
εµπράγµατων δικαιωµάτων. Τα εν λόγω δικαιώµατα δύνανται να καταχωριστούν
στο µητρώο κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και να δηµοσιευθούν. Ανάλογη
διάταξη προβλέπεται για το κοινοτικό σήµα (άρθρο 19 του κανονισµού για το
κοινοτικό σήµα).

Άρθρο 17 - Αναγκαστική εκτέλεση
Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας δύναται, ως αντικείµενο κυριότητας, να
αποτελέσει αντικείµενο µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Η αναγκαστική εκτέλεση
µπορεί να καταχωριστεί στο µητρώο κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και να
δηµοσιευθεί. Ανάλογη διάταξη προβλέπεται για το κοινοτικό σήµα (άρθρο 20 του
κανονισµού για το κοινοτικό σήµα).

Άρθρο 18 - Πτωχευτική ή άλλη ανάλογη διαδικασία
Το εν λόγω άρθρο διέπει την αντιµετώπιση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στο
πλαίσιο της πτωχευτικής ή άλλης ανάλογης διαδικασίας. Η παράγραφος 1 προβλέπει
την ενιαία αντιµετώπιση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στο βαθµό που αναφέρεται
ότι το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µπορεί να συµπεριλαµβάνεται σε
πτωχευτική ή άλλη ανάλογη διαδικασία µόνο στο κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται
το κέντρο των κύριων συµφερόντων του οφειλέτη. Ο εν λόγω κανόνας
ανταποκρίνεται στη λύση που υποστηρίζεται στον κανονισµό για τις διαδικασίες
αφερεγγυότητας, ο οποίος εκδόθηκε από το Συµβούλιο 29 Μαΐου 200023. Ωστόσο, ο
κανονισµός δεν εφαρµόζεται στη ∆ανία.
Η παράγραφος 2 επαναλαµβάνει κατ'ουσία τη διάταξη του άρθρου 41 της σύµβασης
του Λουξεµβούργου και ορίζει ότι, σε περίπτωση συγκυριότητας του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας, η ίδια διάταξη εφαρµόζεται στο µέρος του συγκυρίου.
Η παράγραφος
ευρεσιτεχνίας.
23

3

αφορά την καταχώριση στο µητρώο κοινοτικών διπλωµάτων

Κανονισµός του Συµβουλίου περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας της 29ης Μαΐου 2000 (δεν έχει
ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ).
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Άρθρο 19 - Συµβατικές άδειες εκµετάλλευσης
Η εν λόγω διάταξη βασίζεται στο άρθρο 42 της σύµβασης του Λουξεµβούργου,
καθώς και στο προβλεπόµενο καθεστώς για το κοινοτικό σήµα (άρθρο 22 του
κανονισµού για το κοινοτικό σήµα).
Η παράγραφος 1 θεσπίζει την αρχή σύµφωνα µε την οποία ο δικαιούχος δύναται να
χορηγεί άδειες εκµετάλλευσης σε τρίτους. Η αρχή αυτή συνιστά σηµαντικό
οικονοµικό µέσο για τον κύριο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
Η παράγραφος 2 περιλαµβάνει γενική ρήτρα για την εξασφάλιση των δικαιωµάτων
σε περίπτωση παραβίασης των ορίων που έχουν τεθεί στη σύµβαση για την
παραχώρηση άδειας εκµετάλλευσης. Είναι πιθανόν, π.χ., να πρόκειται για
παραβίαση των ρητρών σχετικά µε τη διάρκεια ή την επικράτεια για τις οποίες
χορηγήθηκε η άδεια εκµετάλλευσης.
Η παράγραφος 3 αντιστοιχεί στην παράγραφο 3 του άρθρου 42 της σύµβασης του
Λουξεµβούργου.

Άρθρο 20 - Άδειες εκµετάλλευσης δικαιωµάτων
Η εν λόγω διάταξη επαναλαµβάνει το περιεχόµενο του άρθρου 43 της σύµβασης του
Λουξεµβούργου, εκτός από µία τροποποίηση στην παράγραφο 5. Σκοπός της
διάταξης αυτής είναι να καταστεί εφικτή η εφαρµογή ενός συστήµατος αδειών
εκµετάλλευσης δικαιωµάτων βάσει δηλώσεων που θα υποβάλλονται στο Γραφείο.
Η παράγραφος 5 παρεκκλίνει της αντίστοιχης διάταξης της σύµβασης του
Λουξεµβούργου στο βαθµό που η Επιτροπή, και όχι ένα ακυρωτικό τµήµα του
Γραφείου, που θα έπρεπε να δηµιουργηθεί, είναι η αρχή που καθορίζει το ποσό του
τέλους το οποίο πρέπει να καταβληθεί σε περίπτωση που ο δικαιούχος του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και ο χρήστης δεν καταφέρνουν να συµφωνήσουν για το
ποσό. Τούτο συνάδει µε το ρόλο της Επιτροπής ως αρχής επιφορτισµένης µε τη
χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκµετάλλευσης δυνάµει του άρθρου 22 και µε τον
καθορισµό της εύλογης αµοιβής σχετικά µε αυτές τις άδειες εκµετάλλευσης. Η λύση
συµφωνεί επίσης µε την προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία ο κανονισµός δεν
προβλέπει τη δηµιουργία νέων ειδικών τµηµάτων στο πλαίσιο του Γραφείου.

Άρθρο 21 - Χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκµετάλλευσης
Σκοπός του συστήµατος υποχρεωτικών αδειών εκµετάλλευσης είναι να προβλέπει
εγγυήσεις κατά της κατάχρησης των δικαιωµάτων που παρέχει το δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας. Βασίζεται στις απαιτήσεις του άρθρου 5 της σύµβασης των Παρισίων
για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και στις πλέον πρόσφατες
απαιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 27, παράγραφος 1, και στο
άρθρο 31 της συµφωνίας TRIPS.
Σε αντίθεση µε τη λύση που προκρίνεται στη σύµβαση του Λουξεµβούργου η οποία
ορίζει (άρθρο 45) ότι οι εθνικές νοµοθεσίες εφαρµόζονται στις υποχρεωτικές άδειες
εκµετάλλευσης για κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, η παρούσα πρόταση
απαριθµεί, µε σκοπό τη µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, τους λόγους για τους οποίους
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µπορούν να χορηγηθούν οι εν λόγω άδειες εκµετάλλευσης. Οι λόγοι που
µνηµονεύονται στη συγκεκριµένη διάταξη αντιστοιχούν στις απαιτήσεις που
προβλέπονται στις εθνικές νοµοθεσίες πολλών κρατών µελών, καθώς και στις
απαιτήσεις που απορρέουν από τη σύµβαση των Παρισίων και τη συµφωνία TRIPS.
Ο πρώτος λόγος είναι η µη εκµετάλλευση ή η ανεπαρκής εκµετάλλευση του
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Η παράγραφος 1 του άρθρου ενσωµατώνει τις
απαιτήσεις του άρθρου 5, παράγραφος 4, της σύµβασης των Παρισίων όσον αφορά
τη στιγµή κατά την οποία µπορεί να κατατεθεί αίτηση για τη χορήγηση
υποχρεωτικής άδειας εκµετάλλευσης για τον συγκεκριµένο λόγο. Ενσωµατώνει
επίσης την απαίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 27 της συµφωνίας TRIPS που
προβλέπει την απαγόρευση διακριτικής µεταχείρισης µεταξύ των εισαγόµενων
προϊόντων και των εγχωρίως παραγόµενων προϊόντων.
Η παράγραφος 2 ορίζει τον δεύτερο λόγο. Εφαρµόζεται στις περιπτώσεις όπου ο
δικαιούχος κοινοτικού ή εθνικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας (δεύτερο δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας) δεν µπορεί να εκµεταλλευθεί το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας του χωρίς να
παραβιάσει άλλο κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (το πρώτο δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας). Εξοµοιώνεται µε το δεύτερο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας το κοινοτικό ή
εθνικό δικαίωµα επί απόκτησης φυτικής ποικιλίας. Σε παρόµοιες περιπτώσεις, το
δεύτερο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (ή το δικαίωµα επί απόκτησης φυτικής ποικιλίας)
πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 31, σηµείο 1, της συµφωνίας TRIPS, να συνεπάγεται
σηµαντική τεχνική πρόοδο σε σχέση µε τη διεκδικούµενη στο πρώτο δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας εφεύρεση. Η προτεινόµενη διάταξη επιτρέπει στην Επιτροπή να λάβει
οποιοδήποτε µέτρο κρίνει χρήσιµο για να διαπιστωθεί κατά πόσον πληρούνται οι εν
λόγω απαιτήσεις.
Η παράγραφος 3 παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να επιτρέπει την
εκµετάλλευση ενός διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε ορισµένες συγκεκριµένες
περιπτώσεις. Πρόκειται για περιόδους κρίσεων ή για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
ή ακόµη για καταστάσεις όπου πρέπει να αρθούν οι συνέπειες µιας πρακτικής που
έχει κριθεί ως αντιβαίνουσα στον ανταγωνισµό µετά από σχετική δικαστική ή
διοικητική διαδικασία.
Η παράγραφος 4 επαναλαµβάνει το περιεχόµενο του άρθρου 31, στοιχείο γ), της
συµφωνίας TRIPS όσον αφορά την τεχνολογία στον τοµέα των ηµιαγωγών.
Η παράγραφος 5 επαναλαµβάνει, ουσιαστικά, το περιεχόµενο του άρθρου
στοιχείο β), της συµφωνίας TRIPS.
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Η παράγραφος 6 ορίζει ότι οι όροι εφαρµογής και οι διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθηθούν για την εφαρµογή των εν λόγω αρχών καθορίζονται στον εκτελεστικό
κανονισµό.

Άρθρο 22 - Οι όροι που εφαρµόζονται στις υποχρεωτικές άδειες εκµετάλλευσης
Οι όροι που εφαρµόζονται στις υποχρεωτικές άδειες εκµετάλλευσης οι οποίοι
περιλαµβάνονται στην παράγραφο 1, αντιστοιχούν στους όρους που αναφέρονται
στο άρθρο 31 της συµφωνίας TRIPS.
Η παράγραφος 2 ορίζει ότι τα κράτη µέλη δεν µπορούν να χορηγήσουν
υποχρεωτικές άδειες εκµετάλλευσης για κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.
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Άρθρο 23 - Αποτελέσµατα έναντι τρίτων
Η εν λόγω διάταξη καθορίζει τους όρους µε τους οποίους οι δικαιοπραξίες που
αναφέρονται στα άρθρα 16 έως 22 παράγουν αποτελέσµατα έναντι τρίτων. Ανάλογη
διάταξη προβλέπεται για το κοινοτικό σήµα (άρθρο 23 του κανονισµού για το
κοινοτικό σήµα).

Άρθρο 24 - Η αίτηση κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ως αντικείµενο
κυριότητας
Η παράγραφος 1 ορίζει ότι τα άρθρα 14 έως 19, καθώς και το άρθρο 21, εκτός από
τις παραγράφους 1 και 2, και το άρθρο 22 εφαρµόζονται επίσης στην αίτηση
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Ανάλογη διάταξη προβλέπεται στον
κανονισµό για το κοινοτικό σήµα (άρθρο 24). Η αναφορά στα άρθρα του ίδιου
τµήµατος συνεπάγεται επίσης ότι, όπως για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, οι αιτήσεις
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας καταχωρίζονται στο µητρώο κοινοτικών διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας.
Η παράγραφος 2 ορίζει ότι τα δικαιώµατα που έχουν αποκτηθεί βάσει αίτησης
δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας εξακολουθούν να ισχύουν δυνάµει του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας που έχει χορηγηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΕΚΠΝΟΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΝΟΗ
Άρθρο 25 - Ετήσια τέλη
Η παράγραφος 1 συνιστά τη βασική διάταξη για τα ετήσια τέλη. Τα τέλη αυτά
πρέπει να καταβάλλονται στο Γραφείο, ώστε το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας να
ανανεώνεται. Η εν λόγω διάταξη καθορίζει τη στιγµή από την οποία τα τέλη πρέπει
να καταβάλλονται. Το ύψος των τελών θα καθορίζεται στον εκτελεστικό κανονισµό
για τα τέλη.
Η παράγραφος 2 ορίζει συµπληρωµατική προθεσµία για την καταβολή του ετήσιου
τέλους, µε την επιφύλαξη της πληρωµής προστίµου.
Η παράγραφος 3 ορίζει, για λόγους επιείκειας, ότι κανένα πρόστιµο δεν εισπράττεται
όταν το ετήσιο τέλος λήγει εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία χορήγησης του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, εάν η πληρωµή πραγµατοποιείται στην προθεσµία που
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 26 - Παραίτηση
Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µπορεί να
αποτελέσει αντικείµενο παραίτησης µόνο στο σύνολό του. Η παραίτηση πρέπει να
δηλώνεται γραπτώς στο Γραφείο. Καταχωρίζεται στο µητρώο κοινοτικών
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, µε την επιφύλαξη της προαπαιτούµενης ενηµέρωσης
συγκεκριµένης κατηγορίας προσώπων ή, εάν χρειαστεί, της επίτευξης συµφωνίας.
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Άρθρο 27 - Εκπνοή
Το εν λόγω άρθρο καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες το κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας εκπνέει. Αντιστοιχεί, ουσιαστικά, στο περιεχόµενο του άρθρου 50 της
σύµβασης του Λουξεµβούργου. Ωστόσο, σε αντίθεση µε το άρθρο αυτό, που
παραπέµπει στη σύµβαση του Μονάχου όσον αφορά τη διάρκεια προστασίας, η
παράγραφος 1, στοιχείο α), καθορίζει τη διάρκεια προστασίας.

ΤΜΗΜΑ 2: ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Άρθρο 28 - Λόγοι ακυρότητας
Το άρθρο αυτό, που ορίζει τους λόγους ακυρότητας του κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας, επαναλαµβάνει ουσιαστικά το περιεχόµενο του άρθρου 56 της
σύµβασης του Λουξεµβούργου, εκτός από τις ακόλουθες εξαιρέσεις.
Η παράγραφος 1, στοιχείο στ), του συγκεκριµένου άρθρου δεν παραπέµπει, σε
αντίθεση µε το άρθρο 56, παράγραφος 1, στοιχείο στ), της σύµβασης του
Λουξεµβούργου, στο άρθρο 36, παράγραφος 1, της εν λόγω σύµβασης, αλλά
περιέχει έναν ουσιαστικό κανόνα σχετικά µε τους λόγους ακυρότητας.
Σε αντίθεση µε το άρθρο 56, παράγραφος 3, της σύµβασης του Λουξεµβούργου, το
εν λόγω άρθρο δεν περιλαµβάνει διάταξη που να ορίζει ότι η ακυρότητα που πλήττει
το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας στην περίπτωση που προβλέπεται στην
παράγραφο 1, στοιχείο στ), κηρύσσεται µόνο για το οικείο κράτος µέλος. Κατά
συνέπεια, σε περίπτωση προηγούµενου εθνικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που ίσχυε
σε ένα µόνο κράτος µέλος, το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας είναι άκυρο σε όλη
την Κοινότητα. Η λύση αυτή, που είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί ο ενιαίος
χαρακτήρας του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, συνιστά, ωστόσο, αυστηρή
αντιµετώπιση του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε σχέση µε τα ευρωπαϊκά
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, που είναι, κατ’ ουσίαν, εθνικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.
Αξίζει να επισηµανθεί ότι η αρµόδια για να αποφανθεί επί της ακυρότητας του
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δικαστική αρχή είναι το κοινοτικό δικαστήριο
διανοητικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, εφόσον τα εθνικά δικαστήρια παραµένουν
αρµόδια για τις αγωγές που αφορούν το δικαίωµα επί κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας, η κεντρική δικαστική αρχή µπορεί να κηρύξει την ακυρότητα για το
λόγο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο ε), µόνο µετά από απόφαση
εθνικού δικαστηρίου (βλ. άρθρο 31, παράγραφος 2, του παρόντος κανονισµού).

