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Ο∆ΗΓΙΑ 98/44/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 6ησ ΙουλÝου 1998
για την εννοµη προστασÝα των βιοτεχνολογικων εφευρεσεων
προστασÝα των εφευρεσεων τησ βιοτεχνολογÝασ (4),
το οποÝο εÝχε εγκριθεÝ απÞ την επιτροπη συνδιαλλαγησ, το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο
διαπÝστωσαν Þτι η εννοµη προστασÝα των βιοτεχνολογικων εφευρεσεων χρηζει διασαφηνÝσεων¯

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 100Α,

(5)

Þτι υφÝστανται διαφορεσ στον τοµεα τησ προστασÝασ
των βιοτεχνολογικων εφευρεσεων µεταξυ των νοµοθεσιων και των πρακτικων των διαφÞρων κρατων
µελων¯ Þτι οι διαφορεσ αυτεσ µπορουν να παρεµβÀλουν εµπÞδια στισ συναλλαγεσ και να παρεµποδÝσουν, κατ’ αυτÞν τον τρÞπο, τη λειτουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ¯

(6)

Þτι οι διαφορεσ αυτεσ µπορεÝ κÀλλιστα να αυξηθουν
στο βαθµÞ που τα κρÀτη µελη θεσπÝζουν νεεσ και
διαφορετικεσ νοµοθεσÝεσ και διοικητικεσ πρακτικεσ,
η η ερµηνεÝα τουσ απÞ τη νοµολογÝα των κρατων
µελων εξελÝσσεται διαφορετικÀ¯

(7)

Þτι η ανοµοιογενησ εξελιξη των εθνικων νοµοθεσιων
σχετικÀ µε τη νοµικη προστασÝα των βιοτεχνολογικων εφευρεσεων στην ΚοινÞτητα µπορεÝ να αποθαρρυνει ακÞµη περισσÞτερο τισ εµπορικεσ συναλλαγεσ σε βÀροσ τησ βιοµηχανικησ ανÀπτυξησ των εν
λÞγω εφευρεσεων και τησ ευρυθµησ λειτουργÝασ τησ
εσωτερικησ αγορÀσ¯

(8)

Þτι η εννοµη προστασÝα των βιοτεχνολογικων εφευρεσεων δεν απαιτεÝ τη θεσπιση ειδικου δικαÝου που
να υποκαθιστÀ το εθνικÞ δÝκαιο για την ευρεσιτεχνÝα¯ Þτι το εθνικÞ δÝκαιο για την ευρεσιτεχνÝα
παραµενει το βασικÞ σηµεÝο αναφορÀσ για την εννοµη προστασÝα των βιοτεχνολογικων εφευρεσεων,
υπÞ την προυMπÞθεση Þτι πρεπει να προσαρµοσθεÝ η
να συµπληρωθεÝ σε ορισµενα σηµεÝα προκειµενου να
ληφθουν υπÞψη καταλληλωσ οι τεχνολογικεσ εξελÝξεισ που χρησιµοποιουν βιολογικÞ υλικÞ, αλλÀ παρ’
Þλα ταυτα πληρουν τα κριτηρια για την κατοχυρωση
µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ¯

(9)

Þτι σε ορισµενεσ περιπτωσεισ, Þπωσ εÝναι η εξαÝρεση
απÞ τη δυνατÞτητα κατοχυρωσησ µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ των φυτικων ποικιλιων και των φυλων
ζωων καθωσ και των κυρÝωσ βιολογικων µεθÞδων

την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (2),
ΑποφασÝζοντασ συµφωνα µε τη διαδικασÝα που προβλεπεται απÞ το Àρθρο 189Β τησ συνθηκησ (3),
Εκτιµωντασ:
(1)

(2)

Þτι η βιοτεχνολογÝα και η γενετικη µηχανικη διαδραµατÝζουν ολοενα σηµαντικÞτερο ρÞλο σε ευρυ φÀσµα βιοµηχανικων δραστηριοτητων¯ Þτι η προστασÝα
των βιοτεχνολογικων εφευρεσεων εÝναι βεβαιο Þτι
θα αποκτησει κεφαλαιωδη σηµασÝα για τη βιοµηχανικη ανÀπτυξη τησ ΚοινÞτητασ¯
Þτι ιδÝωσ στον τοµεα τησ γενετικησ µηχανικησ, η
ερευνα και η ανÀπτυξη απαιτουν σηµαντικÞτατεσ
επενδυσεισ υψηλου κινδυνου που θα καταστουν
αποδοτικεσ µÞνο µε την κατÀλληλη εννοµη προστασÝα¯

(3)

Þτι η αποτελεσµατικη και εναρµονισµενη προστασÝα
σε Þλα τα κρÀτη µελη εÝναι συσιαστικησ σηµασÝασ
για τη διατηρηση και την ενθÀρρυνση των επενδυσεων στον τοµεα τησ βιοτεχνολογÝασ¯

(4)

Þτι, µετÀ την απÞρριψη απÞ το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο του κοινου σχεδÝου οδηγÝασ του Ευρωπαϊκου
ΚοινοβουλÝου και του ΣυµβουλÝου για την εννοµη

(1) ΕΕ C 296 τησ 8.10.1996, σ. 4 και ΕΕ C 311 τησ 11.10.1997,
σ. 12.
(2) ΕΕ C 295 τησ 7.10.1996, σ. 11.
(3) Γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 16ησ ΙουλÝου 1997
(ΕΕ C 286 τησ 22.9.1997, σ. 87), κοινη θεση του ΣυµβουλÝου
τησ 26ησ ΦεβρουαρÝου 1998 (ΕΕ C 110 τησ 8.4.1998, σ. 17) και
απÞφαση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 12ησ Μαιου 1998
(ΕΕ C 167 τησ 1.6.1998). ΑπÞφαση του ΣυµβουλÝου τησ 16ησ
ΙουνÝου 1998.

(4) ΕΕ C 68 τησ 20.3.1995, σ. 26.
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για την παραγωγη φυτων και ζωων, ορισµενεσ εννοιεσ των εθνικων νοµοθεσιων που βασÝζονται στισ
διεθνεÝσ συµβÀσεισ για τα διπλωµατα ευρεσιτεχνÝασ
και για τισ φυτικεσ ποικιλÝεσ, εχουν προκαλεσει αβεβαιÞτητα Þσον αφορÀ την προστασÝα των βιοτεχνολογικων και ορισµενων µικροβιολογικων εφευρεσεων¯ Þτι παρÝσταται ανÀγκη εναρµÞνισησ στον τοµεα
αυτÞν προκειµενου να εξαλειφθεÝ η αβεβαιÞτητα
αυτη¯
(10)

(11)

(12)

(13)