Άρθρο 29 - Αποτελέσµατα ακυρότητας
Το εν λόγω άρθρο αντιστοιχεί, εν µέρει, στο άρθρο 54 του κανονισµού για το
κοινοτικό σήµα. Η παράγραφος 1 ορίζει τις συνέπειες της ακυρότητας. Η
παράγραφος 2 καθορίζει τις αποφάσεις και τις συµβάσεις τις οποίες δεν θίγει η
ακυρότητα. Το άρθρο αυτό παρεκκλίνει του συστήµατος για το κοινοτικό σήµα στο
βαθµό που δεν προβλέπεται ότι δύνανται να εφαρµοστούν οι εθνικές διατάξεις
σχετικά µε την αποκατάσταση της ζηµίας που προκλήθηκε λόγω της συµπεριφοράς
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του δικαιούχου του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή σχετικά µε τον αδικαιολόγητο
πλουτισµό. Ο λόγος έγκειται στο ότι ο κανονισµός προβλέπει την εφαρµογή πλήρους
συστήµατος αποκατάστασης βάσει κοινών κανόνων (βλ. άρθρο 44 σχετικά µε τις
αποζηµιώσεις).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΑΓΩΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1: ΑΓΩΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Άρθρο 30 - Οι αγωγές και οι αιτήσεις που αφορούν το κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας - αποκλειστική αρµοδιότητα του κοινοτικού δικαστηρίου
διανοητικής ιδιοκτησίας
Η παράγραφος 1 απαριθµεί εξαντλητικά τις αγωγές και τις αιτήσεις που πρέπει να
ασκούνται ή να υποβάλλονται ενώπιον του κοινοτικού δικαστηρίου διανοητικής
ιδιοκτησίας. Πρόκειται για προσφυγές και αγωγές σχετικά µε το κύρος και την
προσβολή του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, καθώς και για εκείνες που αφορούν τη
χρήση της εφεύρεσης και την αποκατάσταση των ζηµιών.
Η παράγραφος 2 ορίζει ότι το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας δεν µπορεί να
αποτελέσει αντικείµενο αγωγής για επαπειλούµενη προσβολή.
Η παράγραφος 3 ορίζει το αρµόδιο δικαστήριο. Το κοινοτικό δικαστήριο
διανοητικής ιδιοκτησίας έχει αποκλειστική αρµοδιότητα να εκδικάζει τις σχετικές
αιτήσεις και αγωγές. Ως εκ τούτου, ακόµη και οι µεταγενέστερες αιτήσεις
αποζηµίωσης πρέπει να υποβάλλονται ενώπιον του εν λόγω κεντρικού δικαστηρίου
και όχι ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.
Η παράγραφος 4 παραπέµπει, όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τους όρους σχετικά
µε τις αναφερόµενες αγωγές και αιτήσεις, στον οργανισµό ή τον κανονισµό
διαδικασίας του εν λόγω δικαστηρίου, στο βαθµό που οι συγκεκριµένες αγωγές και
αιτήσεις δεν διέπονται από τη συνθήκη ΕΚ ή τον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 31 - Aγωγή ακύρωσης
Η εν λόγω διάταξη ορίζει τους λόγους για τους οποίους µια άµεση αίτηση ακύρωσης
µπορεί να είναι βάσιµη, καθορίζει τα πρόσωπα που δύνανται να ασκήσουν αγωγή
και τις άλλες σχετικές προϋποθέσεις. Η συγκεκριµένη διάταξη παρεκκλίνει από το
άρθρο 55 της σύµβασης του Λουξεµβούργου στο βαθµό που ορίζεται ότι η αγωγή
ακύρωσης δύναται να υποβληθεί έστω και αν µπορεί ακόµη να ασκηθεί ανακοπή ή
εάν εκκρεµεί ενώπιον του Γραφείου διαδικασία ανακοπής.

Άρθρο 32 - Aνταγωγή ακύρωσης
Η εν λόγω διάταξη καθορίζει τους όρους για την άσκηση ανταγωγής ακύρωσης και
προβλέπει την υποχρεωτική ενηµέρωση για την περίπτωση όπου ο δικαιούχος του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δεν είναι διάδικος στη διαφορά. Ανάλογη διάταξη
προβλέπεται για το κοινοτικό σήµα (άρθρο 96 του κανονισµού για το κοινοτικό
σήµα).
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Άρθρα 33 και 34 - Αγωγή για προσβολή - Αγωγή για αναγνώριση µη προσβολής
Τα δύο αυτά άρθρα διευκρινίζουν τους όρους για την άσκηση αγωγής για προσβολή
και αγωγής για αναγνώριση µη προσβολής, καθώς και τα πρόσωπα που έχουν το
δικαίωµα να ασκήσουν µια τέτοια αγωγή ή να παρέµβουν σε αυτή.

Άρθρα 35 και 36 - Αγωγή για τη χρήση της εφεύρεσης πριν από τη χορήγηση
του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας - Αγωγή για το δικαίωµα που βασίζεται σε
προηγούµενη χρήση της εφεύρεσης
Τα δύο αυτά άρθρα διευκρινίζουν τους όρους για την άσκηση αγωγής για τη χρήση
της εφεύρεσης κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 11 του
παρόντος κανονισµού και αγωγής για το δικαίωµα που βασίζεται σε προηγούµενη
χρήση της εφεύρεσης, για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 12 του παρόντος
κανονισµού. Ορίζουν επίσης τα πρόσωπα που µπορούν να ασκήσουν µια τέτοια
αγωγή.

Άρθρο 37 - Αίτηση περιορισµού
Η εν λόγω διάταξη ορίζει τη διαδικασία και τους όρους που εφαρµόζονται στις
αιτήσεις περιορισµού του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
Πράγµατι, ο δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µπορεί να έχει συµφέρον να
ζητήσει, µε δική του πρωτοβουλία, περιορισµό του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας του.
Ενδέχεται να βρίσκεται σε θέση αδυναµίας έναντι του υποτιθέµενου παραβάτη και
να επιθυµεί, κατά συνέπεια, να περιορίσει τον κίνδυνο να ασκηθεί εναντίον του
αγωγή ακύρωσης µε τυχόν ολέθριες οικονοµικές συνέπειες µε τη µορφή
αποζηµίωσης.

Άρθρο 38 - Αίτηση για την αναγνώριση εκπνοής
Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι η αίτηση αναγνωρίσεως της εκπνοής του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 27 µπορεί να υποβληθεί
από οποιονδήποτε.

Άρθρο 39 - Προσφυγή
Το άρθρο αυτό περιλαµβάνει τις βασικές αρχές σχετικά µε τις προσφυγές κατά των
αποφάσεων που λαµβάνονται από το κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας
σε πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας. Για λεπτοµερέστερες διατάξεις, το εν λόγω άρθρο
παραπέµπει στον οργανισµό του δικαστηρίου.

Άρθρο 40 - Ικανότητα της Επιτροπής να παρίσταται ενώπιον του ∆ικαστηρίου
Το άρθρο αυτό παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα, προς το συµφέρον της
Κοινότητας, να καταθέτει στο κοινοτικό δικαστήριο αγωγή ακύρωσης και να
παρεµβαίνει σε οποιαδήποτε διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον του εν λόγω
δικαστηρίου. Η αρµοδιότητα αυτή αποβλέπει, µεταξύ άλλων, στο να αντισταθµιστεί
το γεγονός ότι ο παρών κανονισµός δεν προβλέπει τη δυνατότητα άµεσης
προσφυγής κατά των αποφάσεων του Γραφείου.
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Άρθρο 41 - Έκταση της αρµοδιότητας
Η συγκεκριµένη διάταξη ορίζει ότι η αρµοδιότητα του κεντρικού δικαστηρίου σε
θέµατα προσβολής και χρήσης του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας καλύπτει όλη την
επικράτεια της Κοινότητας.

Άρθρο 42 - Προσωρινά και συντηρητικά µέτρα
Η παράγραφος 1 ορίζει ότι το κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας δύναται
να λάβει κάθε απαραίτητο προσωρινό ή συντηρητικό µέτρο. Αναλυτικότερες
διατάξεις θα περιλαµβάνονται στον οργανισµό του.
Πράγµατι, η κεντρική δικαστική αρχή είναι η πλέον κατάλληλη να αποφασίσει για
τα εν λόγω µέτρα, τα οποία απαιτούν πάντα κάποια αξιολόγηση ως προς το βάσιµο
της αίτησης. Είναι σηµαντικό η εν λόγω αρχή να εφαρµόζει απλές και ταχείες
διαδικασίες, ώστε να καθίσταται εφικτή η αποτελεσµατική εκτέλεση σε όλα τα
κράτη µέλη. Αντιθέτως, κρίνεται σκόπιµο να µην εκχωρηθεί στις δικαστικές αρχές
των κρατών µελών συντρέχουσα αρµοδιότητα για την επιβολή προσωρινών µέτρων
σε υποθέσεις για τις οποίες το κεντρικό δικαστήριο θα είναι αρµόδιο επί της ουσίας.
Πρέπει να αποφευχθεί, στο µέτρο του δυνατού, η έλλειψη συνοχής µεταξύ των
προσωρινών και συντηρητικών µέτρων που διατάσσονται από τα εθνικά δικαστήρια
και από την κεντρική δικαστική αρχή.

Άρθρο 43 - Κυρώσεις
Η διάταξη αυτή ορίζει ότι το δικαστήριο το οποίο έχει επιληφθεί ζητηµάτων
προσβολής δύναται, όταν διαπιστώσει ότι διεπράχθη προσβολή, να επιβάλει
ορισµένες κυρώσεις. Ως εκ τούτου, µπορεί να διατάξει την παύση της προσβολής και
διάφορες κατασχέσεις, καθώς και κάθε άλλη ενδεικνυόµενη λόγω των περιστάσεων
κύρωση, ώστε να διασφαλίσει την τήρηση της απόφασης περί παύσης.

Άρθρο 44 - Αγωγές ή αιτήσεις αποζηµίωσης
Η διάταξη αυτή ορίζει ότι το κεντρικό δικαστήριο δύναται όχι µόνο να διαπιστώσει,
π.χ., την πράξη της προσβολής ή την ακυρότητα του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και
να διατάξει τις σχετικές κυρώσεις, αλλά επίσης να επιβάλει την αποκατάσταση της
ζηµίας που προκλήθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση, οι διάδικοι θα έπρεπε να ασκήσουν
νέα αγωγή ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Τούτο θα ήταν αντίθετο προς την
επιδιωκόµενη αποτελεσµατική λύση της διαφοράς τους. Η εν λόγω διάταξη
περιλαµβάνει ουσιαστικούς κανόνες για τον καθορισµό της αποζηµίωσης. Η
παράγραφος 2 ορίζει, κατά τρόπο εξαντλητικό, τα στοιχεία τα οποία το κοινοτικό
δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να λάβει υπόψη για τον καθορισµό της
αποζηµίωσης.
Πράγµατι, δεν είναι λογικό οι κανόνες που αφορούν παραβιάσεις ενιαίου τίτλου,
όπως το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, να καθορίζονται, κατά περίπτωση, βάσει
κριτηρίων όπως ο τόπος της προσβολής ή η κατοικία των διαδίκων. Η παραβίαση
του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, σε οποιοδήποτε µέρος της Κοινότητας
και αν συντελείται, συνιστά παραβίαση του ενιαίου χαρακτήρα του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου η προσβολή διαπράττεται σε
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περισσότερα κράτη µέλη, δεν θα ήταν λογικό η κοινοτική δικαστική αρχή να
εφαρµόζει, π.χ., τόσους εθνικούς νόµους όσα και τα κράτη όπου πραγµατοποιήθηκε
η προσβολή. Η συγκεκριµένη διάταξη εγγυάται στους ενδιαφεροµένους τη
διαφάνεια ως προς την πορεία της διαφοράς τους· η µελλοντική νοµολογία του
κεντρικού δικαστηρίου, µάλιστα, αναµένεται να ενισχύσει ακόµη περισσότερο τη
διαφάνεια αυτή.
Είναι σηµαντικό η διατύπωση της συγκεκριµένης διάταξης να έχει γενικό
χαρακτήρα. Πράγµατι, παρέχεται, µε τον τρόπο αυτό, στην κοινοτική δικαστική
αρχή η δυνατότητα να βρίσκει την κατάλληλη λύση σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο,
πρέπει να διευκρινιστεί, προκειµένου να αποφευχθεί κάθε παρανόηση, ότι η
αποζηµίωση δεν µπορεί να έχει χαρακτήρα επιβολής ποινής.
Όπως έχει ήδη επισηµανθεί στο άρθρο 30, η κεντρική δικαστική αρχή παραµένει
αρµόδια για τις αιτήσεις αποζηµίωσης που υποβάλλονται µετά την κύρια αγωγή.
Τούτο αποβλέπει στην αποτροπή διαφορών ή ασυνεπειών της νοµολογίας οι οποίες
θα ήταν δυνατόν να προκύψουν, εάν τα εθνικά δικαστήρια είχαν αυτή την
αρµοδιότητα.
Οι παράγραφοι 3 και 4 περιλαµβάνουν ειδικούς κανόνες σχετικά µε την επιδίκαση
της αποζηµίωσης σε περίπτωση προσβολής.
Η παράγραφος 3 παραχωρεί υπέρ του παραβάτη για τον οποίο γίνεται λόγος στη
συγκεκριµένη παράγραφο τεκµήριο σύµφωνα µε το οποίο ο παραβάτης δεν γνώριζε
ούτε ήταν δυνατόν να γνωρίζει ότι παραβίαζε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, στην
περίπτωση όπου το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας δεν είχε χορηγηθεί στην επίσηµη γλώσσα
του κράτους µέλους όπου έχει την κατοικία του ή δεν είχε µεταφραστεί και
δηµοσιοποιηθεί στη γλώσσα αυτή. Σε αυτήν την περίπτωση, η αποζηµίωση λόγω
προσβολής οφείλεται µόνο για την περίοδο που αρχίζει από τη στιγµή που η
µετάφραση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας τού κοινοποιήθηκε στην εν λόγω γλώσσα.
Η παράγραφος 4 ορίζει ότι ο υποτιθέµενος παραβάτης, σε περίπτωση που έχει την
κατοικία του σε κράτος µέλος µε δύο ή περισσότερες επίσηµες γλώσσες, δικαιούται
να ζητήσει να πραγµατοποιηθεί η κοινοποίηση σ’ εκείνη τη γλώσσα που γνωρίζει. Η
αρχή αυτή αντιστοιχεί στην αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 12.

Άρθρο 45 - Παραγραφή
Το συγκεκριµένο άρθρο ορίζει προθεσµία παραγραφής για ορισµένες αγωγές που
αναφέρονται στο τµήµα αυτό.

ΤΜΗΜΑ 2: ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΓΩΓΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Άρθρο 46 - ∆ικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων
Η αποκλειστική αρµοδιότητα που διαθέτει το κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής
ιδιοκτησίας δεν καλύπτει όλες τις πιθανές πτυχές που ενδέχεται να αφορούν το
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Ως εκ τούτου, οι διαφορές σχετικά µε ζητήµατα
όπως: σε ποιον ανήκει το δικαίωµα επί της εφεύρεσης που έχει κατοχυρωθεί µε
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δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, π.χ., στις σχέσεις µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου, οι
συµβατικές συνέπειες από τη µη τήρηση των ρητρών µιας συµβατικής άδειας
εκµετάλλευσης ή οι διαφορές για τη µεταβίβαση ενός διπλώµατος ευρεσιτεχνίας,
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 47 - Εφαρµογή της σύµβασης των Βρυξελλών
Ως γενικός κανόνας, ορίζεται ότι η σύµβαση των Βρυξελλών του 1968 εφαρµόζεται
για τις αστικές και εµπορικές διαφορές, ακόµη και όταν πρόκειται για κοινοτικό
τίτλο, όπως το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Οι απαραίτητες εξαιρέσεις ή
προσθήκες περιλαµβάνονται στον κανονισµό.
Στην πρόταση λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η µετατροπή της σύµβασης των
Βρυξελλών σε κανονισµό24 βρίσκεται σε εξέλιξη στα περισσότερα κράτη µέλη.
Εξυπακούεται ότι, µόλις τεθεί σε ισχύ ο κανονισµός, οι διατάξεις του θα
εφαρµόζονται στις σχέσεις µεταξύ των εν λόγω κρατών µελών. Όσον αφορά τα
κράτη µέλη στα οποία δεν θα εφαρµόζεται ο µελλοντικός κανονισµός, θα
εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις της σύµβασης των Βρυξελλών, εκτός
εάν συναφθεί νέα σύµβαση µεταξύ της Κοινότητας και του συγκεκριµένου κράτους
ή των συγκεκριµένων κρατών. Για λόγους σαφήνειας, γίνεται αναφορά µόνο στην
ισχύουσα σύµβαση των Βρυξελλών.

Άρθρο 48 - Αγωγές σχετικά µε το δικαίωµα επί του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
µεταξύ του εργοδότη και του εργαζοµένου

Το άρθρο αυτό περιλαµβάνει διάταξη που παρεκκλίνει της σύµβασης των
Βρυξελλών όσον αφορά τις διαφορές µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου: βάσει της
παραγράφου 1, µόνα αρµόδια είναι τα δικαστήρια του κράτους µέλους σύµφωνα µε
το δίκαιο του οποίου καθορίζεται το δικαίωµα επί του κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας δυνάµει των διατάξεων του κανονισµού. Ανάλογη διάταξη βρίσκεται
στη σύµβαση του Λουξεµβούργου (άρθρο 67, παράγραφος 2). Η παράγραφος 2
αντικατοπτρίζει την ισοδύναµη διάταξη της σύµβασης των Βρυξελλών. Παρόλα
αυτά, είναι απαραίτητο να ενσωµατωθεί στον κανονισµό, αφενός, διότι η
παράγραφος 1 συνιστά παρέκκλιση και, αφετέρου, για λόγους διαφάνειας,
δεδοµένης της σηµασίας που έχει η συγκεκριµένη διάταξη.

Άρθρο 49 - Αγωγές σχετικά µε την αναγκαστική εκτέλεση για το κοινοτικό
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
Το άρθρο αυτό, που επαναλαµβάνει το άρθρο 40 της σύµβασης του Λουξεµβούργου,
ορίζει την αρµοδιότητα σε θέµατα αναγκαστικής εκτέλεσης. Ανάλογη διάταξη
προβλέπεται για το κοινοτικό σήµα (άρθρο 20, παράγραφος 2). Όπως ακριβώς το
κοινοτικό σήµα, το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας συνιστά αντικείµενο
κυριότητας διαφορετικό από την επιχείρηση του δικαιούχου. Τα αποτελέσµατά του
καθορίζονται σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους για το οποίο γίνεται λόγος στο
άρθρο 14. Είναι, συνεπώς, φυσικό η αρµοδιότητα για θέµατα αναγκαστικής
εκτέλεσης να καθορίζεται σύµφωνα µε το δίκαιο του ίδιου κράτους.

24

Πρόταση της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1999 - COM(1999) 348 τελικό.
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Άρθρο 50 - Συµπληρωµατικές διατάξεις σχετικά µε τη δωσιδικία
Η παράγραφος 1, που περιλαµβάνει διατάξεις για την κατά τόπο αρµοδιότητα των
εθνικών δικαστηρίων, επαναλαµβάνει το περιεχόµενο της παραγράφου 1 του
άρθρου 68 της σύµβασης του Λουξεµβούργου. Είναι αρµόδια τα ίδια δικαστήρια
που είναι αρµόδια για θέµατα εθνικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται
στο υπό εξέταση κράτος µέλος. Σκοπός του εν λόγω άρθρου είναι να διασφαλιστεί
ότι, σε κάθε κράτος µέλος, υπάρχει ένα δικαστήριο που είναι επίσης αρµόδιο για τις
διαφορές σχετικά µε ενιαίους τίτλους.
Η παράγραφος 2, που επαναλαµβάνει το περιεχόµενο της παραγράφου 3 του
άρθρου 68 της σύµβασης του Λουξεµβούργου, προβλέπει διεθνή δικαιοδοσία των
δικαστηρίων του κράτους µέλους στο οποίο εδρεύει ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας για τις περιπτώσεις όπου κανένα δικαστήριο άλλου
κράτους µέλους δεν είναι αρµόδιο δυνάµει των άρθρων 47 και 48 και της
παραγράφου 1 του οικείου άρθρου.

Άρθρο 51 - Υποχρεώσεις του εθνικού δικαστηρίου
Η διάταξη αυτή κρίνεται απαραίτητη για την προάσπιση των αποκλειστικών
αρµοδιοτήτων που διαθέτει η κεντρική δικαστική αρχή σε θέµατα κύρους του
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
Η παράγραφος 1 ορίζει ότι ένα εθνικό δικαστήριο που επιλαµβάνεται αγωγής η
οποία εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του κοινοτικού δικαστηρίου
κηρύσσεται αυτεπαγγέλτως αναρµόδιο.
Η παράγραφος 2 επαναλαµβάνει το άρθρο 72 της σύµβασης του Λουξεµβούργου,
ορίζοντας ότι τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να θεωρήσουν το κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας έγκυρο. Ανάλογη διάταξη προβλέπεται για το κοινοτικό σήµα
(άρθρο 103 του κανονισµού για το κοινοτικό σήµα). Είναι αυτονόητο ότι ο κανόνας
δεν εφαρµόζεται, εάν το αρµόδιο δικαστήριο έχει ακυρώσει το δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας.
Σκοπός της παραγράφου 3 είναι να διασφαλιστεί ότι, όταν το εθνικό δικαστήριο
επιλαµβάνεται αγωγής άλλης από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 30, αλλά στην
οποία είναι, ωστόσο, σηµαντικό να γνωρίζει το αποτέλεσµα αγωγής που κατατέθηκε
ενώπιον του κοινοτικού δικαστηρίου, αναστέλλει τη διαδικασία. Στην πράξη, τέτοιες
περιπτώσεις δεν αναµένεται να εµφανίζονται συχνά, εφόσον οι κοινοτικές
δικαστικές αρχές είναι εκείνες που ορίζουν επίσης αποζηµιώσεις σχετικά µε την
προσβολή και την ακυρότητα του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Ωστόσο,
αγωγές για αθέµιτο ανταγωνισµό θεωρούνται πιθανές. Ανάλογη διάταξη
περιλαµβάνεται στο άρθρο 34 του πρωτοκόλλου για τις διαφορές της σύµβασης του
Λουξεµβούργου.
Ως εκ τούτου, το εθνικό δικαστήριο διατηρεί σχετική ευχέρεια όσον αφορά την
αναστολή της διαδικασίας, εάν εκδικάζεται υπόθεση ενώπιον του κεντρικού
δικαστηρίου. Πράγµατι, το εθνικό δικαστήριο δύναται, ακόµη και όταν υπάρχει
υπόθεση που εκδικάζεται ενώπιον του κεντρικού δικαστηρίου, να αποφανθεί επί της
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υπόθεσης της οποίας έχει επιληφθεί, από τη στιγµή που δεν του είναι απαραίτητη η
απόφαση για την υπόθεση που εκδικάζεται ενώπιον του κεντρικού δικαστηρίου.
Ωστόσο, σε µια τέτοια περίπτωση, το εθνικό δικαστήριο πρέπει, στην απόφασή του,
να θεωρήσει το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έγκυρο.

Άρθρο 52 - Εφαρµοστέο δικονοµικό δίκαιο
Η συγκεκριµένη διάταξη διασφαλίζει ότι το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
αντιµετωπίζεται, όσον αφορά τους κανόνες διαδικασίας, όπως ακριβώς τα εθνικά
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΕΡΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Άρθρο 53 - ∆ιαιτησία
Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να καταδείξει ότι ο κανονισµός δεν αποκλείει την
προσφυγή στη διαιτησία για τις διαφορές σχετικά µε το κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας. Ο µόνος περιορισµός είναι ότι το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
δεν µπορεί να κηρυχθεί άκυρο ή να ακυρωθεί σε διαδικασία διαιτησίας. Η
δυνατότητα αυτή εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του κοινοτικού
δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας.
Συνεπώς, οι διάδικοι θα µπορούσαν να επιλύσουν µε διαιτησία, π.χ., το ζήτηµα της
αποζηµίωσης.
Επί του παρόντος, δεν κρίνεται απαραίτητο να προταθούν κοινοί κανόνες για τη
διαιτησία. Για το λόγο αυτό, το συγκεκριµένο άρθρο παραπέµπει στους εθνικούς
κανόνες των κρατών µελών. Η παραποµπή αφορά τόσο τις ουσιαστικές διατάξεις
όσο και τις διατάξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που ισχύουν στα κράτη µέλη. Η
αναγνώριση και η εκτέλεση διαιτητικών αποφάσεων στα κράτη µέλη διέπονται
κυρίως από τη σύµβαση της Νέας Υόρκης του 1958 περί αναγνωρίσεως και
εκτελέσεως των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Άρθρο 54 - Απαγόρευση σωρευτικής προστασίας
Σκοπός της διάταξης αυτής, που ευθυγραµµίζεται µε το άρθρο 75 της σύµβασης του
Λουξεµβούργου, είναι να διασφαλιστεί η απαγόρευση σωρευτικής προστασίας.
Πράγµατι, η διπλή προστασία για την ίδια επικράτεια δεν είναι λογική. Το άρθρο
ορίζει ότι, σε µια τέτοια περίπτωση, το εθνικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας παύει να
παράγει τα αποτελέσµατά του και καθορίζει τη στιγµή κατά την οποία τούτο θα
συντελεστεί.
Οι παράγραφοι 3 και 4 επαναλαµβάνουν το περιεχόµενο των παραγράφων 3 και 4
του άρθρου 75 της σύµβασης του Λουξεµβούργου.

Άρθρο 55 - Υποδείγµατα χρησιµότητας και εθνικά πιστοποιητικά χρησιµότητας
Το εν λόγω άρθρο επαναλαµβάνει το περιεχόµενο του άρθρου 79 της σύµβασης του
Λουξεµβούργου. Επιτρέπει την εξοµοίωση ενός υποδείγµατος χρησιµότητας ή ενός
εθνικού πιστοποιητικού χρησιµότητας ή µιας σχετικής αίτησης µε το δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας για τους σκοπούς της εφαρµογής του άρθρου 54.
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Εφόσον οι εργασίες για την τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας σχετικά µε τα
υποδείγµατα χρησιµότητας δεν έχουν προς το παρόν ολοκληρωθεί25, δεν κρίνεται
σκόπιµο, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, να προσαρµοστεί το κείµενο ώστε να
αναφέρεται στο υπόδειγµα χρησιµότητας κατά την έννοια της οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Συνεπώς, το εν λόγω άρθρο αφορά
µόνο τα υποδείγµατα χρησιµότητας ή τα πιστοποιητικά χρησιµότητας και τις
σχετικές αιτήσεις στα κράτη µέλη που τα εξετάζουν και µε περιεχόµενο που µπορεί
να ποικίλλει µεταξύ των κρατών µελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 56 - Μητρώο κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας

Το άρθρο αυτό περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε το µητρώο κοινοτικών
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Ορίζεται ότι το µητρώο τηρείται από το Γραφείο και
τίθεται στη διάθεση του κοινού.

Άρθρο 57 - ∆ελτίο κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
Το άρθρο αυτό περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε το δελτίο κοινοτικών διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας. Ορίζεται ότι την έκδοση του εν λόγω δελτίου αναλαµβάνει το
Γραφείο.

Άρθρο 58 - Προαιρετικές µεταφράσεις
Το άρθρο αυτό αφορά µόνο τη δυνατότητα του δικαιούχου να προσκοµίζει
µεταγενέστερες µεταφράσεις διπλώµατος ευρεσιτεχνίας το οποίο έχει ήδη
χορηγηθεί.
Σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο, ο δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας έχει τη
δυνατότητα να προσκοµίσει και να υποβάλει στο Γραφείο µετάφραση του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας του σε πολλές ή σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της
Κοινότητας. Αξίζει να επισηµανθεί ότι το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που έχει χορηγηθεί
σύµφωνα µε το σύστηµα ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας είναι έγκυρο χωρίς
άλλη µετάφραση από εκείνη που αναφέρεται στη σύµβαση του Μονάχου. Τούτο
σηµαίνει ότι το έντυπο του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας θα δηµοσιευθεί
στη γλώσσα διαδικασίας του Γραφείου (αγγλικά, γερµανικά ή γαλλικά), µαζί µε
µετάφραση των αξιώσεων στις δύο άλλες επίσηµες γλώσσες του Γραφείου.
Σκοπός των προαιρετικών µεταφράσεων είναι να διασφαλιστεί η ακόµη πιο
αποτελεσµατική διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
που έχει χορηγηθεί. Με τις εν λόγω µεταφράσεις, ο δικαιούχος δύναται επίσης να
αποτρέψει το ενδεχόµενο η απουσία µετάφρασης στη γλώσσα ενός υποτιθέµενου
παραβάτη να χρησιµοποιηθεί ως λόγος ώστε να απαλλαγεί ο παραβάτης από την
καταβολή αποζηµίωσης για την αποκατάσταση της ζηµίας που προκλήθηκε λόγω
της παραβίασης του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.

25

Τροποποιηµένη πρόταση της 25ης Ιουνίου 1999 - COM(1999) 309 τελικό.
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Άρθρο 59 - Εκτελεστικός κανονισµός
Προβλέπεται ότι ο κανονισµός θα συµπληρωθεί µε εκτελεστικό κανονισµό, ο οποίος
θα καθορίζει τους όρους εφαρµογής του κανονισµού. Ο εκτελεστικός κανονισµός θα
εκδοθεί σύµφωνα µε διαδικασία επιτροπολογίας.
Επαναλαµβάνονται στον εκτελεστικό κανονισµό κυρίως οι λεπτοµέρειες και οι
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την εφαρµογή των κανόνων σχετικά µε
το άρθρο 6 (αποτελέσµατα της µεταβολής δικαιούχου), το άρθρο 20 (άδειες
εκµετάλλευσης δικαιωµάτων), το άρθρο 21 (υποχρεωτικές άδειες εκµετάλλευσης)
και το άρθρο 26 (παραίτηση).
Αντιθέτως, θεωρείται ότι οι όροι εφαρµογής που αφορούν, π.χ., το άρθρο 56
(τήρηση και δηµοσιοποίηση του µητρώου κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας)
και το άρθρο 57 (τήρηση του δελτίου κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας)
µπορούν να καθοριστούν στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων ενόψει της
προσχώρησης της Κοινότητας στη σύµβαση του Μονάχου.

Άρθρο 60 - Εκτελεστικός κανονισµός για τα τέλη
Για να διασφαλιστεί ότι το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας θα είναι πράγµατι
προσιτό, ορίζεται ότι η πλήρης δικαιοδοσία όσον αφορά τα ετήσια τέλη παράτασης,
συµπεριλαµβανοµένων των προσαυξήσεων, για ένα δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που έχει
χορηγηθεί εµπίπτει στο πλαίσιο της κοινοτικής αρµοδιότητας. Η παράγραφος 1
ορίζει ότι το ποσό των τελών και ο τρόπος είσπραξής τους καθορίζονται σε
εκτελεστικό κανονισµό.
Η παράγραφος 2 παραπέµπει στη διαδικασία επιτροπολογίας για την έκδοση του
εκτελεστικού κανονισµού.

Άρθρο 61 - Σύσταση επιτροπής και καθορισµός διαδικασίας για την έκδοση των
εκτελεστικών κανονισµών
Η διάταξη αυτή προβλέπει τη δηµιουργία επιτροπής καλούµενης "επιτροπή για
θέµατα που αφορούν τα τέλη και τους εκτελεστικούς κανονισµούς του κανονισµού
για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας" µε σκοπό την έγκριση των εκτελεστικών
κανονισµών για τους οποίους γίνεται λόγος στα άρθρα 59 και 60. Η διάταξη
αντιστοιχεί στην απόφαση της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή26, ιδίως
στο άρθρο 5.

Άρθρο 62 - Έκθεση για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού

Το άρθρο αυτό ορίζει ότι η Επιτροπή δηµοσιεύει, πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος
του κανονισµού, έκθεση για την εφαρµογή του. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να
εξετάζει ιδιαίτερα το κόστος του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και το
σύστηµα επίλυσης των διαφορών σε θέµατα προσβολής και κύρους.

26

EE L 184, 17.7.1999.
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Άρθρο 63 - Έναρξη ισχύος
Η παράγραφος 1 ορίζει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του κανονισµού.
Η παράγραφος 2 καθορίζει το µηχανισµό που πρέπει να εφαρµοστεί ώστε να
διευκρινιστεί η στιγµή από την οποία θα µπορεί να κατατεθεί η αίτηση διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας για το έδαφος της Κοινότητας.
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2000/0177 (CNS)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 308,
την πρόταση της Επιτροπής1,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2,
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής3,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

(2)

1
2
3

Η δραστηριότητα της Κοινότητας περιλαµβάνει µια εσωτερική αγορά που να
χαρακτηρίζεται από την εξάλειψη των εµποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των
εµπορευµάτων, καθώς και από την εφαρµογή συστήµατος το οποίο να διασφαλίζει
ανόθευτο ανταγωνισµό στην εσωτερική αγορά· η θέσπιση των νοµικών
προϋποθέσεων που παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προσαρµόσουν στις
ευρωπαϊκές διαστάσεις τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την παραγωγή και τη
διανοµή των προϊόντων συµβάλλει στην επίτευξη των εν λόγω στόχων· από τα νοµικά
µέσα που θα έπρεπε να έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις για τους ως άνω
σκοπούς, ενδείκνυται ιδιαιτέρως ένα δίπλωµα ευρεσιτεχνίας το οποίo να απολαύει
ενιαία προστασία και να παράγει ενιαία αποτελέσµατα σε όλη την επικράτεια της
Κοινότητας.
Η σύµβαση του Μονάχου για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας,
που υπογράφηκε στις 5 Οκτωβρίου 1973 (εφεξής καλούµενη "σύµβαση του
Μονάχου"), ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (εφεξής
καλούµενο "Γραφείο"), το οποίο είναι επιφορτισµένο µε τη χορήγηση ευρωπαϊκών
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Ενδείκνυται η προσφυγή στην εµπειρογνωµοσύνη που
παρέχει το εν λόγω γραφείο όσον αφορά τη χορήγηση και τον τρόπο διαχείρισης του
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.

ΕΕ C
ΕΕ C
ΕΕ C
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Η προσχώρηση της Κοινότητας στη σύµβαση του Μονάχου θα καταστήσει εφικτή την
ένταξη της Κοινότητας στο σύστηµα της σύµβασης ως εδάφους για το οποίο µπορεί
να χορηγηθεί ένα ενιαίο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Ως εκ τούτου, η Κοινότητα δύναται
να περιοριστεί, στον παρόντα κανονισµό, στη δηµιουργία του δικαίου που θα διέπει το
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µετά τη χορήγησή του.
Το κοινοτικό δίκαιο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που ισχύει για το κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας δεν πρέπει να υποκαταστήσει το δίκαιο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας των
κρατών µελών ούτε το ευρωπαϊκό δίκαιο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που θεσπίστηκε
µε τη σύµβαση του Μονάχου. Πράγµατι, δεν υπάρχει λόγος να υποχρεωθούν οι
επιχειρήσεις να καταθέτουν τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας τους ως κοινοτικά
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, δεδοµένου ότι η ύπαρξη εθνικών διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας και ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας εξακολουθεί να είναι
απαραίτητη για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν επιθυµούν την προστασία των
εφευρέσεών τους σε κοινοτικό επίπεδο· κατά συνέπεια, ο παρών κανονισµός δεν θίγει
το δικαίωµα των κρατών µελών να χορηγούν εθνικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.
Ο στόχος για ένα προσιτό κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας συνηγορεί υπέρ ενός
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που να ισχύει σε όλη την Κοινότητα στη γλώσσα στην
οποία χορηγήθηκε δυνάµει της σύµβασης του Μονάχου.
Είναι απαραίτητο να αποτραπούν οι τυχόν αρνητικές συνέπειες του µονοπωλίου που
θα δηµιουργηθεί από το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µέσω ενός συστήµατος
υποχρεωτικών αδειών εκµετάλλευσης. Κρίνεται, εποµένως, σκόπιµο να αναγνωρισθεί
στην Επιτροπή η αρµοδιότητα λήψης των σχετικών αποφάσεων. Οι αποφάσεις της
Επιτροπής υπόκεινται σε προσφυγή δυνάµει του άρθρου 230 της συνθήκης ενώπιον
του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ενώπιον του ∆ικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Για λόγους ασφάλειας δικαίου, όλες οι αγωγές που αφορούν ορισµένες πτυχές του
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας πρέπει να υποβάλλονται στην ίδια δικαστική
αρχή και οι αποφάσεις της αρχής αυτής πρέπει να καθίστανται εκτελεστές σε όλη την
Κοινότητα. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιµο να αναγνωρισθεί στο κοινοτικό
δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας αποκλειστική αρµοδιότητα για µια κατηγορία
αγωγών και αιτήσεων σχετικά µε το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και, κυρίως,
σχετικά µε τις αγωγές που αφορούν την προσβολή και το κύρος του διπλώµατος
αυτού. Εξάλλου, κρίνεται χρήσιµο να διασφαλισθεί ότι οι αποφάσεις ενός
πρωτοβάθµιου τµήµατος του εν λόγω δικαστηρίου θα υπόκεινται σε προσφυγή
ενώπιον ενός τµήµατος προσφυγών του συγκεκριµένου δικαστηρίου.
Είναι απαραίτητο η δικαστική αρχή που αποφαίνεται επί θεµάτων προσβολής και
κύρους να έχει τη δυνατότητα να αποφαίνεται και επί των κυρώσεων και της
αποκατάστασης της ζηµίας που προκλήθηκε βάσει κοινών κανόνων. Οι αρµοδιότητες
αυτές ισχύουν µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων για την εφαρµογή των κανόνων
σχετικά µε την ποινική ευθύνη και τον αθέµιτο ανταγωνισµό τις οποίες δύνανται να
προβλέπουν οι νοµοθεσίες των κρατών µελών.
Οι κανόνες σχετικά µε τη διαδικασία ενώπιον του κοινοτικού δικαστηρίου
διανοητικής ιδιοκτησίας καθορίζονται στον οργανισµό της εν λόγω δικαστικής αρχής,
καθώς και στον κανονισµό διαδικασίας της.
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(10)