Þτι θα πρεπει να ληφθεÝ υπÞψη το αναπτυξιακÞ
δυναµικÞ που εχουν οι βιοτεχνολογÝεσ για το περιβÀλλον και ιδιαÝτερα η χρησιµÞτητα των τεχνολογιων αυτων για την ανÀπτυξη καλλιεργητικων µεθÞδων που ρυπαÝνουν λιγÞτερο και εÝναι πιÞ οικονοµικεσ ωσ προσ τη χρηση του εδÀφουσ¯ Þτι θα πρεπει να
ενθαρρυνθεÝ, µεσω του συστηµατοσ των διπλωµÀτων
ευρεσιτεχνÝασ, η ερευνα και η εφαρµογη των µεθÞδων αυτων¯
Þτι εχει σηµασÝα η ανÀπτυξη των βιοτεχνολογιων για
τισ αναπτυσσÞµενεσ χωρεσ, και τουτο τÞσο στον
τοµεα τησ υγεÝασ και τησ καταπολεµησησ των µεγÀλων επιδηµιων και ενδηµιων Þσο και στον τοµεα τησ
καταπολεµησησ τησ πεÝνασ στον κÞσµο¯ Þτι θα πρεπει να ενθαρρυνθεÝ εξÝσου, µεσω του συστηµατοσ
των διπλωµÀτων ευρεσιτεχνÝασ, η ερευνα στουσ
τοµεÝσ αυτουσ¯ Þτι θα πρεπει εξÀλλου να δοθεÝ
ωθηση σε διεθνεÝσ µηχανισµουσ που θα εξασφαλÝσουν τη διÀδοση των τεχνολογιων αυτων στον τρÝτο
κÞσµο και υπερ των αφορωµενων πληθυσµων¯
Þτι η συµφωνÝα για τα δικαιωµατα πνευµατικησ
ιδιοκτησÝασ στον τοµεα του εµπορÝου (TRIPS) (1),
που εχουν υπογρÀψει η Ευρωπαϊκη ΚοινÞτητα και
τα κρÀτη µελη τησ Àρχισε να ισχυει¯ Þτι η συµφωνÝα
αυτη προβλεπει Þτι η προστασÝα που απονεµεται
απÞ ενα δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ πρεπει να εξασφαλÝζεται για τα προϊÞντα και τισ µεθÞδουσ σε Þλουσ
τουσ τοµεÝσ τησ τεχνολογÝασ¯
Þτι το κοινοτικÞ νοµικÞ πλαÝσιο για την προστασÝα
των βιοτεχνολογικων εφευρεσεων µπορεÝ να περιοριστεÝ στη θεσπιση ορισµενων αρχων που ισχυουν
για την κατοχυρωση µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ του
βιολογικου υλικου αυτου καθαυτου, µε στÞχο ιδÝωσ
τον προσδιορισµÞ τησ διαφορÀσ µεταξυ εφευρεσησ
και ανακÀλυψησ σε συνÀρτηση µε τη δυνατÞτητα
ευρεσιτεχνιακησ κατοχυρωσησ ορισµενων στοιχεÝων
ανθρωπινησ προελευσησ και µπορεÝ να περιορισθεÝ
επÝσησ στην εκταση τησ προστασÝασ που παρεχει ενα
δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ σε µια βιοτεχνολογικη εφευρεση, τη δυνατÞτητα προσφυγησ σε ενα συστηµα
κατÀθεσησ που συµπληρωνει τη γραπτη περιγραφη,
και τελοσ, τη δυνατÞτητα απÞκτησησ υποχρεωτικων
µη αποκλειστικων αδειων λÞγω αλληλεξÀρτησησ
µεταξυ φυτικων ποικιλιων και εφευρεσεων, και
αντιστρÞφωσ¯

(1) ΕΕ L 336 τησ 23.12.1994, σ. 213.
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(14)

Þτι ενα δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ δεν επιτρεπει µεν
στον κÀτοχÞ του να υλοποιησει την εφευρεση του,
αλλÀ απλωσ του δÝνει το δικαÝωµα να απαγορευσει
σε τρÝτουσ την εκµετÀλλευση τησ για βιοµηχανικουσ
και εµπορικουσ σκοπουσ¯ Þτι, συνεπωσ, το δÝκαιο
ευρεσιτεχνÝασ δεν µπορεÝ να αντικαταστησει η να
καταστησει περιττεσ τισ εθνικεσ, ευρωπαϊκεσ η διεθνεÝσ νοµοθεσÝεσ, οι οποÝεσ εισÀγουν ενδεχοµενωσ
ορισµενουσ περιορισµουσ η απαγορευσεισ, η οργανωνουν τον ελεγχο τησ ερευνασ και τησ χρησιµοποÝησησ η τησ εµπορÝασ των αποτελεσµÀτων τησ, ιδÝωσ σε
σχεση µε τισ απαιτησεισ τησ δηµÞσιασ υγεÝασ, τησ
ασφÀλειασ, τησ προστασÝασ του περιβÀλλοντοσ, τησ
προστασÝασ των ζωων, τησ διαφυλαξησ τησ γενετικησ ποικιλοµορφÝασ και τησ τηρησησ ορισµενων
κανÞνων δεοντολογÝασ¯

(15)

Þτι ουτε το εθνικÞ ουτε το ευρωπαϊκÞ δÝκαιο ευρεσιτεχνÝασ (συµβαση του ΜονÀχου) δεν επιβÀλλουν,
καταρχην, την απαγÞρευση τησ κατοχυρωσησ του
βιολογικου υλικου µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ η την
εξαÝρεση του απÞ αυτη¯

(16)

Þτι το δÝκαιο τησ ευρεσιτεχνÝασ πρεπει να εφαρµÞζεται τηρουµενων των θεµελιωδων αρχων που εγγυωνται την αξιοπρεπεια και την ακεραιÞτητα του ατÞµου¯ Þτι θα πρεπει να επιβεβαιωθεÝ η αρχη συµφωνα
µε την οποÝα το ανθρωπινο σωµα σε Þλα τα στÀδια
τησ συστασησ και τησ ανÀπτυξησ του, συµπεριλαµβανοµενων των γενετικων κυττÀρων, καθωσ και η
απλη ανακÀλυψη ενÞσ στοιχεÝου η προϊÞντοσ του,
συµπεριλαµβανοµενησ τησ ακολουθÝασ η µερικησ
ακολουθÝασ ενÞσ ανθρωπινου γονιδÝου, δεν µπορουν
να κατοχυρωθουν µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ¯ Þτι οι
αρχεσ αυτεσ εÝναι συµφωνεσ µε τα κριτηρια τησ
κατοχυρωσησ µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ που
ισχυουν στο δÝκαιο τησ ευρεσιτεχνÝασ, τα οποÝα προβλεπουν Þτι µια απλη ανακÀλυψη δεν µπορεÝ να
κατοχυρωθεÝ µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ¯

(17)

Þτι εχει σηµειωθεÝ µεγÀλη πρÞοδοσ στη θεραπεÝα
ασθενειων χÀρισ στην υπαρξη φαρµÀκων προερχοµενων απÞ στοιχεÝα που εχουν αποµονωθεÝ απÞ το
ανθρωπινο σωµα η/και εχουν παραχθεÝ µε Àλλον
τρÞπο, φÀρµακα που απορρεουν απÞ τεχνικεσ µεθÞδουσ που αποσκοπουν στην απÞκτηση στοιχεÝων µε
δοµη παρÞµοια µε εκεÝνη φυσικων στοιχεÝων που
υπÀρχουν στο ανθρωπινο σωµα¯ Þτι, εποµενωσ,
ενδεÝκνυται να ενθαρρυνεται, µε το συστηµα των
διπλωµÀτων ευρεσιτεχνÝασ, η ερευνα για την απÞκτηση και την αποµÞνωση στοιχεÝων του τυπου
αυτου που εÝναι πολυτιµα για την παραγωγη φαρµÀκων¯

(18)

Þτι στο βαθµÞ που το συσηµα των διπλωµÀτων
ευρεσιτεχνÝασ δεν παρεχει επαρκη κÝνητρα για την
ερευνα και την παραγωγη φαρµÀκων που προερχονται απÞ τη βιοτεχνολογÝα και εÝναι απαραÝτητα για
την καταπολεµηση των σπανÝων η των λεγÞµενων
«ορφανων» νÞσων, η ΚοινÞτητα και τα κρÀτη µελη
εχουν την υποχρεωση να βρουν κατÀλληλη λυση για
το πρÞβληµα αυτÞ¯
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(26)

Þτι, συνεπωσ, εÝναι απαραÝτητο να επισηµανθεÝ Þτι
µια εφευρεση που αφορÀ στοιχεÝο το οποÝο εÝτε εχει
αποµονωθεÝ απÞ το ανθρωπινο σωµα εÝτε εχει
παραχθεÝ µε Àλλο τρÞπο µε τεχνικη µεθοδο και εÝναι
βιοµηχανικωσ εφαρµÞσιµη, δεν εξαιρεÝται απÞ την
κατοχυρωση µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ, ακÞµη και
αν η δοµη του εν λÞγω στοιχεÝου εÝναι Ýδια µε εκεÝνη
ενÞσ φυσικου στοιχεÝου, εξυπακουοµενου Þτι τα
δικαιωµατα που παρεχει το δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ
δεν καλυπτουν το ανθρωπινο σωµα και τα στοιχεÝα
του στο φυσικÞ τουσ περιβÀλλον¯

Þτι, εαν µια εφευρεση αφορÀ βιολογικÞ υλικÞ
ανθρωπινησ προελευσησ η χρησιµοποιεÝ τετοιο υλικÞ, το Àτοµο επÝ του οποÝου πραγµατοποιεÝται η
ληψη εκκριµÀτων, στα πλαÝσια τησ κατÀθεσησ αιτησεωσ για τη χορηγηση διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ,
πρεπει να εχει την ευκαιρÝα να εκφρÀσει ελευθερα
και εν γνωσει τη συναÝνεση του γι’ αυτη, συµφωνα
µε το εθνικÞ δÝκαιο¯

(27)

Þτι ενα τετοιο στοιχεÝο που εÝτε εχει αποµονωθεÝ
απÞ το ανθρωπινο σωµα εÝτε εχει παραχθεÝ µε Àλλο
τρÞπο δεν εξαιρεÝται απÞ τη δυνατÞτητα κατοχυρωσησ µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ, εφÞσον εÝναι, για
παρÀδειγµα, το αποτελεσµα τεχνικων µεθÞδων µε
τισ οποÝεσ εντοπÝσθηκε, καθαρÝσθηκε, χαρακτηρÝστηκε και πολλαπλασιÀσθηκε εξω απÞ το ανθρωπινο
σωµα, τεχνικεσ τισ οποÝεσ µÞνον ο Àνθρωποσ µπορεÝ
να εφαρµÞσει και τισ οποÝεσ η φυση δεν µπορεÝ να
εκτελεσει απÞ µÞνη τησ¯

Þτι, εÀν µια εφευρεση αφορÀ βιολογικÞ υλικÞ φυτικησ η ζωικησ προελευσησ, η εÀν η εν λÞγω εφευρεση
χρησιµοποιεÝ τετοιο υλικÞ, η αÝτηση διπλωµατοσ
ευρεσιτεχνÝασ θα πρεπει να περιλαµβÀνει, ενδεχοµενωσ, πληροφορÝεσ σχετικÀ µε τον γεωγραφικÞ τÞπο
προελευσησ του υλικου αυτου, εÀν αυτÞσ εÝναι
γνωστÞσ¯ Þτι τουτο ισχυει υπÞ την επιφυλαξη τησ
εξετασησ των αιτησεων διπλωµÀτων ευρεσιτεχνÝασ
και τησ εγκυρÞτητασ των δικαιωµÀτων που απορρεουν απÞ τα χορηγηθεντα διπλωµατα ευρεσιτεχνÝασ¯

(28)

Þτι η παρουσα οδηγÝα ουδÞλωσ επηρεÀζει τισ βÀσεισ
του ισχυοντοσ δικαÝου ευρεσιτεχνÝασ, συµφωνα µε το
οποÝο εÝναι δυνατη η χορηγηση διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ για κÀθε νεα εφαρµογη προϊÞντοσ το οποÝο
εχει ηδη κατοχυρωθεÝ µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ¯

(29)

Þτι η παρουσα οδηγÝα δεν αφορÀ την εξαÝρεση
φυτικων ποικιλιων και φυλων ζωων απÞ τη δυνατÞτητα κατοχυρωσησ µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ¯ Þτι,
αντιθετωσ, εφευρεσεισ που εχουν ωσ αντικεÝµενο
φυτÀ η ζωα εÝναι καταρχην επιδεκτικεσ κατοχυρωσησ µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ εφÞσον η εφαρµογη
τουσ δεν περιορÝζεται τεχνικÀ σε µια φυτικη ποικιλÝα
η φυλη ζωων¯

(30)

Þτι η εννοια τησ φυτικησ ποικιλÝασ ορÝζεται απÞ τη
νοµοθεσÝα περÝ προστασÝασ των φυτικων ποικιλιων¯
Þτι, συµφωνα µε την ανωτερω νοµοθεσÝα, µια ποικιλÝα χαρακτηρÝζεται απÞ ολÞκληρο το γενωµÀ τησ
και εχει εποµενωσ ατοµικÞτητα αφου διακρÝνεται
σαφωσ απÞ Àλλεσ ποικιλÝεσ¯

(31)

Þτι ενα συνολο φυτων, το οποÝο χαρακτηρÝζεται απÞ
ενα συγκεκριµενο γονÝδιο (και Þχι απÞ ενα ολÞκληρο γενωµα), δεν υπÞκειται στην προστασÝα των
ποικιλιων¯ Þτι δεν εξαιρεÝται συνεπωσ απÞ τη δυνατÞτητα κατοχυρωσησ µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ,
ακÞµη και αν περιλαµβÀνει φυτικεσ ποικιλÝεσ¯

(32)

Þτι αν µια εφευρεση περιορÝζεται απλωσ στη γενετικη τροποποÝηση µιασ συγκεκριµενησ φυτικησ ποικιλÝασ και αν δηµιουργεÝται µια νεα φυτικη ποικιλÝα,
αυτη η νεα ποικιλÝα εξακολουθεÝ να µην µπορεÝ να
αποτελεσει αντικεÝµενο ευρεσιτεχνÝασ, ακÞµη και αν
αυτη η γενετικη τροποποÝηση δεν εÝναι αποτελεσµα
µιασ κατÀ κυριο λÞγο βιολογικησ µεθÞδου, αλλÀ
προϊÞν βιοτεχνολογικησ µεθÞδου¯

(33)

Þτι εÝναι αναγκαÝο να καθοριστεÝ, για τουσ σκοπουσ
τησ παρουσασ οδηγÝασ, πÞτε µια µεθοδοσ παραγωγησ φυτων η ζωων εÝναι κυρÝωσ βιολογικη¯

(19)

Þτι εληφθη υπÞψη η γνωµη αριθ. 8 τησ οµÀδασ
συµβουλων τησ Ευρωπαϊκησ Επιτροπησ για τη δεοντολογÝα τησ βιοτεχνολογÝασ¯

(20)

(21)

(22)

Þτι η συζητηση για τη δυνατÞτητα κατοχυρωσησ µε
δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ των ακολουθιων η των µερικων ακολουθιων γονιδÝων οδηγεÝ σε διχογνωµÝεσ¯
Þτι, συµφωνα µε την παρουσα οδηγÝα, πρεπει να
εφαρµοσθουν για τη χορηγηση διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ για εφευρεσεισ που αφορουν τισ εν λÞγω
ακολουθÝεσ η µερικεσ ακολουθÝεσ τα Ýδια κριτηρια
κατοχυρωσησ µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ µε εκεÝνα
που ισχυουν στουσ υπολοÝπουσ τοµεÝσ τησ τεχνολογÝασ, δηλαδη καινοτοµÝα, εφευρετικη δραστηριÞτητα
και βιοµηχανικη εφαρµογη¯ Þτι η βιοµηχανικη εφαρµογη µιασ ακολουθÝασ η µερικησ ακολουθÝασ πρεπει
να εκτÝθεται συγκεκριµενα στην αÝτηση διπλωµατοσ
ευρεσιτεχνÝασ, Þπωσ κατατÝθεται¯