(10)

Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της αναλογικότητας, όπως
διατυπώνονται στο άρθρο 5 της συνθήκης, οι στόχοι της εξεταζόµενης δράσης και
ιδίως η δηµιουργία ενός ενιαίου τίτλου που παράγει αποτελέσµατα σε όλη την
Κοινότητα, µπορούν να υλοποιηθούν µόνο σε κοινοτικό επίπεδο. Ο παρών
κανονισµός περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο για την επίτευξη αυτών των στόχων
και δεν υπερβαίνει ό,τι είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό.
Εφόσον τα αναγκαία µέτρα για τη θέση σε εφαρµογή του παρόντος κανονισµού είναι
γενικά µέτρα, κατά την έννοια του άρθρου 2 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του
Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή4, θα πρέπει τα µέτρα
αυτά να θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που
προβλέπεται από το άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 - Κοινοτικό δίκαιο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζεται κοινοτικό δίκαιο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Το εν
λόγω δίκαιο εφαρµόζεται σε κάθε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό
Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (εφεξής καλούµενο "Γραφείο"), δυνάµει των διατάξεων
της σύµβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που υπογράφηκε στις
5 Οκτωβρίου 1973 (εφεξής καλούµενης "σύµβαση του Μονάχου"), για όλη την επικράτεια
της Κοινότητας.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, το συγκεκριµένο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
θεωρείται κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.
Άρθρο 2 - Κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
1.

Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαίο χαρακτήρα. Παράγει τα ίδια
αποτελέσµατα σε όλο το έδαφος της Κοινότητας: µπορεί να χορηγηθεί, να
µεταβιβασθεί, να ακυρωθεί ή να εκπνεύσει µόνο για το σύνολο της Κοινότητας.

2.

Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει αυτόνοµο χαρακτήρα. Υπόκειται µόνο στις
διατάξεις του παρόντος κανονισµού και στις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου.
Ωστόσο, οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν αποκλείουν την εφαρµογή του
δικαίου των κρατών µελών περί ποινικής ευθύνης και αθέµιτου ανταγωνισµού.

3.

Άν δεν ορίζεται άλλως, οι όροι που χρησιµοποιούνται στον παρόντα κανονισµό
έχουν την ίδια σηµασία µε τους αντίστοιχους όρους που χρησιµοποιούνται στη
σύµβαση του Μονάχου.

4

ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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4.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ο όρος "αίτηση κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας" σηµαίνει αίτηση για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας στην οποία ορίζεται το έδαφος της Κοινότητας.
Άρθρο 3 - Εφαρµογή στις θαλάσσιες και υποθαλάσσιες ζώνες και στο ∆ιάστηµα

1.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις θαλάσσιες και υποθαλάσσιες ζώνες τις
παρακείµενες σε έδαφος κράτους µέλους επί των οποίων το συγκεκριµένο κράτος
έχει, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, κυρίαρχα δικαιώµατα ή ασκεί δικαιοδοσία.

2.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις εφευρέσεις που πραγµατοποιούνται ή
χρησιµοποιούνται στο ∆ιάστηµα, συµπεριλαµβανοµένων των ουρανίων σωµάτων ή
των διαστηµικών αντικειµένων, οι οποίες υπάγονται στη δικαιοδοσία και τον έλεγχο
ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ∆ΙΚΑΙΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Άρθρο 4 - ∆ικαίωµα επί του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
1.
2.

3.

Το δικαίωµα επί του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ανήκει στον εφευρέτη ή
τον νόµιµο διάδοχό του.
Εάν ο εφευρέτης είναι υπάλληλος, το δικαίωµα επί του κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας καθορίζεται σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους στο έδαφος του
οποίου ασκεί ο υπάλληλος την κύρια δραστηριότητά του· εάν το κράτος µέσα στο
οποίο ασκείται η κύρια αυτή δραστηριότητα δεν µπορεί να καθοριστεί, εφαρµόζεται
το δίκαιο του κράτους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η επιχείρηση όπου ανήκει ο
υπάλληλος.
Εάν περισσότεροι πραγµατοποίησαν εφεύρεση ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, το
δικαίωµα επί του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ανήκει σ’εκείνον που
κατέθεσε αίτηση µε προγενέστερη ηµεροµηνία κατάθεσης ή τυχόν προγενέστερη
ηµεροµηνία προτεραιότητας. Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται µόνον εάν η πρώτη
αίτηση κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας έχει δηµοσιευθεί.

Άρθρο 5 - ∆ιεκδίκηση του δικαιώµατος επί του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
1.

2.

Εάν έχει χορηγηθεί κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας σε πρόσωπο που δεν είναι
δικαιούχος δυνάµει του άρθρου 4, παράγραφοι 1 και 2, το πρόσωπο που είναι
δικαιούχος σύµφωνα µε το άρθρο αυτό µπορεί, µε την επιφύλαξη όλων των άλλων
δικαιωµάτων ή αγωγών, να διεκδικήσει να του µεταβιβασθεί το δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας, ως εκ της ιδιότητάς του ως δικαιούχου.
Εάν ένα πρόσωπο δικαιούται µέρος µόνο του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας,
µπορεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1, να απαιτήσει να του
µεταβιβασθεί το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, ως εκ της ιδιότητάς του ως συνδικαιούχου.
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3.

4.

Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 µπορούν να επιδιωχθούν
δικαστικά µόνο εντός δύο ετών από την ηµεροµηνία κατά την οποία η ανακοίνωση η
σχετική µε τη χορήγηση του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δηµοσιεύθηκε
στο ∆ελτίο Κοινοτικών ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας, που αναφέρεται στο άρθρο 57.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται εάν ο δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
γνώριζε, κατά το χρόνο της χορήγησης ή της απόκτησης του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας, ότι δεν ήτο δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
Η προσφυγή στη δικαιοσύνη καταχωρίζεται στο µητρώο κοινοτικών διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 56. Καταχωρίζονται επίσης η
τελεσίδικη απόφαση επί της προσφυγής ή η ενδεχόµενη παραίτηση από αυτήν.

Άρθρο 6 - Αποτελέσµατα της µεταβολής δικαιούχου του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
1.

2.

Όταν επέρχεται πλήρης αλλαγή κυριότητας σε ένα κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
µετά από προσφυγή στη δικαιοσύνη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, οι άδειες
εκµετάλλευσης και τα άλλα δικαιώµατα αποσβέννυνται µε την εγγραφή του
δικαιούχου στο µητρώο κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που αναφέρεται στο
άρθρο 56.
Εάν, πριν από την εισαγωγή της προσφυγής στη δικαιοσύνη:
(α)

ο δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας έχει προβεί στην εκµετάλλευση
της εφεύρεσης στο έδαφος της Κοινότητας ή σε αποτελεσµατικές και σοβαρές
προετοιµασίες για το σκοπό αυτό,

ή, εάν
(β)

ο δικαιούχος άδειας εκµετάλλευσης την έχει ήδη λάβει και έχει προβεί στην
εκµετάλλευση της εφεύρεσης στο έδαφος της Κοινότητας ή σε
αποτελεσµατικές και σοβαρές προετοιµασίες για το σκοπό αυτό,

µπορεί να συνεχίσει αυτή την εκµετάλλευση, µε την προϋπόθεση ότι θα ζητήσει µη
αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης από τον νέο δικαιούχο, που φέρεται
εγγεγραµµένος στο µητρώο κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Η αίτηση αυτή
πρέπει να γίνει στο διάστηµα που ορίζεται από τον εκτελεστικό κανονισµό. Η άδεια
εκµετάλλευσης πρέπει να χορηγείται για εύλογο χρονικό διάστηµα και µε εύλογους
όρους.
3.

Η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται εάν ο δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή
ο δικαιούχος της άδειας εκµετάλλευσης ήταν κακής πίστης κατά το χρόνο έναρξης
της εκµετάλλευσης της εφεύρεσης ή των προετοιµασιών για το σκοπό αυτό.
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ΤΜΗΜΑ 2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Άρθρο 7 - Απαγόρευση της άµεσης εκµετάλλευσης της εφεύρεσης
Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας παρέχει στον δικαιούχο του το δικαίωµα να απαγορεύει
σε κάθε τρίτο, χωρίς τη συναίνεσή του:
(α)

να κατασκευάζει, να προσφέρει, να θέτει στο εµπόριο, να χρησιµοποιεί ή και να
εισάγει ή να κατέχει, για τους προαναφερθέντες σκοπούς, το προϊόν που είναι
αντικείµενο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας,

(β)

να χρησιµοποιεί µέθοδο που είναι το αντικείµενο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή,
εφόσον ο τρίτος γνωρίζει ή εφόσον αυτό γίνεται προφανές από τις περιστάσεις ότι η
χρήση της µεθόδου απαγορεύεται χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, να προσφέρει τη χρήση της µεθόδου στο έδαφος των
κρατών µελών,

(γ)

να προσφέρει, να θέτει στο εµπόριο, να χρησιµοποιεί ή και να εισάγει ή να κατέχει
για τους προαναφερθέντες σκοπούς το προϊόν που παράγεται άµεσα µε τη µέθοδο
που αποτελεί το αντικείµενο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.

Άρθρο 8 - Απαγόρευση της έµµεσης εκµετάλλευσης της εφεύρεσης
1.

2.

3.

Επίσης το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας παρέχει στον δικαιούχο, εκτός από το
δικαίωµα που παρέχεται δυνάµει του άρθρου 7, το δικαίωµα να απαγορεύει στους
τρίτους, χωρίς τη συναίνεσή του, την προµήθεια ή την προσφορά για προµήθεια, στο
έδαφος των κρατών µελών σε άλλο πρόσωπο εκτός από το δικαιούµενο να
εκµεταλλεύεται την κατοχυρωµένη εφεύρεση, µέσων συναφών µε βασικό στοιχείο
της εφεύρεσης ώστε να γίνει η υλοποίησή της στο έδαφος αυτό, εφόσον ο τρίτος
γνωρίζει ή γίνεται προφανές από τις περιστάσεις ότι τα µέσα αυτά είναι πρόσφορα
και αποσκοπούν στη χρήση της εφεύρεσης.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται όταν τα µέσα χρήσης της
εφεύρεσης είναι συνήθη εµπορικά προϊόντα, εκτός αν ο τρίτος προτρέψει το
πρόσωπο που προµηθεύει να προβεί σε πράξεις που απαγορεύονται από το άρθρο 7.
Τα πρόσωπα που διενεργούν πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 9, στοιχεία α), β)
και γ) δεν θεωρούνται ως πρόσωπα που δικαιούνται να εκµεταλλεύονται την
εφεύρεση κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Άρθρο 9 - Περιορισµός των αποτελεσµάτων του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
Τα δικαιώµατα που παρέχονται από το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας δεν επεκτείνονται:
(α)

σε πράξεις που διενεργούνται ιδιωτικώς και για µη εµπορικούς σκοπούς,

(β)

σε πράξεις που διενεργούνται για σκοπούς πειραµατικούς και αφορούν το
αντικείµενο της εφεύρεσης που έχει κατοχυρωθεί µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας,
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(γ)

στην υπό του ιδίου του φαρµακοποιού και κατά περίπτωση παρασκευή φαρµάκων σε
φαρµακείο, µε ιατρική συνταγή, ούτε σε πράξεις που αφορούν τα φάρµακα που
παρασκευάστηκαν κατά τον τρόπο αυτό,

(δ)

στη χρήση, σε πλοία άλλων χωρών από τα κράτη µέλη, της εφεύρεσης που έχει
κατοχυρωθεί µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας στο κύτος του πλοίου, στα µηχανήµατα,
συσκευές, εξαρτήµατα και άλλα βοηθητικά αντικείµενα, εφόσον τα πλοία αυτά
εισέρχονται προσωρινά ή τυχαία στα ύδατα των κρατών µελών, µε την επιφύλαξη
ότι η ανωτέρω εφεύρεση χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του πλοίου,

(ε)

στη χρήση της εφεύρεσης που έχει κατοχυρωθεί µε δίπλωµα για την κατασκευή ή
την κυκλοφορία αεροσκαφών ή χερσαίων οχηµάτων ή άλλων µέσων µεταφοράς
άλλων χωρών από τα κράτη µέλη, ή εξαρτηµάτων των οχηµάτων αυτών, εφόσον
αυτά εισέρχονται προσωρινά ή τυχαία στο έδαφος των κρατών µελών,

(στ)

στις πράξεις που προβλέπει το άρθρο 27 της σύµβασης για τη ∆ιεθνή Πολιτική
Αεροπορία της 7ης ∆εκεµβρίου 1944, εφόσον οι πράξεις αυτές αφορούν αεροσκάφη
κράτους που δεν είναι κράτος µέλος.

Άρθρο 10 - Ανάλωση σε κοινοτικό επίπεδο των δικαιωµάτων που παρέχονται από το κοινοτικό
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
Τα δικαιώµατα που παρέχονται από το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας δεν επεκτείνονται σε
πράξεις που αφορούν το προϊόν το οποίο καλύπτεται από αυτό το δίπλωµα και οι οποίες
λαµβάνουν χώρα στο έδαφος των κρατών µελών, αφού τεθεί από το δικαιούχο του
διπλώµατος ή µε τη ρητή συναίνεσή του το προϊόν αυτό στο εµπόριο εντός της Κοινότητας,
εκτός εάν ο δικαιούχος έχει νόµιµους λόγους να αντιταχθεί στη µεταγενέστερη εµπορική
εκµετάλλευση του προϊόντος.

Άρθρο 11 - ∆ικαιώµατα που απορρέουν από την αίτηση κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
µετά τη δηµοσίευσή της
1.

2.

Μια εύλογη αποζηµίωση καθοριζόµενη ανάλογα µε τις περιστάσεις µπορεί να
απαιτηθεί από τρίτο ο οποίος, κατά το διάστηµα µεταξύ της δηµοσίευσης αίτησης
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και της ηµεροµηνίας της δηµοσίευσης της
ανακοίνωσης για τη χορήγηση του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, έχει
προβεί σε εκµετάλλευση της εφεύρεσης η οποία, µετά την περίοδο αυτή, θα
απαγορευόταν δυνάµει του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
Η εύλογη αποζηµίωση οφείλεται µόνον εάν ο αιτών είτε παρέδωσε στο πρόσωπο
που εκµεταλλεύεται την εφεύρεση είτε υπέβαλε στο Γραφείο µετάφραση των
αξιώσεων, την οποία το Γραφείο κατέστησε προσιτή στο κοινό, και η οποία έχει
γίνει στην επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους όπου το πρόσωπο που
εκµεταλλεύεται την εφεύρεση έχει την κατοικία του ή την έδρα του ή, στην
περίπτωση κράτους µε περισσότερες επίσηµες γλώσσες, στη γλώσσα που το εν λόγω
πρόσωπο αποδέχθηκε ή όρισε, µε την επιφύλαξη ότι η αµφισβητούµενη
εκµετάλλευση συνιστά προσβολή της αίτησης σύµφωνα µε το πρωτότυπο κείµενο
της αίτησης, καθώς και µε το κείµενο της µετάφρασης. Ωστόσο, εάν το πρόσωπο
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που εκµεταλλεύεται την εφεύρεση είναι σε θέση να κατανοήσει το κείµενο της
αίτησης κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στη γλώσσα στην οποία αυτή κατέστη
προσιτή στο κοινό, η εύλογη αποζηµίωση καταβάλλεται χωρίς την υποβολή
µετάφρασης.
3.

Κατά τον καθορισµό της εύλογης αποζηµίωσης λαµβάνεται υπόψη η καλή πίστη του
προσώπου που εκµεταλλεύθηκε την εφεύρεση.

4.

Η επίσηµη γλώσσα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 είναι µια από τις επίσηµες
γλώσσες της Κοινότητας.

Άρθρο 12 - ∆ικαίωµα που βασίζεται σε προγενέστερη χρήση της εφεύρεσης
1.

2.

Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας δεν µπορεί να αντιταχθεί σε πρόσωπο το οποίο,
καλή τη πίστει, για τους σκοπούς της επιχείρησής του, πριν από την ηµεροµηνία
κατάθεσης ή, εάν διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ηµεροµηνία
προτεραιότητας της αίτησης βάσει της οποίας χορηγείται το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας,
χρησιµοποιούσε την εφεύρεση στην Κοινότητα ή προέβαινε σε αποτελεσµατικές και
σοβαρές προετοιµασίες για το σκοπό αυτό (εφεξής καλούµενο "προηγούµενος
χρήστης")· ο προηγούµενος χρήστης έχει το δικαίωµα, για τους σκοπούς της
επιχείρησής του, να συνεχίσει την υπό εξέταση χρήση ή να χρησιµοποιήσει την
εφεύρεση όπως είχε υπολογίσει κατά τις προετοιµασίες.
Το δικαίωµα του προηγούµενου χρήστη δύναται να εκχωρηθεί εν ζωή ή να
µεταβιβασθεί αιτία θανάτου µόνο µε την επιχείρηση του τελευταίου ή µε τµήµα της
επιχείρησής του στο οποίο συντελέστηκαν η χρήση ή οι προετοιµασίες µε σκοπό τη
χρήση.

Άρθρο 13 - ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε αντικείµενο µεθόδους: βάρος της απόδειξης
1.

2.

Εάν το αντικείµενο του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας είναι τεχνική µέθοδος
για την απόκτηση νέου προϊόντος, κάθε πανοµοιότυπο προϊόν που κατασκευάζεται
χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου θα θεωρείται, µέχρις αποδείξεως του εναντίου,
ότι αποκτήθηκε µε την εν λόγω µέθοδο.
Κατά την προσκόµιση αποδείξεων περί του εναντίου, λαµβάνονται υπόψη τα έννοµα
συµφέροντα του εναγόµενου για την προστασία των βιοµηχανικών και εµπορικών
του απορρήτων.

ΤΜΗΜΑ 3: ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 14 - Εξοµοίωση του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µε το εθνικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας
1.

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων των άρθρων 15 έως 24, το κοινοτικό
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ως αντικείµενο κυριότητας θεωρείται στο σύνολό του και για
το σύνολο του κοινοτικού εδάφους ως εθνικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας του κράτους
µέλους στο έδαφος του οποίου, σύµφωνα µε το µητρώο κοινοτικών σηµάτων που
αναφέρεται στο άρθρο 56:
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(α)

ο αιτών το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας είχε την κατοικία ή την έδρα του κατά την
ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησης κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας,

(β)

ή, ελλείψει αυτού, ο αιτών είχε κατά την εν λόγω ηµεροµηνία εγκατάσταση,

(γ)

ή, ελλείψει αυτού, ο πρώτος εντολοδόχος του αιτούντος που έχει καταχωρηθεί
στο µητρώο κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας είχε την επαγγελµατική
του στέγη κατά την ηµεροµηνία της καταχώρισης αυτής.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το κράτος µέλος για το οποίο γίνεται µνεία είναι το
κράτος στο οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας έχει την
έδρα του.
2.

3.

Εάν περισσότερα του ενός πρόσωπα είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο κοινοτικών
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ως αιτούντες από κοινού, η παράγραφος 1, πρώτο
εδάφιο, εφαρµόζεται στον πρώτο εγγεγραµµένο. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, η
παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, εφαρµόζεται στους επόµενους αιτούντες από κοινού
κατά τη σειρά εγγραφής τους. Εάν η παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, δεν εφαρµόζεται
για κανέναν από τους αιτούντες από κοινού, εφαρµόζεται η παράγραφος 1, δεύτερο
εδάφιο.
Η έναρξη ισχύος ενός δικαιώµατος δεν µπορεί να εξαρτάται από την ενδεχόµενη
καταχώριση στο εθνικό µητρώο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.

Άρθρο 15 - Μεταβίβαση
1.
2.

3.

4.
5.

Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που κατέχει µία επιχείρηση δύναται να
µεταβιβαστεί ανεξάρτητα από τη µεταβίβαση της εν λόγω επιχείρησης.
Η µεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της συνεπάγεται και τη µεταβίβαση του
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, εκτός αν, σύµφωνα µε το δίκαιο που διέπει τη
µεταβίβαση, υπάρχει αντίθετη συµφωνία ή αυτό προκύπτει σαφώς από τις
περιστάσεις. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και στη συµβατική υποχρέωση
µεταβίβασης της επιχείρησης.
Η µεταβίβαση του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας πρέπει να γίνεται γραπτώς
και να φέρει την υπογραφή των συµβαλλοµένων µερών, εκτός αν προκύπτει από
δικαστική απόφαση· άλλως, η µεταβίβαση είναι άκυρη.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, η µεταβίβαση δεν θίγει τα
δικαιώµατα που απέκτησαν τρίτοι πριν από την ηµεροµηνία της µεταβίβασης.
Η µεταβίβαση αντιτάσσεται κατά τρίτων µόνο µετά την καταχώρισή της στο µητρώο
κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που αναφέρεται στο άρθρο 56 και εντός των
ορίων που προκύπτουν από τα έγγραφα που προβλέπονται στον εκτελεστικό
κανονισµό που αναφέρεται στο άρθρο 59. Εντούτοις, πριν από την καταχώριση,
αντιτάσσεται κατά των τρίτων που απέκτησαν µεν δικαιώµατα επί του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας µετά την ηµεροµηνία της µεταβίβασης, αλλά ήταν εν γνώσει της
µεταβίβασης κατά την ηµεροµηνία που απέκτησαν τα δικαιώµατα αυτά.
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Άρθρο 16 - Εµπράγµατα δικαιώµατα
1.
2.

Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας δύναται να δοθεί ως ενέχυρο ή να αποτελέσει
αντικείµενο άλλου εµπραγµάτου δικαιώµατος, ανεξάρτητα από την επιχείρηση.
Κατ’ αίτηση ενός εκ των µερών, τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 δικαιώµατα
καταχωρίζονται στο µητρώο των κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που
αναφέρεται στο άρθρο 56 και δηµοσιεύονται στο δελτίο των κοινοτικών διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας που αναφέρεται στο άρθρο 57.

Άρθρο 17 - Αναγκαστική εκτέλεση
1.
2.

Επί του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας χωρεί αναγκαστική εκτέλεση.
Κατ’αίτηση ενός εκ των µερών, η αναγκαστική εκτέλεση καταχωρίζεται στο µητρώο
των κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που αναφέρεται στο άρθρο 56 και
δηµοσιεύεται στο δελτίο των κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που αναφέρεται
στο άρθρο 57.

Άρθρο 18 - Πτωχευτική ή άλλη ανάλογη διαδικασία
1.

2.
3.

Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µπορεί να συµπεριληφθεί σε πτωχευτική ή
άλλη ανάλογη διαδικασία µόνο στο κράτος µέλος στην επικράτεια του οποίου
βρίσκεται το κέντρο των κύριων συµφερόντων του οφειλέτη.
Σε περίπτωση συγκυριότητας του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, η
παράγραφος 1 εφαρµόζεται για το µέρος του συγκύριου.
Όταν κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας συµπεριλαµβάνεται σε πτωχευτική ή άλλη
ανάλογη διαδικασία, γίνεται σχετική καταχώριση στο µητρώο κοινοτικών
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που αναφέρεται στο άρθρο 56 και δηµοσίευση στο δελτίο
των κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που αναφέρεται στο άρθρο 57, κατ’
αίτηση της αρµόδιας εθνικής αρχής.

Άρθρο 19 - Συµβατικές άδειες εκµετάλλευσης
1.

2.

3.

Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν µέρει
αντικείµενο αδειών εκµετάλλευσης για το σύνολο ή µέρος µόνο της Κοινότητας. Οι
άδειες εκµετάλλευσης µπορούν να είναι αποκλειστικές ή µη αποκλειστικές.
Τα παρεχόµενα από το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας δικαιώµατα µπορούν να
προβάλλονται κατά παντός κατόχου άδειας εκµετάλλευσης ο οποίος παραβαίνει
έναν από τους οριζόµενους, µε τη σύµβαση άδειας εκµετάλλευσης, περιορισµούς.
Το άρθρο 15, παράγραφοι 4 και 5, εφαρµόζεται στην εκχώρηση ή µεταβίβαση της
άδειας εκµετάλλευσης ενός κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
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Άρθρο 20 - Εκ του νόµου άδειες εκµετάλλευσης
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ο δικαιούχος κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µπορεί να υποβάλει γραπτή
δήλωση στο Γραφείο, σύµφωνα µε την οποία προτίθεται να επιτρέψει σε κάθε
ενδιαφερόµενο να χρησιµοποιήσει την εφεύρεση, ως κάτοχος άδειας εκµετάλλευσης,
έναντι καταβολής εύλογης αποζηµίωσης. Σε παρόµοια περίπτωση, τα ετήσια τέλη
ανανέωσης του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που οφείλονται µετά την
υποβολή της δήλωσης µειώνονται· το ποσό της µείωσης καθορίζεται στον
κανονισµό για τα τέλη ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 60. Όταν επέρχεται πλήρης
αλλαγή κυριότητας µετά από προσφυγή στη δικαιοσύνη που προβλέπεται στο
άρθρο 5, η δήλωση θεωρείται ότι ανακλήθηκε από την ηµεροµηνία καταχώρισης του
δικαιούχου στο µητρώο κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.
Η δήλωση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε µέσω γραπτής ανακοίνωσης που θα
απευθύνεται στο Γραφείο, εφόσον κανένας δεν έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για την πρόθεσή του να χρησιµοποιήσει την εφεύρεση. Η
ανάκληση αυτή ισχύει από την ηµεροµηνία παραλαβής της εν λόγω ανακοίνωσης
από το Γραφείο. Το ποσό µείωσης των ετήσιων τελών πρέπει να καταβληθεί εντός
µηνός από την ανάκληση· το άρθρο 25, παράγραφος 2, εφαρµόζεται εν προκειµένω,
η εξάµηνη όµως προθεσµία αρχίζει από τη λήξη της προαναφερόµενης προθεσµίας.
Η δήλωση δεν µπορεί να υποβληθεί εάν έχει γίνει καταχώριση αποκλειστικής άδειας
εκµετάλλευσης στο µητρώο κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή έχει υποβληθεί
στο Γραφείο αίτηση προς καταχώριση τέτοιας άδειας.
Με βάση τη δήλωση, κάθε πρόσωπο δικαιούται να χρησιµοποιήσει την εφεύρεση,
ως κάτοχος άδειας εκµετάλλευσης, µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον
εκτελεστικό κανονισµό που αναφέρεται στο άρθρο 59. Κατά την έννοια του
παρόντος κανονισµού, άδεια εκµετάλλευσης που έχει αποκτηθεί σύµφωνα µε τους
όρους του παρόντος άρθρου, εξοµοιώνεται µε συµβατική άδεια εκµετάλλευσης.
Με γραπτή αίτηση ενός εκ των µερών, η Επιτροπή καθορίζει το ποσό της εύλογης
αποζηµίωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή το µεταβάλλει, εάν ανέκυψαν ή
έγιναν γνωστά περιστατικά που το καθιστούν προφανώς ανεπαρκές.
Αίτηση καταχώρισης αποκλειστικής άδειας εκµετάλλευσης στο µητρώο κοινοτικών
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας δεν γίνεται δεκτή µετά την υποβολή της δήλωσης, εκτός
αν η δήλωση αυτή ανακληθεί ή θεωρηθεί ότι ανακλήθηκε.
Τα κράτη µέλη δεν δύνανται να χορηγήσουν εκ του νόµου άδειες εκµετάλλευσης επί
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.

Άρθρο 21 - Χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκµετάλλευσης
1.

Η Επιτροπή δύναται να χορηγεί υποχρεωτική άδεια εκµετάλλευσης λόγω µη
εκµετάλλευσης ή ανεπαρκούς εκµετάλλευσης του κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας σε οποιονδήποτε, κατόπιν αίτησης που θα υποβληθεί µετά τη λήξη της
προθεσµίας τεσσάρων ετών από την κατάθεση της αίτησης του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας και τριών ετών από τη χορήγηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, εάν ο
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δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δεν εκµεταλλεύθηκε το δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας εντός της Κοινότητας µε εύλογους όρους ή δεν πραγµατοποίησε
αποτελεσµατικές και σοβαρές προετοιµασίες για το σκοπό αυτό, εκτός εάν
δικαιολογεί την αδράνειά του προβάλλοντας θεµιτές αιτίες. Κατά τον ορισµό της µη
εκµετάλλευσης ή της ανεπαρκούς εκµετάλλευσης του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δεν
γίνεται καµία διάκριση µεταξύ των προϊόντων που προέρχονται από την Κοινότητα
και των εισαγόµενων προϊόντων.
2.

3.

4.
5.

6.

Η Επιτροπή δύναται να χορηγήσει στον δικαιούχο εθνικού ή κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας ή στον δικαιούχο δικαιώµατος επί απόκτησης φυτικής ποικιλίας ο
οποίος δεν µπορεί να εκµεταλλευθεί το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας του (δεύτερο
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας) ή το εθνικό ή κοινοτικό δικαίωµα επί απόκτησης φυτικής
ποικιλίας χωρίς να παραβιάσει το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (πρώτο δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας), κατόπιν αίτησης, υποχρεωτική άδεια εκµετάλλευσης για το πρώτο
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, µε την προϋπόθεση ότι η εφεύρεση ή η απόκτηση φυτικής
ποικιλίας που διεκδικείται µε το δεύτερο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή το δικαίωµα επί
απόκτησης φυτικής ποικιλίας στηρίζεται σε σηµαντική τεχνική πρόοδο µεγάλης
οικονοµικής σπουδαιότητας σε σχέση µε την εφεύρεση που κατοχυρώνεται στο
πρώτο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Η Επιτροπή έχει το δικαίωµα να λάβει οποιοδήποτε
µέτρο κρίνει σκόπιµο για να διαπιστώσει κατά πόσον ισχύουν τα ανωτέρω. Σε
περίπτωση υποχρεωτικής άδειας εκµετάλλευσης υπέρ εξαρτηµένου διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας ή εξαρτηµένου δικαιώµατος απόκτησης φυτικής ποικιλίας, ο
δικαιούχος του πρώτου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας θα δικαιούται να λάβει
παράλληλη άδεια µε λογικούς όρους για τη χρήση της εφεύρεσης που
κατοχυρώνεται µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή την προστατευόµενη απόκτηση φυτικής
ποικιλίας.
Η Επιτροπή δύναται, σε περιόδους κρίσεων ή για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή
ακόµη για καταστάσεις όπου πρέπει να αρθούν οι συνέπειες µιας πρακτικής που έχει
κριθεί ως αντιβαίνουσα στον ανταγωνισµό µετά από σχετική δικαστική ή διοικητική
διαδικασία, να επιτρέψει την εκµετάλλευση ενός κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας.
Όταν πρόκειται για τεχνολογία στον τοµέα των ηµιαγωγών, η εκµετάλλευση είναι
εφικτή µόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
Η άδεια εκµετάλλευσης ή η εκµετάλλευση για τις οποίες γίνεται λόγος στις
παραγράφους 1, 2 και 3 δύνανται να χορηγούνται µόνο εφόσον ο ενδιαφερόµενος
έχει καταβάλει προσπάθειες να εξασφαλίσει την άδεια του δικαιούχου του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας υπό εύλογους οικονοµικούς όρους και προϋποθέσεις, και
οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν ευοδωθεί µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή δύναται
να παρεκκλίνει του όρου αυτού. Στις εν λόγω περιπτώσεις, ο κάτοχος του
δικαιώµατος θα ειδοποιείται το ταχύτερο δυνατόν.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την
εφαρµογή των αρχών που περιλαµβάνονται στο παρόν άρθρο καθορίζονται στον
εκτελεστικό κανονισµό.
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Άρθρο 22 - Οι όροι που εφαρµόζονται στις υποχρεωτικές άδειες εκµετάλλευσης
1.

2.

Για τη χορήγηση της υποχρεωτικής άδειας εκµετάλλευσης κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 21, η Επιτροπή ορίζει το είδος χρήσεων που καλύπτονται και τους όρους που
πρέπει να πληρούνται. Εφαρµόζονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α)

η έκταση και η διάρκεια της εκµετάλλευσης περιορίζονται στους σκοπούς για
τους οποίους επετράπη η εκµετάλλευση,

(β)

η εκµετάλλευση δεν έχει αποκλειστικό χαρακτήρα,

(γ)

δεν επιτρέπεται η εκχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης σε τρίτο, παρά
µόνον από κοινού µε το τµήµα της επιχείρησης ή της πελατείας στο οποίο
επιτρέπεται η χρήση,

(δ)

η εκµετάλλευση επιτρέπεται κατά κύριο λόγο για την κάλυψη της ζήτησης
στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας, εκτός εάν χρειάζεται να αρθούν οι
συνέπειες µιας πρακτικής που έχει κριθεί ως αντιβαίνουσα στον ανταγωνισµό
µετά από σχετική δικαστική ή διοικητική διαδικασία,

(ε)

η Επιτροπή, εάν της υποβληθεί αιτιολογηµένη αίτηση, δύναται να αποφασίσει
ότι έληξε η χορήγηση της άδειας, µε την επιφύλαξη της επαρκούς προστασίας
των εννόµων συµφερόντων των προσώπων που έλαβαν τη σχετική άδεια, εάν
και εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν είναι πιθανό να ανακύψουν εκ νέου οι λόγοι αυτοί,

(στ)

ο κάτοχος της άδειας εκµετάλλευσης πρέπει να καταβάλει στον κάτοχο του
δικαιώµατος εύλογη αµοιβή, η οποία ορίζεται αφού ληφθεί υπόψη η
οικονοµική αξία της άδειας, καθώς και η ενδεχόµενη ανάγκη καταστολής
πρακτικών που νοθεύουν τον ανταγωνισµό,

(ζ)

σε περίπτωση υποχρεωτικής άδειας εκµετάλλευσης υπέρ εξαρτηµένου
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή δικαιώµατος επί απόκτησης φυτικής ποικιλίας, η
εγκεκριµένη εκµετάλλευση σε σχέση µε το πρώτο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας δεν
επιτρέπεται να παραχωρηθεί σε τρίτο, παρά µόνο εφόσον εκχωρείται και το
δεύτερο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή το δικαίωµα επί απόκτησης φυτικής
ποικιλίας.