(23)

Þτι µια απλη ακολουθÝα τµηµÀτων του DNA χωρÝσ
ενδειξη λειτουργÝασ δεν περιεχει κανÞνα για τεχνικεσ
ενεργειεσ¯ Þτι, ωσ εκ τουτου, δεν συνιστÀ εφευρεση
που µπορεÝ να κατοχυρωθεÝ µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ¯

(24)

Þτι, προκειµενου να τηρεÝται το κριτηριο τησ βιοµηχανικησ εφαρµογησ, εÝναι απαραÝτητο, στην περÝπτωση που µÝα ακολουθÝα η µερικη ακολουθÝα γονιδÝου χρησιµοποιεÝται για την παραγωγη πρωτεινησ η
µερικησ πρωτεινησ, να προσδιορισθεÝ ποια πρωτεινη
η µερικη πρωτεινη παρÀγεται και ποια λειτουργÝα
εξυπηρετεÝ¯

(25)

L 213/15

Þτι, για την ερµηνεÝα των δικαιωµÀτων που παρεχονται µε το δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ, οσÀκισ οι ακολουθÝεσ επικαλυπτονται µÞνο στα µερη που δεν εÝναι
ουσιωδη στην εφευρεση, τα δÝκαια ευρεσιτεχνÝασ
θεωρουν κÀθε ακολουθÝα ωσ ανεξÀρτητη ακολουθÝα¯
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(34)

Þτι η παρουσα οδηγÝα δεν επηρεÀζει τισ εννοιεσ τησ
εφευρεσησ και τησ ανακÀλυψησ Þπωσ αυτεσ ορÝζονται απÞ το δÝκαιο ευρεσιτεχνÝασ, εθνικÞ, ευρωπαϊκÞ
η διεθνεσ¯

(35)

Þτι η παρουσα οδηγÝα δεν θÝγει τισ διατÀξεισ των
εθνικων νοµοθεσιων περÝ διπλωµÀτων ευρεσιτεχνÝασ,
συµφωνα µε τισ οποÝεσ οι χειρουργικεσ, θεραπευτικεσ και διαγνωστικεσ µεθοδοι που εφαρµÞζονται στο
σωµα των ανθρωπων η των ζωων, εξαιρουνται απÞ
την ευρεσιτεχνιακη κατοχυρωση¯

(36)

Þτι η συµφωνÝα TRIPS προβλεπει για τα µελη του
ΠαγκÞσµιου Οργανισµου ΕµπορÝου τη δυνατÞτητα
αποκλεισµου εφευρεσεων απÞ την κατοχυρωση µε
δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ, στην περÝπτωση που η
παρεµπÞδιση τησ εµπορικησ τουσ εκµετÀλλευσησ στο
εδαφÞσ τουσ εÝναι απαραÝτητη για την προστασÝα
τησ δηµÞσιασ τÀξησ η ηθικησ, συµπεριλαµβανοµενησ
τησ προστασÝασ τησ ζωησ η τησ υγεÝασ των ανθρωπων και των ζωων και τησ προφυλÀξεωσ των φυτων
η για την αποτροπη πρÞκλησησ σοβαρησ ζηµÝασ στο
περιβÀλλον, υπÞ την προυMπÞθεση Þτι ενασ τετοιοσ
αποκλεισµÞσ δεν λαµβÀνει χωρα µÞνον επειδη η
εκµετÀλλευση απαγορευεται απÞ την νοµοθεσÝα
τουσ¯

(37)

Þτι η αρχη, συµφωνα µε την οποÝα αποκλεÝονται
απÞ την ευρεσιτεχνιακη κατοχυρωση οι εφευρεσεισ,
η εµπορικη εκµετÀλλευση των οποÝων εÝναι αντÝθετη
µε τη δηµÞσια τÀξη η τα χρηστÀ ηθη, πρεπει να
τονισθεÝ στην παρουσα οδηγÝα¯

(38)

Þτι το διατακτικÞ τησ παρουσασ οδηγÝασ πρεπει
επÝσησ να περιλαµβÀνει ενδεικτικÞ κατÀλογο των
εφευρεσεων που αποκλεÝονται τησ δυνατÞτητασ
κατοχυρωσησ µε διπλωµατα ευρεσιτεχνÝασ για να
χρησιµευει ωσ οδηγÞσ στουσ εθνικουσ δικαστεσ και
τα εθνικÀ γραφεÝα ευρεσιτεχνÝασ για την ερµηνεÝα
τησ παραποµπησ στη δηµÞσια τÀξη η τα χρηστÀ ηθη¯
Þτι εÝναι αυτονÞητο Þτι ο κατÀλογοσ αυτÞσ δεν
µπορεÝ να εÝναι εξαντλητικÞσ¯ Þτι οι µεθοδοι, η
εφαρµογη των οποÝων προσβÀλλει την ανθρωπινη
αξιοπρεπεια, Þπωσ π.χ. οι µεθοδοι για την παραγωγη υβριδÝων απÞ βλαστικÀ η πανÝσχυρα κυτταρα
ανθρωπων και ζωων, πρεπει, Þπωσ εÝναι φυσικÞ, να
εξαιρεθουν επÝσησ απÞ τη δυνατÞτητα ευρεσιτεχνιακησ κατοχυρωσησ¯

(39)

Þτι η δηµÞσια τÀξη και τα χρηστÀ ηθη αντιστοιχουν
ιδÝωσ σε δεοντολογικεσ η ηθικεσ αρχεσ που αναγνωρÝζονται σε ενα κρÀτοσ µελοσ, των οποÝων ο σεβασµÞσ επιβÀλλεται ιδιαÝτερα απÞ Àποψη βιοτεχνολογÝασ λÞγω τησ δυνητικησ εµβελειασ των εφευρεσεων
στον τοµεα αυτÞν και τησ εγγενουσ σχεσησ τουσ µε
τη ζωσα υλη¯ Þτι οι εν λÞγω ηθικεσ η δεοντολογικεσ
αρχεσ συµπληρωνουν τουσ συνηθεισ νοµικουσ ελεγχουσ που προβλεπονται απÞ τη νοµοθεσÝα ευρεσιτεχνÝασ, ανεξÀρτητα απÞ τον τεχνικÞ τοµεα τησ
εφευρεσησ¯
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(40)

Þτι στην ΚοινÞτητα επικρατεÝ συναÝνεση για το Þτι η
βλαστικη γονιδιακη επεµβαση στον Àνθρωπο και η
κλωνοποÝηση ανθρωπων εÝναι αντÝθετεσ µε τη δηµÞσια τÀξη και τα χρηστÀ ηθη¯ Þτι ωσ εκ τουτου εÝναι
σηµαντικÞ να αποκλεισθουν κατηγορηµατικÀ απÞ
τη δυνατÞτητα ευρεσιτεχνιακησ κατοχυρωσησ οι
µεθοδοι τροποποÝησησ τησ βλαστικησ γενετικησ ταυτÞτητασ του ανθρωπινου Þντοσ και οι µεθοδοι κλωνοποÝησησ ανθρωπων¯

(41)