Τα κράτη µέλη δεν δύνανται να χορηγούν υποχρεωτικές άδειες εκµετάλλευσης για
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.

Άρθρο 23 - Αποτελέσµατα έναντι τρίτων
1.

Οι δικαιοπραξίες που αφορούν κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας οι οποίες
αναφέρονται στα άρθρα 16 έως 22, παράγουν αποτελέσµατα έναντι τρίτων σε όλα τα
κράτη µέλη µόνο µετά την εγγραφή τους στο µητρώο κοινοτικών διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας. Εντούτοις, παράγουν αποτελέσµατα και πριν από την εγγραφή τους,
έναντι των τρίτων οι οποίοι απέκτησαν µεν δικαιώµατα επί του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας µετά την ηµεροµηνία της συγκεκριµένης δικαιοπραξίας, ήταν όµως εν
γνώσει αυτής κατά την ηµεροµηνία κτήσης των δικαιωµάτων τους.
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2.

Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται έναντι προσώπου το οποίο αποκτά κοινοτικό
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή δικαίωµα επί κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
κατόπιν µεταβίβασης ολόκληρης της επιχείρησης ή µε άλλο είδος καθολικής
διαδοχής.

Άρθρο 24 - Η αίτηση κοινοτικού σήµατος ως αντικείµενο κυριότητας
1.
2.

Τα άρθρα 14 έως 19, καθώς και το άρθρο 21, παράγραφοι 3 έως 6 και το άρθρο 22
εφαρµόζονται επίσης στην αίτηση κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
Τα δικαιώµατα που απέκτησαν τρίτοι κατόπιν αίτησης κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 εξακολουθούν να ισχύουν
έναντι του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκε βάσει της εν λόγω
αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΕΚΠΝΟΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΝΟΗ
Άρθρο 25 - Ετήσια τέλη
1.

2.

3.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του εκτελεστικού κανονισµού που αναφέρεται στο
άρθρο 60, καταβάλλονται ετήσια τέλη στο Γραφείο για την παράταση των
κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Τα εν λόγω τέλη οφείλονται για τα έτη που
έπονται του έτους κατά το οποίο δηµοσιεύθηκε στο ∆ελτίο Κοινοτικών ∆ιπλωµάτων
Ευρεσιτεχνίας, που αναφέρεται στο άρθρο 57, η µνεία για τη χορήγηση του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
Εάν η καταβολή ετήσιου τέλους δεν πραγµατοποιηθεί εµπρόθεσµα, το τέλος αυτό
µπορεί ακόµα να καταβληθεί έγκυρα εντός 6 µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας, µε την επιφύλαξη ταυτόχρονης καταβολής προσαύξησης.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, εάν η προθεσµία καταβολής των ετήσιων
τελών του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας λήγει εντός δύο µηνών από τη
δηµοσίευση της µνείας για τη χορήγηση του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας,
τα ετήσια τέλη λογίζεται ότι καταβάλλονται έγκυρα εφόσον καταβληθούν µέσα στην
προθεσµία που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Καµία προσαύξηση δεν επιβάλλεται
στην περίπτωση αυτή.

Άρθρο 26 - Παραίτηση
1.
2.

Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο παραίτησης
µόνο στο σύνολό του.
Η παραίτηση δηλώνεται γραπτώς στο Γραφείο από τον δικαιούχο του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας. Παράγει αποτελέσµατα µόνο µετά την καταχώρισή της στο µητρώο
κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.
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3.

Η παραίτηση καταχωρίζεται στο µητρώο κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του προσώπου που απολαύει εµπράγµατου δικαιώµατος
καταχωρισµένου στο µητρώο ή στο όνοµα του οποίου έχει γίνει καταχώριση δυνάµει
του άρθρου 5, παράγραφος 4, πρώτη φράση. Εάν έχει καταχωριστεί στο µητρώο
άδεια εκµετάλλευσης, η παραίτηση καταχωρίζεται µόνο εάν ο δικαιούχος του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας αποδείξει ότι έχει ενηµερώσει προηγουµένως τον κάτοχο
της άδειας εκµετάλλευσης για την πρόθεσή του να παραιτηθεί· η σχετική
καταχώριση γίνεται κατά την λήξη της προθεσµίας που προβλέπει ο εκτελεστικός
κανονισµός που αναφέρεται στο άρθρο 59.

Άρθρο 27 - Εκπνοή
1.

2.

Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας εκπνέει:
(α)

κατά τη λήξη περιόδου είκοσι ετών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της
αίτησης,

(β)

εάν ο δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας παραιτηθεί σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26,

(γ)

εάν δεν έχουν καταβληθεί σε εύθετο χρόνο το ετήσιο τέλος και η τυχόν
προσαύξηση.

Η εκπνοή του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας λόγω µη έγκαιρης καταβολής
του ετήσιου τέλους και της τυχόν προσαύξησης θεωρείται ότι επέρχεται κατά τη
λήξη της προθεσµίας για την καταβολή του ετήσιου τέλους.

ΤΜΗΜΑ 2: ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Άρθρο 28 - Λόγοι ακυρότητας
1.

Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας κηρύσσεται άκυρο µόνο για λόγους σύµφωνα
µε τους οποίους:
(α)

το αντικείµενο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δεν είναι επιδεκτικό διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 52 έως 57 της σύµβασης του Μονάχου,

(β)

το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας δεν περιγράφει την εφεύρεση κατά τρόπο
ικανοποιητικά σαφή και πλήρη, ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί από ειδικό,

(γ)

το αντικείµενο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας εκτείνεται πέρα από το
περιεχόµενο της αίτησης όπως αυτή κατατέθηκε ή, στην περίπτωση που το
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας χορηγήθηκε µε βάση τµηµατική αίτηση ή νέα αίτηση
που κατατέθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 61 της σύµβασης του
Μονάχου, εάν το αντικείµενο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας εκτείνεται πέρα
από το περιεχόµενο της αρχικής αίτησης όπως αυτή είχε κατατεθεί,
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2.

(δ)

η προστασία που παρέχεται από το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας επεκτάθηκε,

(ε)

ο δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δεν είχε το δικαίωµα να το
αποκτήσει σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 4, παράγραφοι 1 και 2, του
παρόντος κανονισµού,

(στ)

το αντικείµενο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δεν είναι νέο σε σχέση µε το
περιεχόµενο της αίτησης εθνικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή ενός εθνικού
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που τέθηκαν στη διάθεση του κοινού σε κράτος
µέλος κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία ή, εάν
διεκδικείται προτεραιότητα, κατά την ηµεροµηνία προτεραιότητας του
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, αλλά µε ηµεροµηνία κατάθεσης ή
ηµεροµηνία προτεραιότητας προγενέστερη της εν λόγω ηµεροµηνίας.

Εάν οι λόγοι ακυρότητας επηρεάζουν εν µέρει µόνο το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, η
ακυρότητα κηρύσσεται µε µορφή αντίστοιχου περιορισµού του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας. Ο περιορισµός µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε µορφή τροποποίησης
των αξιώσεων, της περιγραφής ή των σχεδίων.

Άρθρο 29 - Αποτελέσµατα ακυρότητας
1.

2.

Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, στο βαθµό που κηρύχθηκε εν όλω ή εν µέρει
άκυρο, θεωρείται ότι δεν παρήγαγε εξ υπαρχής τα αποτελέσµατα που προβλέπει ο
παρών κανονισµός.
Η αναδροµική ισχύς της ακυρότητας του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δεν θίγει:
(α)

τις αποφάσεις περί προσβολής που έχουν αποκτήσει ισχύ δεδικασµένου και
έχουν εκτελεστεί πριν από την έκδοση της απόφασης περί ακυρότητας,

(β)

τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την απόφαση περί ακυρότητας,
εφόσον έχουν εκτελεσθεί πριν από την απόφαση αυτή· εντούτοις, µπορεί να
απαιτηθεί, για λόγους επιείκειας, και εφόσον το δικαιολογούν οι περιστάσεις,
η επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν δυνάµει της σύµβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΑΓΩΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1: ΑΓΩΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Άρθρο 30 - Οι αγωγές και οι αιτήσεις που αφορούν το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας αποκλειστική αρµοδιότητα του κοινοτικού δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας
1.

Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο αγωγής
ακύρωσης, αγωγής για προσβολή ή για αναγνώριση µη προσβολής, αγωγής σχετικά
µε τη χρήση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή µε το δικαίωµα που βασίζεται σε
προγενέστερη χρήση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, καθώς και αίτησης
περιορισµού, ανταγωγής ακύρωσης ή αίτησης για την αναγνώριση της εκπνοής του
διπλώµατος. Μπορεί επίσης να αποτελέσει αντικείµενο αγωγών ή αιτήσεων
αποζηµίωσης.
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2.
3.

4.

Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο αγωγής
για επαπειλούµενη προσβολή.
Οι αγωγές και οι αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εµπίπτουν στην
αποκλειστική αρµοδιότητα του κοινοτικού δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας.
Εκδικάζονται πρωτοδίκως ενώπιον του πρωτοβάθµιου τµήµατος του εν λόγω
δικαστηρίου.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συνθήκης και του παρόντος κανονισµού, οι
προϋποθέσεις και οι όροι σχετικά µε τις αγωγές και τις αιτήσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1, καθώς και οι κανόνες που διέπουν τις αποφάσεις που εκδίδονται
θεσπίζονται στον οργανισµό ή τον κανονισµό διαδικασίας του κοινοτικού
δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 31 - Αγωγή ακύρωσης
1.
2.

Η αγωγή ακύρωσης κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µπορεί να βασίζεται µόνο
στους λόγους ακυρότητας που απαριθµούνται στο άρθρο 28, παράγραφος 1.
Οποιοσδήποτε µπορεί να ασκήσει αγωγή ακύρωσης· ωστόσο, στην περίπτωση που
αναφέρεται στο άρθρο 28, παράγραφος 1, στοιχείο ε), η αγωγή µπορεί να υποβληθεί
µόνο από το πρόσωπο που δικαιούται να καταχωρίζεται στο µητρώο κοινοτικών
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ως δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή από
κοινού από τα πρόσωπα που δικαιούνται να καταχωρίζονται ως συνδικαιούχοι του
εν λόγω διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5.

3.

Η αγωγή δύναται να ασκηθεί έστω και αν µπορεί ακόµη να ασκηθεί ανακοπή ή εάν
εκκρεµεί ενώπιον του Γραφείου διαδικασία ανακοπής.

4.

Η αγωγή δύναται να υποβληθεί έστω και αν έχει εκπνεύσει το κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας.

Άρθρο 32 - Ανταγωγή ακύρωσης
1.

Η ανταγωγή ακύρωσης κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δύναται να βασίζεται
µόνο στους λόγους ακυρότητας που απαριθµούνται στο άρθρο 28, παράγραφος 1.

2.

Εάν η ανταγωγή ασκείται σε δίκη όπου ο δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
δεν είναι διάδικος, του ανακοινώνεται η δίκη και δικαιούται να παρέµβει.

Άρθρο 33 - Αγωγή για προσβολή
1.
2.

Η αγωγή για προσβολή δύναται να βασίζεται µόνο στα πραγµατικά περιστατικά που
αναφέρονται στα άρθρα 7, 8 και 19.
Η αγωγή για προσβολή ασκείται από τον δικαιούχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
Ο δικαιούχος συµβατικής άδειας εκµετάλλευσης µπορεί, εκτός εάν άλλως ορίζεται
στη σύµβαση, να ασκήσει αγωγή για προσβολή µόνο µε τη συγκατάθεση του
δικαιούχου του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Ωστόσο, ο δικαιούχος αποκλειστικής
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άδειας εκµετάλλευσης, καθώς και ο δικαιούχος εκ του νόµου άδειας εκµετάλλευσης
ή υποχρεωτικής άδειας εκµετάλλευσης µπορεί να ασκήσει τέτοια αγωγή εάν,
κατόπιν σχετικής όχλησης, δεν ασκεί ο ίδιος την αγωγή.
3.

4.

Ο δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δικαιούται να παρέµβει στη δίκη για
προσβολή που έχει κινήσει ο κάτοχος της άδειας εκµετάλλευσης δυνάµει της
παραγράφου 2.
Κάθε κάτοχος άδειας εκµετάλλευσης µπορεί να παρέµβει στη δίκη επί προσβολή
που άσκησε ο δικαιούχος δυνάµει της παραγράφου 2, προκειµένου να επιτύχει
αποκατάσταση της ζηµίας που υπέστη.

Άρθρο 34 - Αγωγή για αναγνώριση µη προσβολής
1.

2.

Οποιοσδήποτε έχει το δικαίωµα να ασκήσει αγωγή κατά του δικαιούχου του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή κατά του δικαιούχου αποκλειστικής άδειας
εκµετάλλευσης προκειµένου να διαπιστωθεί ότι η οικονοµική δραστηριότητα που
ασκεί ο ενάγων, για την οποία πραγµατοποίησε αποτελεσµατικές προετοιµασίες ή
την οποία σκέφτεται να ξεκινήσει, δεν προσβάλλει το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας κατά
την έννοια των άρθρων 7, 8 και 19.
Το κύρος του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δεν µπορεί να αµφισβητηθεί µε
αγωγή για αναγνώριση µη προσβολής.

Άρθρο 35 - Αγωγή για τη χρήση της εφεύρεσης πριν από τη χορήγηση του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας
Η αγωγή για τη χρήση της εφεύρεσης κατά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 11,
παράγραφος 1, ασκείται από τον αιτούντα ή τον δικαιούχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
Πάντως, ο κάτοχος αποκλειστικής άδειας εκµετάλλευσης δύναται να ασκήσει τέτοια αγωγή
εάν, κατόπιν σχετικής όχλησης, ο δικαιούχος δεν ασκεί ο ίδιος την αγωγή.

Άρθρο 36 - Αγωγή για το δικαίωµα που βασίζεται σε προηγούµενη χρήση της εφεύρεσης
Η αγωγή για το δικαίωµα που βασίζεται σε προηγούµενη χρήση του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας που αναφέρεται στο άρθρο 12, παράγραφος 1, ασκείται από τον προηγούµενο
χρήστη ή από το πρόσωπο στο οποίο εκχωρεί το δικαίωµά του σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του εν λόγω άρθρου, προκειµένου να αναγνωριστεί το δικαίωµά του να χρησιµοποιεί την υπό
κρίση εφεύρεση.

Άρθρο 37 - Αίτηση περιορισµού
1.

2.

Κατ’ αίτηση του δικαιούχου του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, το κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας δύναται να αποτελέσει αντικείµενο περιορισµού µε τη µορφή
τροποποίησης των αξιώσεων, της περιγραφής ή των σχεδίων.
Η αίτηση δεν µπορεί να υποβληθεί όσο µπορεί ακόµη να ασκηθεί ανακοπή ή εάν
εκκρεµεί διαδικασία ανακοπής ή ακύρωσης.
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3.

4.

Η αίτηση γίνεται δεκτή µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του προσώπου που απολαύει
εµπράγµατου δικαιώµατος καταχωρισµένου στο µητρώο κοινοτικών διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας ή στο όνοµα του οποίου έχει γίνει καταχώριση δυνάµει του άρθρου 5,
παράγραφος 4, πρώτη φράση. Εάν µια άδεια εκµετάλλευσης είναι καταχωρισµένη
στο µητρώο, η αίτηση γίνεται δεκτή µόνο εάν ο δικαιούχος του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας αποδείξει ότι διαθέτει την έγκριση του κατόχου της άδειας
εκµετάλλευσης ή µετά τη λήξη τρίµηνης προθεσµίας η οποία υπολογίζεται από τη
στιγµή που ο δικαιούχος αποδείξει ότι είχε ενηµερώσει τον κάτοχο της άδειας
εκµετάλλευσης για την πρόθεσή του να περιορίσει το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.
Εάν, κατά το πέρας της διαδικασίας, το κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής
ιδιοκτησίας κρίνει ότι, δεδοµένων των τροποποιήσεων που επέφερε ο δικαιούχος, οι
λόγοι ακυρότητας που αναφέρονται στο άρθρο 28 δεν κωλύουν την παράταση του
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, αποφασίζει να το περιορίσει καταλλήλως.
Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι οι τροποποιήσεις δεν είναι αποδεκτές, απορρίπτει την
αίτηση.

Άρθρο 38 - Αίτηση για την αναγνώριση της εκπνοής του διπλώµατος
Οποιοσδήποτε µπορεί να υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση της εκπνοής του κοινοτικού
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 27.

Άρθρο 39 - Προσφυγή
1.

2.

3.

4.
5.

Οι αποφάσεις του κοινοτικού δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας που εκδίδονται
από το πρωτοβάθµιο τµήµα του δικαστηρίου στις διαδικασίες που αφορούν τις
αγωγές και τις αιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου
υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του τµήµατος προσφυγών του ίδιου δικαστηρίου.
Η προσφυγή ασκείται ενώπιον του τµήµατος προσφυγών εντός δύο µηνών από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης, σύµφωνα µε τον οργανισµό του
κοινοτικού δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας.
Το τµήµα προσφυγών είναι αρµόδιο να αποφαίνεται τόσο επί των πραγµατικών
περιστατικών όσο και επί των νοµικών θεµάτων, καθώς και να ακυρώνει ή να
τροποποιεί την προσβαλλόµενη απόφαση.
∆ικαίωµα προσφυγής έχει κάθε διάδικος ενώπιον του κοινοτικού δικαστηρίου
διανοητικής ιδιοκτησίας καθόσον δεν δικαιώθηκε ως προς τις αξιώσεις που πρόβαλε.
Η προσφυγή έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. Το πρωτοβάθµιο τµήµα δύναται,
ωστόσο, να κηρύξει εκτελεστή την απόφασή του, συνοδεύοντάς την, ενδεχοµένως,
µε εγγυήσεις.