Þτι ωσ µεθοδοσ κλωνοποÝησησ ανθρωπων µπορεÝ να
ορισθεÝ κÀθε µεθοδοσ, συµπεριλαµβανοµενων των
τεχνικων διαÝρεσησ εµβρυων, που αποσκοπεÝ στη
δηµιουργÝα ανθρωπου, ο οποÝοσ θα εχει τισ Ýδιεσ
πυρηνικεσ γενετικεσ πληροφορÝεσ µε Àλλο ζωντα η
νεκρÞ Àνθρωπο¯

(42)

Þτι, Àλλωστε, η χρησιµοποÝηση ανθρωπινων εµβρυων για βιοµηχανικουσ η εµπορικουσ σκοπουσ
πρεπει επÝσησ να αποκλεισθεÝ απÞ τη δυνατÞτητα
ευρεσιτεχνιακησ κατοχυρωσησ¯ Þτι, εν πÀση περιπτωσει, ο αποκλεισµÞσ αυτÞσ δεν αφορÀ τισ εφευρεσεισ µε θεραπευτικÞ η διαγνωστικÞ στÞχο οι οποÝεσ
εφαρµÞζονται στο εµβρυο και του εÝναι χρησιµεσ¯

(43)

Þτι το Àρθρο ΣΤ, παρÀγραφοσ 2 τησ συνθηκησ για
την Ευρωπαϊκη Îνωση προβλεπει Þτι η Îνωση σεβεται τα θεµελιωδη δικαιωµατα, Þπωσ κατοχυρωνονται µε την ευρωπαϊκη συµβαση για την προστασÝα
των δικαιωµÀτων του ανθρωπου και των θεµελιωδων ελευθεριων, που υπογρÀφηκε στη Ρωµη στισ 4
ΝοεµβρÝου 1950 και Þπωσ προκυπτουν απÞ τισ κοινεσ συνταγµατικεσ παραδÞσεισ των κρατων µελων,
ωσ γενικεσ αρχεσ του κοινοτικου δικαÝου¯

(44)

Þτι η ευρωπαϊκη οµÀδα για τη δεοντολογÝα τησ
επιστηµησ και των νεων τεχνολογιων τησ Επιτροπησ
αξιολογεÝ Þλεσ τισ συναφεÝσ µε τη βιοτεχνολογÝα
δεοντολογικεσ πτυχεσ¯ Þτι εν προκειµενω, θα πρεπει
να σηµειωθεÝ Þτι οι τυχÞν διαβουλευσεισ µε την
οµÀδα αυτη, ακÞµη και Þσον αφορÀ το δÝκαιο ευρεσιτεχνÝασ, µπορουν να διεξαχθουν µÞνον στο επÝπεδο τησ αξιολÞγησησ τησ βιοτεχνολογÝασ εναντι των
θεµελιωδων δεοντολογικων αρχων¯

(45)

Þτι οι µεθοδοι τροποποÝησησ τησ γενετικησ ταυτÞτητασ των ζωων οι οποÝεσ ενδεχεται να τουσ προκαλεσουν ταλαιπωρÝεσ χωρÝσ ουσιαστικη ιατρικη χρησιµÞτητα στον τοµεα τησ ερευνασ, τησ πρÞληψησ, τησ
διÀγνωσησ η τησ θεραπεÝασ για τον Àνθρωπο και τα
ζωα, καθωσ και τα ζωα που παρÀγονται µε τισ
µεθÞδουσ αυτεσ, πρεπει να αποκλειστουν τησ δυνατÞτητασ κατοχυρωσησ µε διπλωµατα ευρεσιτεχνÝασ¯

(46)

Þτι, εφÞσον η αποστολη του διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ εÝναι να ανταµεÝψει τον εφευρετη µε την απονοµη ενÞσ αποκλειστικου αλλÀ χρονικÀ περιορισµενου δικαιωµατοσ για τη δηµιουργÝα του και, µε τον
τρÞπο αυτÞ να ενθαρρυνει τισ εφευρετικεσ δραστη-
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ριÞτητεσ, ο κÀτοχοσ του διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ
πρεπει να δικαιουται να επαγορευει τη χρηση του
κατοχυρωµενου µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ αυτοαναπαραγÞµενου υλικου, υπÞ προυMποθεσεισ ανÀλογεσ
προσ εκεÝνεσ συµφωνα µε τισ οποÝεσ θα µπορουσε να
απαγορευθεÝ η χρηση των κατοχυρωµενων µε το
δÝπλωµα αυτÞ µη αυτοαναπαραγÞµενων προϊÞντων,
δηλαδη η παραγωγη αυτου τουτου του κατοχυρωµενου προϊÞντοσ¯
(47)

Þτι εÝναι αναγκαÝο να προβλεφθεÝ µια πρωτη παρεκκλιση απÞ τα δικαιωµατα του κατÞχου του διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ, Þταν πωλεÝται σε εναν γεωργÞ για
σκοπουσ γεωργικησ εκµετÀλλευσησ αναπαραγωγικÞ
υλικÞ, το οποÝο ενσωµατωνει την προστατευÞµενη
εφευρεση, απÞ τον Ýδιο τον κÀτοχο του διπλωµατοσ
ευρεσιτεχνÝασ η µε τη συγκατÀθεση του¯ Þτι αυτη η
πρωτη παρεκκλιση πρεπει να επιτρεπει στο γεωργÞ
να χρησιµοποιεÝ στη δικη του γεωργικη εκµετÀλλευση το προϊÞν τησ συγκοµιδησ του για µεταγενεστερη
αναπαραγωγη η πολλαπλασιασµÞ και Þτι η εκταση
και οι προυMποθεσεισ τησ παρεκκλισησ αυτησ πρεπει
να περιορÝζονται στην εκταση και τισ προυMποθεσεισ
που προβλεπονται απÞ τον κανονισµÞ (ΕΚ) αριθ.
2100/94 του ΣυµβουλÝου, τησ 27ησ ΙουλÝου 1994, για
τα κοινοτικÀ δικαιωµατα επÝ φυτικων ποικιλιων (1)¯

(48)

Þτι απÞ το γεωργÞ µπορεÝ µÞνο να ζητηθεÝ να
καταβÀλει την αµοιβη που προβλεπεται απÞ το κοινοτικÞ δÝκαιο περÝ φυτικων ποικιλιων ωσ προυMπÞθεση εφαρµογησ τησ παρεκκλισησ απÞ την κοινοτικη
προστασÝα των φυτικων ποικιλιων¯

(49)

Þτι, ωστÞσο, ο κÀτοχοσ του διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ µπορεÝ να υπερασπιστεÝ τα δικαιωµατÀ του κατÀ
του γεωργου που κÀνει καταχρηστικη χρηση τησ
παρεκκλισησ η κατÀ του βελτιωτη που ανεπτυξε
κÀποια φυτικη ποικιλÝα η οποÝα ενσωµατωνει την
προστατευÞµενη εφευρεση, εφÞσον ο τελευταÝοσ δεν
τηρεÝ τισ υποχρεωσεισ του¯

(50)

Þτι δευτερη παρεκκλιση απÞ τα δικαιωµατα του
κατÞχου του διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ, πρεπει να
επιτρεπει στο γεωργÞ να χρησιµοποιεÝ τα
προστατευÞµενα ζωα για γεωργικη χρηση¯

(51)

Þτι ελλεÝψει κοινοτικησ νοµοθεσÝασ για την παραγωγη φυλων ζωων, η εκταση και οι προυMποθεσεισ τησ
δευτερησ αυτησ παρεκκλισησ πρεπει να καθορÝζονται µε βÀση τισ εθνικεσ νοµοθεσÝεσ, κανονιστικεσ
διατÀξεισ και πρακτικεσ¯

(52)

Þτι, στον τοµεα τησ εκµετÀλλευσησ νεων φυτικων
χαρακτηριστικων, που εÝναι αποτελεσµα τησ γενετικησ µηχανικησ, πρεπει να χορηγεÝται, εναντι τιµηµα-

(1) ΕΕ L 227 τησ 1.9.1994, σ. 1¯ κανονισµÞσ Þπωσ τροποποιηθηκε
απÞ τον κανονισµÞ (ΕΚ) αριθ. 2506/95 (ΕΕ L 258 τησ
28.10.1995, σ. 3).
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τοσ, εγγυηµενη πρÞσβαση µε τη µορφη υποχρεωτικησ Àδειασ, Þταν, σε σχεση µε το συγκεκριµενο γενοσ
η εÝδοσ, η φυτικη ποικιλÝα συνιστÀ σηµαντικη τεχνικη προÞδο µε αξιοσηµεÝωτο οικονοµικÞ ενδιαφερον
σε σχεση µε την εφευρεση που διεκδικεÝται στο
δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ¯

(53)

Þτι, στον τοµεα τησ χρησιµοποÝησησ στο πλαÝσιο τησ
γενετικησ µηχανικησ νεων φυτικων χαρακτηριστικων
που προερχονται απÞ νεεσ φυτικεσ ποικιλÝεσ, πρεπει
να χορηγηθεÝ εναντι τιµηµατοσ εγγυηµενη πρÞσβαση
µε τη µορφη υποχρεωτικησ Àδειασ, Þταν η εφευρεση
συνιστÀ σηµαντικη τεχνικη πρÞοδο µε αξιοσηµεÝωτο
οικονοµικÞ ενδιαφερον¯

(54)

Þτι το Àρθρο 34 τησ συµφωνÝασ TRIPS περιεχει
λεπτοµερη ρυθµιση του βÀρουσ τησ αποδεÝξεωσ η
οποÝα εÝναι δεσµευτικη για Þλα τα κρÀτη µελη¯ Þτι,
για το λÞγο αυτÞ, δεν εÝναι απαραÝτητη η θεσπιση
σχετικησ διÀταξησ στον παρουσα οδηγÝα¯

(55)

Þτι η ΚοινÞτητα, µετÀ την απÞφαση 93/626/ΕΟΚ (2),
εÝναι συµβαλλÞµενο µεροσ στη συµβαση για τη βιολογικη ποικιλοµορφÝα τησ 5ησ ΙουνÝου 1992¯ Þτι εν
προκειµενω τα κρÀτη µελη, θετοντασ σε ισχυ τισ
αναγκαÝεσ νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ και διοικητικεσ
διατÀξεισ για να συµµορφωθουν µε την παρουσα
οδηγÝα, λαµβÀνουν υπÞψη ιδÝωσ το Àρθρο 3, το
Àρθρο 8 εδÀφιο ι) και το Àρθρο 16 παρÀγραφοσ 2
δευτερη φρÀση και παρÀγραφοσ 5 τησ εν λÞγω
συµβασησ¯

(56)

Þτι η τρÝτη συνδιÀσκεψη των µερων που υπογρÀφουν τη συµβαση για τη βιολογικη ποικιλοµορφÝα, η
οποÝα πραγµατοποιηθηκε το Νοεµβριο του 1996,
διαπιστωνει στην απÞφαση III/17 Þτι «απαιτεÝται
περαιτερω εργασÝα προκειµενου να βοηθηθεÝ η
ανÀπτυξη µιασ κοινησ εκτÝµησησ τησ σχεσησ µεταξυ
των δικαιωµÀτων πνευµατικησ ιδιοκτησÝασ και των
σχετικων ρυθµÝσεων τησ συµφωνÝασ για τισ συναφεÝσ
µε το εµπÞριο πτυχεσ των δικαιωµÀτων πνευµατικησ
ιδιοκτησÝασ και τησ συµβασησ για τη βιολογικη ποικιλοµορφÝα, ιδÝωσ σε θεµατα σχετιζÞµενα µε τη
µεταφορÀ τεχνολογÝασ και τη διατηρηση και συνεχη
χρησιµοποÝηση τησ βιολογικησ ποικιλοµορφÝασ καθωσ και την εντιµη και δÝκαιη κατανοµη των ωφελειων που προκυπτουν απÞ τη χρησιµοποÝηση των
γενετικων πηγων, συµπεριλαµβανοµενησ τησ προστασÝασ τησ τεχνογνωσÝασ, των καινοτοµιων και των
πρακτικων των αυτοχθÞνων και τοπικων κοινοτητων που ενσωµατωνουν παραδοσιακουσ τρÞπουσ
ζωησ που εÝναι σηµαντικοÝ για τη διατηρηση και
συνεχη χρησιµοποÝηση τησ βιολογικησ ποικιλοµορφÝασ»,

(2) ΕΕ L 309 τησ 13.12.1993, σ. 1.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

30.7.98
Íρθρο 4

1. ∆εν κατοχυρωνονται µε διπλωµατα ευρεσιτεχνÝασ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Κατοχυρωση µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ

Íρθρο 1
1. Τα κρÀτη µελη προστατευουν τισ βιοτεχνολογικεσ εφευρεσεισ στο πλαÝσιο του εθνικου τουσ δικαÝου περÝ ευρεσιτεχνÝασ. Τα κρÀτη µελη προσαρµÞζουν, εφÞσον χρειασθεÝ,
το εθνικÞ τουσ δÝκαιο περÝ ευρεσιτεχνÝασ, προκειµενου να
ληφθουν υπÞψη οι διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ.
2. Η παρουσα οδηγÝα δεν επηρεÀζει τισ υποχρεωσεισ των
κρατων µελων που απορρεουν απÞ διεθνεÝσ συµβÀσεισ, και
ιδÝωσ απÞ τη συµφωνÝα TRIPS και τη συµβαση για τη
βιολογικη ποικιλοµορφÝα.

Íρθρο 2
1. Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ, νοουνται ωσ:
α) «βιολογικÞ υλικÞ»: το υλικÞ που περιεχει γενετικεσ
πληροφορÝεσ και µπορεÝ να αυτοαναπαραχθεÝ η να
αναπαραχθεÝ µεσα σε ενα βιολογικÞ συστηµα¯
β) «µικροβιολογικη διαδικασÝα»: κÀθε διαδικασÝα η οποÝα
χρησιµοποιεÝ µικροβιολογικÞ υλικÞ, εµπεριεχει επεµβαση σε µικροβιολογικÞ υλικÞ η παρÀγει µικροβιολογικÞ
υλικÞ.
2. Μια διαδικασÝα παραγωγησ φυτων η ζωων εÝναι κυρÝωσ
βιολογικη, αν συνÝσταται εξ ολοκληρου σε φυσικÀ φαινÞµενα Þπωσ η διασταυρωση η η επιλογη.
3. Η εννοια τησ φυτικησ ποικιλÝασ ορÝζεται στο Àρθρο 5
του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 2100/94.

Íρθρο 3
1. Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ, µπορουν να
κατοχυρωθουν µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ, εφευρεσεισ οι
οποÝεσ εÝναι νεεσ, εµπεριεχουν εφευρετικη δραστηριÞτητα
και εÝναι επιδεκτικεσ βιοµηχανικησ εφαρµογησ, ακÞµη και
αν εχουν ωσ αντικεÝµενο ενα προϊÞν που αποτελεÝται απÞ η
περιεχει βιολογικÞ υλικÞ, η µια µεθοδο για την παραγωγη,
επεξεργασÝα η χρησιµοποÝηση βιολογικου υλικου.