Άρθρο 40 - Ικανότητα της Επιτροπής να παρίσταται ενώπιον του ∆ικαστηρίου
1.

Όταν το απαιτεί το συµφέρον της Κοινότητας, η Επιτροπή δύναται να προσφεύγει
στο κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας ασκώντας αγωγή ακύρωσης του
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
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2.

Η Επιτροπή δύναται επίσης, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1,
να παρεµβαίνει σε όλες τις διαδικασίες που εκκρεµούν ενώπιον του κοινοτικού
δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 41 - Έκταση της αρµοδιότητας
Το κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας, στις αγωγές που αναφέρονται στα
άρθρα 33 έως 36, είναι αρµόδιο να αποφαίνεται επί των πραγµατικών περιστατικών και των
δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν σε ένα τµήµα ή στο σύνολο του εδάφους, της ζώνης ή
του χώρου όπου εφαρµόζεται ο παρών κανονισµός.

Άρθρο 42 - Προσωρινά και συντηρητικά µέτρα
Το κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας δύναται να λάβει κάθε απαραίτητο
προσωρινό ή συντηρητικό µέτρο, σύµφωνα µε τον οργανισµό του.

Άρθρο 43 - Κυρώσεις
Στην περίπτωση που το κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας, κατά την εκδίκαση
αγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 33, διαπιστώνει ότι ο εναγόµενος έχει παραβιάσει
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, δύναται να εκδώσει τις ακόλουθες αποφάσεις:
(α)

απόφαση που απαγορεύει στον εναγόµενο να συνεχίσει τις πράξεις προσβολής,

(β)

απόφαση περί κατασχέσεως των παράνοµων προϊόντων,

(γ)

απόφαση περί κατασχέσεως αγαθών, υλικών και εφαρµογών που συνιστούν µέσα
υλοποίησης της προστατευόµενης εφεύρεσης και τα οποία αποτέλεσαν το
αντικείµενο προµήθειας ή προσφοράς για προµήθεια σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις
του άρθρου 8,

(δ)

κάθε απόφαση που επιβάλλει άλλες κυρώσεις ενδεδειγµένες ανάλογα µε τις
περιστάσεις ή ικανές να διασφαλίσουν την τήρηση των αποφάσεων που αναφέρονται
στα σηµεία α), β) και γ).

Άρθρο 44 - Αγωγές ή αιτήσεις αποζηµίωσης
1.

2.

Το κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας είναι αρµόδιο να επιβάλει την
καταβολή αποζηµίωσης για την αποκατάσταση της ζηµίας που προκάλεσαν οι
ενέργειες για τις οποίες γίνεται λόγος στα άρθρα 31 έως 36.
Κατά τον καθορισµό της ενδεδειγµένης αποζηµίωσης το δικαστήριο συνυπολογίζει
όλες τις σχετικές πτυχές, όπως τις οικονοµικές συνέπειες που υπέστη ο ζηµιωθείς
λόγω της προσβολής, καθώς και τη συµπεριφορά και την καλή ή κακή πίστη των
διαδίκων. Η αποζηµίωση δεν έχει χαρακτήρα επιβολής ποινής.
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3.

4.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, ο φερόµενος παραβάτης που έχει την κατοικία
του ή την έδρα του σε κράτος µέλος του οποίου η επίσηµη γλώσσα, που είναι επίσης
επίσηµη γλώσσα της Κοινότητας, δεν είναι η γλώσσα στην οποία χορηγήθηκε το
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή στην οποία η µετάφραση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
τέθηκε στη διάθεση του κοινού σύµφωνα µε το άρθρο 58, θεωρείται, µέχρις
αποδείξεως του εναντίου, ότι δεν γνώριζε ούτε ότι ευλόγως µπορούσε να γνωρίζει
ότι παραβίαζε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η αποζηµίωση
λόγω προσβολής οφείλεται µόνο για την περίοδο που αρχίζει από τη στιγµή που η
µετάφραση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας τού κοινοποιήθηκε στην εν λόγω επίσηµη
γλώσσα του κράτους µέλους όπου ο φερόµενος παραβάτης έχει την κατοικία του ή
την έδρα του.
Στην περίπτωση που το κράτος µέλος το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 3 έχει
δύο ή περισσότερες επίσηµες γλώσσες που είναι επίσης επίσηµες γλώσσες της
Κοινότητας, ο παραβάτης δικαιούται να ζητήσει να πραγµατοποιηθεί η κοινοποίηση
στη γλώσσα που γνωρίζει.

Άρθρο 45 - Παραγραφή
Οι αγωγές σχετικά µε τη χρήση, το δικαίωµα που βασίζεται σε προηγούµενη χρήση, την
προσβολή και την αποζηµίωση που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο παραγράφονται πέντε
έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία συντελέστηκαν τα πραγµατικά περιστατικά που
συνιστούν την αφετηρία, ή, εάν ο αιτών δεν γνώριζε τα εν λόγω πραγµατικά περιστατικά
κατά τη στιγµή που συντελέστηκαν, από την ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε ή θεωρείται
ότι έλαβε γνώση αυτών.

ΤΜΗΜΑ 2: ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Άρθρο 46 - ∆ικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων
Τα εθνικά δικαστήρια των κρατών µελών είναι αρµόδια για την εκδίκαση αγωγών σχετικά µε
το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας οι οποίες δεν εµπίπτουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα
ούτε του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δυνάµει της συνθήκης ούτε του
κοινοτικού δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας δυνάµει των διατάξεων του τµήµατος 1 του
κεφαλαίου ΙV.

Άρθρο 47 - Εφαρµογή της σύµβασης των Βρυξελλών
Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στον παρόντα κανονισµό, στις αγωγές ενώπιον των εθνικών
δικαστηρίων, καθώς και στις αποφάσεις που εκδίδονται επί των εν λόγω αγωγών
εφαρµόζονται οι διατάξεις της σύµβασης των Βρυξελλών της 27ης Σεπτεµβρίου 1968 περί
διεθνούς δικαιοδοσίας και εκτελέσεως των αποφάσεων επί αστικών και εµπορικών
υποθέσεων5.
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Άρθρο 48 - Αγωγές σχετικά µε το δικαίωµα επί του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µεταξύ του
εργοδότη και του εργαζοµένου

1.

Παρά τις διατάξεις που εφαρµόζονται δυνάµει του άρθρου 47, σε αγωγή σχετικά µε
το δικαίωµα επί του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που φέρει αντιµέτωπους τον
εργοδότη και τον εργαζόµενο, µόνα αρµόδια είναι τα δικαστήρια του κράτους
µέλους σύµφωνα µε το δίκαιο του οποίου ορίζεται το δικαίωµα επί του κοινοτικού
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 2.

2.

Σύµφωνα µε τον καθορισµό της δωσιδικίας είναι έγκυρη µόνο εάν έχει συναφθεί
µετά τη γένεση της διαφοράς ή εάν επιτρέπει στον εργαζόµενο να προσφύγει και σε
άλλα δικαστήρια εκτός από αυτά που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 49 - Αγωγές σχετικά µε την αναγκαστική εκτέλεση για το κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας

Κατά περέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 47, όσον αφορά τη διαδικασία αναγκαστικής
εκτέλεσης για ένα κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, η αποκλειστική αρµοδιότητα ανήκει στα
δικαστήρια και στις αρχές του κράτους µέλους που ορίζεται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 14.
Άρθρο 50 - Συµπληρωµατικές διατάξεις σχετικά µε τη δωσιδικία

1.

Στο κράτος µέλος, τα δικαστήρια του οποίου έχουν δωσιδικία σύµφωνα µε το
άρθρο 47, οι αγωγές εγείρονται ενώπιον των δικαστηρίων που θα ήταν κατά τόπο
και καθ' ύλην αρµόδια εάν επρόκειτο για αγωγές σχετικές µε εθνικά διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας που έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό.

2.

Όταν, δυνάµει των άρθρων 47 και 48 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
κανένα δικαστήριο δεν είναι αρµόδιο για την εκδίκαση αγωγών, που αφορούν
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, οι αγωγές αυτές µπορούν να άγονται ενώπιον των
δικαστηρίων του κράτους µέλους όπου εδρεύει ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας.
Άρθρο 51 - Υποχρεώσεις του εθνικού δικαστηρίου

1.

Το εθνικό δικαστήριο που επιλαµβάνεται αγωγής ή αίτησης που αναφέρονται στο
άρθρο 30, κηρύσσεται αυτεπαγγέλτως αναρµόδιο.

2.

Το εθνικό δικαστήριο που επιλαµβάνεται αγωγής ή αίτησης άλλης από εκείνες που
αναφέρονται στο άρθρο 30 και η οποία αφορά κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
πρέπει να θεωρεί το εν λόγω δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έγκυρο εκτός εάν το κοινοτικό
δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας το έχει ακυρώσει µε τελεσίδικη απόφαση.

3.

Το εθνικό δικαστήριο που επιλαµβάνεται αγωγής ή αίτησης άλλης από εκείνες που
αναφέρονται στο άρθρο 30 και η οποία αφορά κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
αναστέλλει τη διαδικασία, εφόσον κρίνει ότι η απόφαση σχετικά µε την αγωγή ή την
αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 30 συνιστά προϋπόθεση για την έκδοση της
απόφασής του. Η αναστολή διατάσσεται είτε αυτεπαγγέλτως, µετά από ακρόαση των
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διαδίκων, εφόσον κατατέθηκε αγωγή ή αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 30
ενώπιον του κοινοτικού δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας, είτε κατ’ αίτηση ενός
εκ των διαδίκων και µετά από ακρόαση των άλλων µερών, εάν το κοινοτικό
δικαστήριο δεν έχει ακόµη επιληφθεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το εθνικό
δικαστήριο καλεί τους διαδίκους να πραγµατοποιήσουν την προσφυγή εντός τακτής
προθεσµίας. Εάν η προσφυγή δεν πραγµατοποιηθεί εντός της συγκεκριµένης
προθεσµίας, η διαδικασία συνεχίζεται.
Άρθρο 52 - Εφαρµοστέο δικονοµικό δίκαιο

Με την επιφύλαξη τυχών αντίθετων διατάξεων του παρόντος κανονισµού, το εθνικό
δικαστήριο εφαρµόζει τους δικονοµικούς κανόνες που εφαρµόζονται στις αντίστοιχες αγωγές
που αφορούν εθνικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας στο κράτος µέλος στο οποίο εδρεύει το
δικαστήριο αυτό.

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΕΡΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Άρθρο 53 - ∆ιαιτησία
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου σχετικά µε τη δωσιδικία και τη δικαστική διαδικασία
ισχύουν µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των εθνικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά
µε τη διαιτησία. Παρόλα αυτά, το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας δεν µπορεί να κηρυχθεί
άκυρο ή ανίσχυρο σε διαδικασία διαιτησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Άρθρο 54 - Απαγόρευση σωρευτικής προστασίας
1.

Εάν ένα εθνικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας το οποίο χορηγείται σε κράτος µέλος έχει ως
αντικείµενο εφεύρεση για την οποία έχει χορηγηθεί κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας στον ίδιο εφευρέτη ή τον νόµιµο διάδοχό του µε την ίδια ηµεροµηνία
κατάθεσης ή, εάν διεκδικείται προτεραιότητα, µε την ίδια ηµεροµηνία
προτεραιότητας, το εν λόγω εθνικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, εφόσον καλύπτει την
ίδια εφεύρεση µε το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, παύει να παράγει τα
αποτελέσµατά του την ηµεροµηνία κατά την οποία:
(α)

εξέπνευσε η προθεσµία υποβολής ανακοπής κατά της απόφασης του Γραφείου
να χορηγήσει το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, χωρίς να υποβληθεί
ανακοπή,

(β)

περατώθηκε η διαδικασία της ανακοπής, το δε κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας διατηρήθηκε,

ή
(γ)
2.

χορηγήθηκε, εάν η ηµεροµηνία αυτή είναι µεταγενέστερη εκείνης που
προβλέπεται στα στοιχεία α) ή β), ανάλογα µε την περίπτωση.

Μεταγενέστερη εκπνοή ή ακύρωση του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δεν
επηρεάζει τις διατάξεις της παραγράφου 1.
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3.

4.

Κάθε κράτος µέλος µπορεί να ορίσει τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία
καθορίζεται πότε το εθνικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας παύει να ισχύει εν όλω ή, κατά
περίπτωση, εν µέρει. Μπορεί επίσης να προβλέψει ότι το εθνικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας ήταν εξ υπαρχής άκυρο.
Έως την ηµεροµηνία που προβλέπεται στην παράγραφο 1, παρέχεται σωρευτική
προστασία τόσο δυνάµει κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή αίτησης κοινοτικού
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας όσο και δυνάµει εθνικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή
αίτησης εθνικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.

Άρθρο 55 - Υποδείγµατα χρησιµότητας και εθνικά πιστοποιητικά χρησιµότητας
Το άρθρο 54 εφαρµόζεται στα υποδείγµατα χρησιµότητας και στα πιστοποιητικά
χρησιµότητας, καθώς και στις αντίστοιχες αιτήσεις στα κράτη µέλη των οποίων η νοµοθεσία
προβλέπει τέτοιου είδους προστασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 56 - Μητρώο κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
Το Γραφείο τηρεί µητρώο κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, όπου καταχωρίζονται τα
στοιχεία των οποίων η καταχώριση προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό. Το µητρώο
βρίσκεται στη διάθεση του κοινού για επιθεώρηση.

Άρθρο 57 - ∆ελτίο κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
Το Γραφείο εκδίδει περιοδικά το ∆ελτίο Κοινοτικών ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας. Το δελτίο
αυτό περιλαµβάνει τις καταχωρίσεις στο µητρώο κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας,
καθώς και όλα τα άλλα στοιχεία των οποίων η δηµοσίευση προβλέπεται στον παρόντα
κανονισµό ή στον εκτελεστικό κανονισµό.

Άρθρο 58 - Προαιρετικές µεταφράσεις
Ο δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας έχει τη δυνατότητα να προσκοµίσει και να
υποβάλει στο Γραφείο µετάφραση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας του σε πολλές ή σε όλες τις
επίσηµες γλώσσες των κρατών µελών οι οποίες είναι επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας. Οι
µεταφράσεις αυτές τίθενται στη διάθεση του κοινού από το Γραφείο.

Άρθρο 59 - Εκτελεστικός κανονισµός
1.

Οι όροι εφαρµογής του παρόντος κανονισµού καθορίζονται στον εκτελεστικό
κανονισµό.

2.

Ο εκτελεστικός κανονισµός εκδίδεται και τροποποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 61, παράγραφος 2.
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Άρθρο 60 - Εκτελεστικός κανονισµός για τα τέλη
1.

Ο κανονισµός για τα τέλη ορίζει τα ετήσια τέλη ανανέωσης, συµπεριλαµβανοµένων
των προστίµων, το ποσό των τελών και τον τρόπο είσπραξής τους.

2.

Ο κανονισµός για τα τέλη εκδίδεται και τροποποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 61, παράγραφος 2.

Άρθρο 61 - Σύσταση επιτροπής και καθορισµός διαδικασίας για την έκδοση των εκτελεστικών
κανονισµών
1.

2.

3.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή καλούµενη "επιτροπή για θέµατα που
αφορούν τα τέλη και τους εκτελεστικούς κανονισµούς του κανονισµού για το
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας", την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών
µελών και της οποίας προεδρεύει αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται η διαδικασία της
κανονιστικής επιτροπής η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, της εν
λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο
1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις µήνες.

5,

παράγραφος

6,

της απόφασης

Άρθρο 62 - Έκθεση για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού
Κάθε πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή δηµοσιεύει
έκθεση για την εφαρµογή του εν λόγω κανονισµού. Η έκθεση αυτή πρέπει να επισηµαίνει
ιδιαίτερα τον αντίκτυπο του κόστους που συνεπάγεται η απόκτηση και ανανέωση του
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και του συστήµατος επίλυσης των διαφορών σε θέµατα
προσβολής και κύρους.

Άρθρο 63 - Έναρξη ισχύος
1.
2.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εξηκοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Οι αιτήσεις κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µπορούν να υποβάλλονται στο
Γραφείο από την ηµεροµηνία που ορίζεται σε απόφαση της Επιτροπής, σύµφωνα µε
τη διαδικασία για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 61, παράγραφος 2.

66

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και εφαρµόζεται άµεσα σε
κάθε κράτος µέλος.
Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
1.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας

2.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Άλλα θεσµικά όργανα

3.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρο 308 της Συνθήκης

4.
4.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Γενικός στόχος της δράσης
Στο πλαίσιο της υπό εξέταση προσχώρησης της Κοινότητας στη σύµβαση του
Μονάχου για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, η οποία
υπογράφηκε στις 5 Οκτωβρίου 1973, η παρούσα πρόταση αποβλέπει στην εφαρµογή
κοινοτικού καθεστώτος διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Το µελλοντικό κοινοτικό
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας θα συνιστά ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που θα ορίζει
το έδαφος της Κοινότητας, δυνάµει των διατάξεων της σύµβασης του Μονάχου. Στο
εξής, το παρόν µέτρο θα εφαρµόζεται κατά το στάδιο που ακολουθεί τη χορήγηση
του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας από το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων
Ευρεσιτεχνίας το οποίο θα είναι επιφορτισµένο, βάσει της αναθεωρηµένης
σύµβασης του Μονάχου, να εξετάζει κάθε αίτηση κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας, να χορηγεί τα κοινοτικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και να τα
διαχειρίζεται. Αξίζει να επισηµανθεί ότι το µελλοντικό κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας θα λειτουργεί συµπληρωµατικά προς το δίκαιο περί διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας των κρατών µελών.
Τέλος, ορίζεται η εφαρµογή ενός κεντρικού συστήµατος δικαιοδοσίας σχετικά µε το
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Ωστόσο, η δηµιουργία αρµόδιας δικαστικής αρχής
θα συντελεστεί αυτόνοµα, εκτός του πλαισίου της παρούσας πρότασης. Τέλος, η
παρούσα πρόταση πραγµατεύεται την εφαρµογή ενός συστήµατος υποχρεωτικών
αδειών εκµετάλλευσης. Η εκτέλεση των διατάξεων που αφορούν τα τέλη και τους
εκτελεστικούς κανόνες του κανονισµού διασφαλίζεται από µια κανονιστική
επιτροπή.