α) οι φυτικεσ ποικιλÝεσ και οι φυλεσ ζωων¯
β) οι κυρÝωσ βιολογικεσ µεθοδοι για την παραγωγη φυτων
η ζωων.
2. Εφευρεσεισ που αφορουν φυτÀ η ζωα µπορουν να
κατοχυρωθουν µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ εÀν η δυνατÞτητα τεχνικησ εφαρµογησ τησ εφευρεσησ δεν περιορÝζεται σε
ορισµενη φυτικη ποικιλÝα η φυλη ζωου.
3. Η παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο β) δεν θÝγει τη δυνατÞτητα
ευρεσιτεχνιακησ κατοχυρωσησ για εφευρεσεισ που εχουν
ωσ αντικεÝµενο µικροβιολογικη µεθοδο η Àλλεσ τεχνικεσ
µεθÞδουσ η προϊÞν που παρÀγεται µεσω τετοιων µεθÞδων.
Íρθρο 5
1. Το ανθρωπινο σωµα, στα διÀφορα στÀδια του σχηµατισµου και τησ ανÀπτυξησ του, καθωσ και η απλη ανακÀλυψη ενÞσ απÞ τα επιµερουσ στοιχεÝα του, συµπεριλαµβανοµενησ τησ ακολουθÝασ η τησ µερικησ ακολουθÝασ γονιδÝου, δεν µπορουν να αποτελουν εφευρεσεισ επιδεκτικεσ
κατοχυρωσησ µε διπλωµατα ευρεσιτεχνÝασ.
2. Îνα στοιχεÝο που εχει αποµονωθεÝ απÞ το ανθρωπινο
σωµα η που εχει παραχθεÝ µε Àλλο τρÞπο µε τεχνικη
µεθοδο, συµπεριλαµβανοµενησ τησ ακολουθÝασ η τησ µερικησ ακολουθÝασ ενÞσ γονιδÝου, µπορεÝ να αποτελεÝ εφευρεση επιδεκτικη κατοχυρωσησ µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ,
ακÞµη και αν η δοµη του εν λÞγω στοιχεÝου εÝναι Ýδια µε
εκεÝνη ενÞσ φυσικου στοιχεÝου.
3. Η βιοµηχανικη εφαρµογη µιασ ακολουθÝασ η µερικησ
ακολουθÝασ ενÞσ γονιδÝου πρεπει να αναφερεται συγκεκριµενα στην αÝτηση για χορηγηση διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ.
Íρθρο 6
1. Οι εφευρεσεισ των οποÝων η εµπορικη εκµετÀλλευση
αντÝκειται στη δηµÞσια τÀξη η στα χρηστÀ ηθη αποκλεÝονται τησ κατοχυρωσησ µε δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ, η δε
εκµετÀλλευση δεν µπορεÝ να θεωρηθεÝ ωσ αντικεÝµενη στη
δηµÞσια τÀξη η στα χρηστÀ ηθη για µÞνο το λÞγο Þτι
απαγορευεται απÞ νοµοθετικη η κανονιστικη διÀταξη.
2. ΒÀσει τησ παραγρÀφου 1, δεν κατοχυρωνονται ιδÝωσ µε
δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ:
α) οι µεθοδοι κλωνοποÝησησ ανθρωπων¯

2. ΒιολογικÞ υλικÞ το οποÝο εχει αποµονωθεÝ απÞ το
φυσικÞ του περιβÀλλον η εχει παραχθεÝ µε τη βοηθεια
τεχνικησ µεθÞδου µπορεÝ να αποτελεσει αντικεÝµενο εφευρεσησ, ακÞµη και στην περÝπτωση που προυMπηρχε στη
φυση.