4.2

Χρονική διάρκεια της δράσης και προβλεπόµενες ρυθµίσεις για την ανανέωση ή
την παράτασή της
Αορίστου διαρκείας
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5.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ / ΕΣΟ∆ΩΝ
–

–

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας, στον οποίο υπάγεται
το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας, συνιστά ανεξάρτητο
διεθνή φορέα µε οικονοµική αυτονοµία. Το Γραφείο χρηµατοδοτεί τις
δραστηριότητές του µε διάφορες κατηγορίες τελών. Σε αντίθεση µε
ορισµένους κοινοτικούς οργανισµούς, το Γραφείο δεν θα επιδοτείται από την
Κοινότητα· συνεπώς, τα έσοδα και οι δαπάνες του δεν σχετίζονται µε τον
κοινοτικό προϋπολογισµό.
∆ηµιουργία κεντρικής και ειδικής δικαστικής αρχής (κοινοτικό δικαστήριο
διανοητικής ιδιοκτησίας).

6.

ΕΙ∆ΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ / ΕΣΟ∆ΩΝ

7.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΜΕΡΟΣ B)
Καµία

8.

9.
9.1

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΤΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ειδικοί στόχοι ποσοτικώς αξιολογήσιµοι - Πληθυσµός στον οποίο απευθύνεται
η δράση
Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας θα συνιστά ενιαίο τίτλο ο οποίος θα καλύπτει
όλο το κοινοτικό έδαφος· δύναται να χορηγηθεί, να µεταβιβασθεί, να ακυρωθεί ή να
εκπνεύσει µόνο για το σύνολο της Κοινότητας. Λόγω της εδαφικής επέκτασης του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, του ενιαίου χαρακτήρα του, της κεντρικής διαδικασίας
χορήγησής του και του υπό εξέταση γλωσσικού καθεστώτος - στοιχεία που θα
καταστήσουν εφικτή την αξιοσηµείωτη εξοικονόµηση διοικητικών τελών - αποφέρει
σηµαντική προστιθεµένη αξία σε σχέση µε τα ισχύοντα εθνικά και διεθνή
συστήµατα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Ως εκ τούτου, το κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας θα βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, κυρίως, την
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που είναι κατοχυρωµένα µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας.

9.2

Αιτιολόγηση της δράσης
Σκοπός του µελλοντικού κανονισµού είναι να δηµιουργηθεί το νοµικό πλαίσιο του
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
Ο ρόλος της Κοινότητας έγκειται στη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών
εκµετάλλευσης του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Σε αντίθεση µε τα
ισχύοντα συστήµατα, οι εν λόγω άδειες εκµετάλλευσης θα εφαρµόζονται σε έναν
ενιαίο τίτλο ο οποίος θα καλύπτει όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Στο εξής, η χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης συνιστά αναγκαστικά καθήκον που
εµπίπτει στην αρµοδιότητα της Επιτροπής.
Η Επιτροπή θα επικουρείται από συµβουλευτική επιτροπή αρµόδια για ζητήµατα
σχετικά µε τα τέλη και τους εκτελεστικούς κανόνες του µελλοντικού κανονισµού
σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Ο εκτελεστικός κανονισµός
καθορίζει τους όρους εφαρµογής του κανονισµού. Εφόσον το Ευρωπαϊκό Γραφείο
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας δεν απολαύει το καθεστώς κοινοτικής υπηρεσίας ή
κοινοτικού γραφείου, κρίνεται σκόπιµη η σύσταση συµβουλευτικής επιτροπής η
οποία θα µεριµνά για την εφαρµογή των προβλεπόµενων στον κοινοτικό κανονισµό
ρυθµίσεων. Παρόλα αυτά, το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας
διατηρεί τη οικονοµική αυτονοµία του. Τα τέλη για τη λειτουργία της
συµβουλευτικής επιτροπής βαρύνουν, ως εκ τούτου, τον κοινοτικό προϋπολογισµό.
9.3

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της δράσης
∆υνάµει του άρθρου 62 της πρότασης κανονισµού, η Επιτροπή θα δηµοσιεύει
έκθεση για την εφαρµογή του κανονισµού κάθε πέντε έτη. Μεταξύ άλλων, οι εν
λόγω εκθέσεις θα περιλαµβάνουν αξιολόγηση δηµοσιονοµικού χαρακτήρα.

10.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (ΜΕΡΟΣ Α ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

III

ΤΟΥ

Η χορήγηση των αναγκαίων διοικητικών πόρων θα εξαρτηθεί από την ετήσια
απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε τη διάθεση των πόρων, αφού ληφθούν υπόψη το
προσωπικό και τα πρόσθετα ποσά που θα εγκρίνει η αρµόδια για τον προϋπολογισµό
αρχή.
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10.1

Επιπτώσεις στον αριθµό των θέσεων εργασίας

Είδος θέσης

Προσωπικό που θα διατεθεί για
τη διαχείριση της δράσης
Μόνιµες
θέσεις

Μόνιµοι ή έκτακτοι
υπάλληλοι

A
B
C

Έκτακτες
θέσεις

Εκ των οποίων
Υφιστάµενοι
πόροι της
ενδιαφερόµενης
Γ∆ ή του
ενδιαφερόµενου
τµήµατος

∆ιάρκεια

Πρόσθετοι
πόροι

2
0,5
0,5

2
0,5
0,5

3

3

Αορίστου
διάρκειας

Άλλοι πόροι
Σύνολο

10.2

Συνολικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις του ανθρώπινου δυναµικού

10.2.1. Υποχρεωτικές άδειες εκµετάλλευσης

Αναµένεται ότι ο αριθµός των αιτήσεων υποχρεωτικών αδειών εκµετάλλευσης,
δυνάµει του άρθρου 21 του µελλοντικού κανονισµού, θα ανέρχεται σε δέκα περίπου
αιτήσεις ανά έτος. Η εκτίµηση αυτή βασίζεται στην πείρα που έχει αποκτηθεί στο
σύστηµα των εθνικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας των κρατών µελών.
Αυτή η τεχνικά και νοµικά περίπλοκη αρµοδιότητα βαρύνει την Επιτροπή. Κρίνεται
σκόπιµο να διασφαλιστεί η διαρκής επεξεργασία των αιτήσεων αυτών, η οποία
απαιτεί την έγκριση απόφασης εκ µέρους της Επιτροπής, τόσο για τη χορήγηση όσο
και για την απόρριψη. Εκτιµάται ότι 3 άτοµα/έτος x 108.000 € αρκούν ώστε να
διασφαλιστεί η επεξεργασία των εν λόγω αιτήσεων χορήγησης υποχρεωτικών
αδειών εκµετάλλευσης.
(ευρώ)
Ποσά

Μόνιµες θέσεις

Μόνιµοι ή
έκτακτοι υπάλληλοι

A

216.000

2 x 108.000

B

54.000

0,5 x 108.000

C

54.000

0,5 x 108.000

324.000

3 x 108.000

Άλλοι πόροι (επισηµάνατε
το κονδύλιο του
προϋπολογισµού)
Σύνολο
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10.2.2. Λειτουργία της κεντρικής και ειδικής δικαστικής αρχής

Η χορήγηση κοινοτικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας θεωρείται πιθανόν να
προκαλέσει διαφορές µεταξύ ιδιωτών οι οποίες θα αφορούν κυρίως το κύρος ή την
προσβολή των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν χορηγηθεί. Η αρµοδιότητα για
τις εν λόγω διαφορές εµπίπτει σε µια κεντρική και ειδική κοινοτική δικαστική αρχή
η οποία θα δηµιουργηθεί εκτός του πλαισίου της παρούσας πρότασης.
Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, ενδέχεται η εν λόγω αρχή να επιλαµβάνεται
σχετικά ελάχιστων υποθέσεων. Παρόλα αυτά, βάσει της πείρας που έχει αποκοµιστεί
στους τοµείς που σχετίζονται µε το µελλοντικό κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας,
χωρεί η εκτίµηση ότι, µετά την πάροδο πέντε ετών από την έναρξη λειτουργίας της,
ο αριθµός υποθέσεων που θα εκδικάζονται ενώπιον του κοινοτικού δικαστηρίου θα
ανέρχεται σε 600 έως 1.000 υποθέσεις ετησίως. Αναµένεται ότι ένα ειδικό τµήµα
του εν λόγω δικαστηρίου θα εκδικάζει περίπου 200 υποθέσεις ετησίως. Εάν ο
αριθµός υποθέσεων αυξηθεί ώστε να πλησιάζει τις 1.000 υποθέσεις ετησίως,
κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργία πέντε τµηµάτων.
Κάθε τµήµα θα αποτελείται από τρεις δικαστές και θα επικουρείται από δύο
µόνιµους υπαλλήλους κατηγορίας A και δύο γραµµατείς κατηγορίας C.
(ευρώ)
Ποσά

Μόνιµες θέσεις

Μόνιµοι ή
έκτακτοι υπάλληλοι

5 x 5 x 108.000

A

2.700.000

B

-

C

1.080.000

2 x 5 108.000

3.780.000

7 x 5 x 108.000

-

Άλλοι πόροι (επισηµάνατε
το κονδύλιο του
προϋπολογισµού)
Σύνολο
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10.3

Αύξηση άλλων λειτουργικών δαπανών που απορρέουν από τη δράση, κυρίως
εξόδων που συνεπάγονται οι συνεδριάσεις επιτροπών και οµάδων
εµπειρογνωµόνων
(ευρώ)

Κονδύλιο του
προϋπολογισµού
(αριθµός και τίτλος)
A – 7030

Σύνολο

Ποσά

Μέθοδος υπολογισµού
(Βάση: 4 συνεδριάσεις ετησίως)

9.100 €

14 x 650 € (έξοδα ταξιδιού των κυβερνητικών εµπειρογνωµόνων)

x4

x4

36.400 €

Τα ποσά αντιστοιχούν στις συνολικές δαπάνες της δράσης (εάν αυτή είναι ορισµένης
διάρκειας) ή στις δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια 12 µηνών (εάν η
δράση είναι αορίστου διαρκείας).
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∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ)
ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Κανονισµός του Συµβουλίου για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
Αριθµός αναφοράς του εγγράφου

Η ΠΡΟΤΑΣΗ
1.

∆εδοµένης της αρχής της επικουρικότητας, γιατί κρίνεται απαραίτητη η έκδοση
κοινοτικής νοµοθεσίας στον συγκεκριµένο τοµέα και ποιοι είναι οι πρωταρχικοί
στόχοι της;

Η πρόταση αποβλέπει στην
ευρεσιτεχνίας για το σύνολο
χαρακτήρα που διαθέτουν τα
επιδιωκόµενοι στόχοι δεν είναι
µεµονωµένη ή συλλογική βάση.

καθιέρωση συστήµατος ενιαίων διπλωµάτων
του κοινοτικού εδάφους. Λόγω του εδαφικού
δίκαια εθνικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, οι
δυνατόν να επιτευχθούν από τα κράτη µέλη σε

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2.

Ποιος θα επηρεαστεί από την πρόταση;
–

Ποιοι τοµείς επιχειρήσεων;

Η προστασία των εφευρέσεων αφορά όλους τους τοµείς.
–

Ποιο µέγεθος επιχειρήσεων (µερίδιο των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων);

Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας αφορά τόσο τις µικρές όσο και τις µεσαίες
επιχειρήσεις στο βαθµό που προστατεύει τον πρωτότυπο και νέο χαρακτήρα των
βιοµηχανικών προϊόντων ή διαδικασιών. Σκοπός του εν λόγω διπλώµατος είναι να
προωθηθεί η καινοτοµία στο πλαίσιο των ΜΜΕ.
–

Υπάρχουν στην Κοινότητα ιδιαίτερες γεωγραφικές περιοχές όπου είναι
εγκατεστηµένες οι εν λόγω επιχειρήσεις;

Η δράση αφορά όλο το κοινοτικό έδαφος.
3.

Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για να συµµορφωθούν µε την πρόταση;

Οι επιχειρήσεις πρέπει να ευαισθητοποιηθούν από τα εθνικά γραφεία διανοητικής
ιδιοκτησίας και από την Επιτροπή στο πλαίσιο ενός προγράµµατος ενηµέρωσης και,
ενδεχοµένως, κατάρτισης, ώστε να εξοικειωθούν µε τα πλεονεκτήµατα του
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και µε τους όρους τους οποίους πρέπει να
πληρούν.
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4.

Ποιες οικονοµικές επιπτώσεις προβλέπεται ότι θα επιφέρει η πρόταση στην
απασχόληση, στις επενδύσεις και στη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, καθώς και στην
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων;

Η καινοτοµία προσλαµβάνει πρωταρχική σηµασία όσον αφορά την
ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
προστασία των εφευρέσεων µέσω του δικαίου διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας αποβλέπει
στην ανταµοιβή του εφευρέτη για την εφευρετικότητά του. Όσον αφορά το δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας, η Κοινότητα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκό νοµικό
και ρυθµιστικό πλαίσιο µε το αντίστοιχο που απολαύουν οι επιχειρήσεις των
ανταγωνιστικών προς την ΕΕ γεωγραφικών περιοχών. Το ισχύον σύστηµα
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας παρουσιάζει δύο αδύναµα σηµεία. Είναι περισσότερο
δαπανηρό από τα συστήµατα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που ισχύουν εκτός της
Κοινότητας και, ως εκ τούτου, οι ΜΜΕ έχουν δυσχερέστερη πρόσβαση σε αυτό.
Επιπλέον, είναι ατελές εφόσον η σύµβαση του Λουξεµβούργου του 1989 για το
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, η οποία προέβλεπε τη δηµιουργία ενιαίου τίτλου
προστασίας, δεν τέθηκε σε ισχύ. Ήρθε πλέον ο καιρός να αντιµετωπισθούν οι
αδυναµίες αυτές. Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να αποκατασταθεί, σε
παγκόσµιο επίπεδο, η θέση της Κοινότητας στην αύξηση του αριθµού εφευρέσεων
που κατοχυρώνονται µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, τοµέας στον οποίο η ΕΕ εµφάνιζε
ιδιαίτερα αισθητά πτωτικές τάσεις το τελευταίο διάστηµα.
Επιπροσθέτως, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας που διεξήχθη στις 23 και
24 Μαρτίου 2000 επισήµανε τη σηµασία που έχει η ανταµοιβή των καινοτόµων
ιδεών µε τη µορφή δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, ιδίως χάρη στην
προστασία µέσω του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Υπό αυτό το πρίσµα, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο κάλεσε το Συµβούλιο και την Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη
µέλη, να διασφαλίσουν την αποτελεσµατική εφαρµογή του κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας έως το τέλος του 2001. Εποµένως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα
διασφαλίζεται η προστασία µέσω του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας το οποίο
θα είναι προσβάσιµο, προσιτό και ανταγωνιστικό.
5.

Η πρόταση περιλαµβάνει µέτρα προκειµένου να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (µειωµένες ή διαφορετικές απαιτήσεις κ.λπ.);

Τίποτε δεν προβλέπεται ως προς αυτό. Ωστόσο, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που
ορίζονται στον µελλοντικό κανονισµό, θεωρείται πιθανόν να συνεπάγεται σηµαντική
µείωση του κόστους για την απόκτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας το οποίο να
καλύπτει το σύνολο του εδάφους των κρατών µελών.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
6.

Κατάλογος των οργανισµών των οποίων ζητήθηκε η γνώµη σχετικά µε την πρόταση παρουσίαση των ουσιαστικών στοιχείων της θέσης τους

Η παρούσα πρόταση αποτελεί καρπό ευρείας διαβούλευσης η οποία ξεκίνησε στο
πλαίσιο του προγράµµατος δράσης υπέρ της ενιαίας αγοράς (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
του Άµστερνταµ, Ιούνιος του 1997) και της Πράσινης Βίβλου µε τίτλο "Η προώθηση
της καινοτοµίας µέσω του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας" της 24ης Ιουνίου 1997.
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Στις 25 και 26 Νοεµβρίου 1997, η Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία να
διοργανώσει ακρόαση των ενδιαφεροµένων οι οποίοι τάχθηκαν σαφώς υπέρ του
ενιαίου κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, το οποίο θα πρέπει, κατά προτίµηση,
να εφαρµοστεί µέσω κοινοτικού κανονισµού, όπως συνέβη το 1994 για το κοινοτικό
σήµα. Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί
στην Πράσινη Βίβλο της 5ης Φεβρουαρίου 1999 κατέστησε εφικτή την κατάρτιση
αναλυτικού απολογισµού της διαβούλευσης. Αξίζει να επισηµανθεί ότι οι εφευρέτες,
η βιοµηχανία και, ειδικότερα, οι ΜΜΕ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την
προκρινόµενη προσέγγιση η οποία αποβλέπει στο να καταστήσει το δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας περισσότερο προσβάσιµο, προσιτό και, συνεπώς, ανταγωνιστικό.
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