β) οι µεθοδοι τροποποÝησησ τησ βλαστικησ γενετικησ ταυτÞτητασ του ανθρωπινου Þντοσ¯
γ) οι χρησεισ ανθρωπÝνων εµβρυων για βιοµηχανικουσ η
εµπορικουσ σκοπουσ¯
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δ) οι µεθοδοι τροποποÝησησ τησ γενετικησ ταυτÞτητασ των
ζωων που ενδεχεται να προκαλεσουν σε αυτÀ ταλαιπωρÝεσ χωρÝσ ουσιαστικη ιατρικη χρησιµÞτητα για τον
Àνθρωπο η για τα ζωα, καθωσ και τα ζωα που παρÀγονται µε τετοιεσ µεθÞδουσ.
Íρθρο 7
Η ευρωπαϊκη οµÀδα για τη δεοντολογÝα τησ επιστηµησ και
των νεων τεχνολογιων τησ Επιτροπησ αξιολογεÝ Þλα τα
θεµατα δεοντολογÝασ που σχετÝζονται µε τη βιοτεχνολογÝα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Îκταση τησ προστασÝασ
Íρθρο 8
1. Η προστασÝα που παρεχει ενα δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ
για βιολογικÞ υλικÞ το οποÝο, ωσ εκ τησ εφευρεσεωσ,
διαθετει συγκεκριµενεσ ιδιÞτητεσ, εκτεÝνεται σε οποιοδηποτε βιολογικÞ υλικÞ αποκτÀται βÀσει του εν λÞγω βιολογικου υλικου µε αναπαραγωγη η πολλαπλασιασµÞ υπÞ την
αυτη η διαφορετικη µορφη το οποÝο διαθετει τισ Ýδιεσ µε
αυτÞ ιδιÞτητεσ.
2. Η προστασÝα που παρεχει ενα δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ
για µεθοδο που επιτρεπει την παραγωγη βιολογικου υλικου, το οποÝο, ωσ εκ τησ εφευρεσεωσ, διαθετει συγκεκριµενεσ ιδιÞτητεσ, εκτεÝνεται στο βιολογικÞ υλικÞ που προκυπτει Àµεσα απÞ την εν λÞγω µεθοδο καθωσ και σε οποιοδηποτε Àλλο βιολογικÞ υλικÞ προκυπτει µε αναπαραγωγη η
πολλαπλασιασµÞ απÞ το βιολογικÞ υλικÞ που εχει προκυψει Àµεσα υπÞ την αυτη η διαφορετικη µορφη και το οποÝο
διαθετει τισ Ýδιεσ µε αυτÞ ιδιÞτητεσ.
Íρθρο 9
Η προστασÝα που παρεχει το δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ σε ενα
προϊÞν το οποÝο περιεχει η αποτελεÝται απÞ γενετικεσ
πληροφορÝεσ εκτεÝνεται σε κÀθε υλη, µε την επιφυλαξη του
Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1 στην οποÝα ενσωµατωνεται το
προϊÞν και στην οποÝα περιεχονται και ασκουν τισ λειτουργÝεσ τουσ οι σχετικεσ γενετικεσ πληροφορÝεσ.
Íρθρο 10
Η προστασÝα που αναφερεται στα Àρθρα 8 και 9 δεν
εκτεÝνεται στο βιολογικÞ υλικÞ το οποÝο προκυπτει δια
αναπαραγωγησ η πολλαπλασιασµου βιολογικου υλικου
διατιθεµενου στην αγορÀ στο εδαφοσ ενÞσ κρÀτουσ µελουσ,
απÞ τον Ýδιο τον κÀτοχο του διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ η
µε τη συγκατÀθεση του, εφÞσον η εν λÞγω αναπαραγωγη η
πολλαπλασιασµÞσ απορρεει κατ’ ανÀγκη απÞ τη χρηση για
την οποÝα διατεθηκε το βιολογικÞ υλικÞ στην αγορÀ, εφÞσον το παραχθεν υλικÞ δεν χρησιµοποιεÝται στη συνεχεια
για Àλλεσ αναπαραγωγεσ η πολλαπλασιασµουσ.
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Íρθρο 11
1. ΚατÀ παρεκκλιση απÞ τα Àρθρα 8 και 9, η πωληση η
Àλλη µορφη εµπορÝασ φυτικου υλικου αναπαραγωγησ απÞ
τον κÀτοχο του διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ η µε τη συγκατÀθεση του, σε γεωργÞ, µε σκοπÞ τη γεωργικη εκµετÀλλευση, συνεπÀγεται Þτι ο γεωργÞσ εχει την Àδεια να χρησιµοποιεÝ το προϊÞν τησ συγκοµιδησ του για αναπαραγωγη η
πολλαπλασιασµÞ απÞ αυτÞν τον Ýδιο στη δικη του γεωργικη εκµετÀλλευση, η δε εκταση και οι προυMποθεσεισ τησ
παρεκκλισησ αυτησ εÝναι αντÝστοιχεσ µε τισ προβλεπÞµενεσ
απÞ το Àρθρο 14 του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 2100/94.
2. ΚατÀ παρεκκλιση απÞ τα Àρθρα 8 και 9, η πωληση η
Àλλη µορφη εµπορÝασ ζωων εκτροφησ η Àλλου ζωικου
υλικου αναπαραγωγησ απÞ τον κÀτοχο του διπλωµατοσ
ευρεσιτεχνÝασ η µε τη συγκατÀθεση του σε γεωργÞ, συνεπÀγεται Þτι ο τελευταÝοσ εχει την Àδεια να χρησιµοποιησει
τα προστατευÞµενα ζωα για γεωργικη χρηση. Η Àδεια
αυτη περιλαµβÀνει τη διÀθεση του ζωου η Àλλου ζωικου
υλικου αναπαραγωγησ για την Àσκηση τησ γεωργικησ του
δραστηριÞτητοσ, αλλÀ Þχι την πωληση στα πλαÝσια εµπορικησ δραστηριÞτητασ αναπαραγωγησ η για το σκοπÞ αυτÞ.
3. Η εκταση και οι προυMποθεσεισ τησ παρεκκλισησ που
προβλεπεται στην παρÀγραφο 2 διεπονται απÞ τισ εθνικεσ
νοµοθεσÝεσ, κανονιστικεσ διατÀξεισ και πρακτικεσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Υποχρεωτικεσ Àδειεσ λÞγω αλληλεξÀρτησησ
Íρθρο 12
1. Αν ενασ βελτιωτησ δεν µπορεÝ να αποκτησει η να
εκµεταλλευθεÝ δικαÝωµα παραγωγησ φυτικησ ποικιλÝασ
χωρÝσ να προσβÀλει προγενεστερο δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ,
µπορεÝ να ζητησει υποχρεωτικη Àδεια για τη µη αποκλειστικη εκµετÀλλευση τησ προστατευÞµενησ µε το εν λÞγω
δÝπλωµα εφευρεσησ, εφÞσον η Àδεια αυτη εÝναι απαραÝτητη για την εκµετÀλλευση τησ προστατευτεασ φυτικησ υλησ,
εναντι καταβολησ ανÀλογησ αµοιβησ. Τα κρÀτη µελη προβλεπουν Þτι, Þταν χορηγεÝται τετοια Àδεια, ο κÀτοχοσ του
διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ δικαιουται αµοιβαÝα Àδεια, υπÞ
λογικουσ Þρουσ, προκειµενου να χρησιµοποιησει την προστατευÞµενη ποικιλÝα.
2. Αν ο κÀτοχοσ διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ που αφορÀ
βιοτεχνολογικη εφευρεση δεν µπορεÝ να την εκµεταλλευθεÝ
χωρÝσ να προσβÀλει προγενεστερο δικαÝωµα παραγωγησ
φυτικησ ποικιλÝασ, µπορεÝ να ζητησει υποχρεωτικη Àδεια
για τη µη αποκλειστικη εκµετÀλλευση τησ προστατευÞµενησ απÞ αυτÞ το δικαÝωµα παραγωγησ φυτικησ ποικιλÝασ,
εναντι καταβολησ ανÀλογησ αµοιβησ. Τα κρÀτη µελη προβλεπουν Þτι, Þταν χορηγεÝται τετοια Àδεια, ο κÀτοχοσ του
δικαιωµατοσ παραγωγησ φυτικησ ποικιλÝασ δικαιουται
αµοιβαÝα Àδεια, υπÞ λογικουσ Þρουσ, προκειµενου να χρησιµοποιησει την προστατευÞµενη εφευρεση.
3. Οι αιτουντεσ Àδειεσ συµφωνα µε τισ παραγρÀφουσ 1 και
2, πρεπει να αποδεικνυουν:
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α) Þτι εχουν απευθυνθεÝ µÀταια στον κÀτοχο του διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ η του δικαιωµατοσ παραγωγησ
φυτικησ ποικιλÝασ για να λÀβουν συµβατικη Àδεια¯

γ) µετÀ τη χορηγηση του διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ και
παρÀ τυχÞν ανÀκληση η ακυρωση του διπλωµατοσ
ευρεσιτεχνÝασ, σε οποιονδηποτε το ζητησει.

β) Þτι η ποικιλÝα η η εφευρεση συνιστÀ αξιÞλογη τεχνικη
πρÞοδο σηµαντικου οικονοµικου ενδιαφεροντοσ, σε
σχεση µε την εφευρεση που διεκδικεÝται στο δÝπλωµα
ευρεσιτεχνÝασ η την προστατευÞµενη φυτικη ποικιλÝα.

3. Η παρÀδοση δεÝγµατοσ λαµβÀνει χωρα µÞνο εφÞσον,
για τη διÀρκεια των αποτελεσµÀτων του διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ, ο αιτων αναλαµβÀνει:

4. ΚÀθε κρÀτοσ µελοσ ορÝζει την αρµÞδια για τη χορηγηση τησ Àδειασ αρχη η αρχεσ. ΕφÞσον µια Àδεια για
φυτικη ποικιλÝα µπορεÝ να χορηγηθεÝ µÞνο απÞ το
ΚοινοτικÞ ΓραφεÝο Φυτικων Ποικιλιων, ισχυει το Àρθρο 29 του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 2100/94.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚατÀθεση, πρÞσβαση και νεα κατÀθεση βιολογικου
υλικου
Íρθρο 13
1. Ùταν µια εφευρεση αφορÀ βιολογικÞ υλικÞ που δεν
εÝναι προσιτÞ στο κοινÞ και δεν µπορεÝ να περιγραφεÝ στην
αÝτηση για τη χορηγηση διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ κατÀ
τρÞπο που να επιτρεπει σε εναν ειδικÞ να υλοποιησει την
εφευρεση, η συνεπÀγεται τη χρηση τετοιου υλικου, η περιγραφη θεωρεÝται επαρκησ για την εφαρµογη του δικαÝου
ευρεσιτεχνÝασ µÞνο εφÞσον:
α) το βιολογικÞ υλικÞ κατατεθηκε το αργÞτερο την ηµερα
τησ κατÀθεσησ τησ αÝτησησ για δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ
σε αναγνωρισµενο οργανισµÞ κατÀθεσησ. ΑναγνωρÝζονται τουλÀχιστον οι διεθνεÝσ οργανισµοÝ κατÀθεσησ
στουσ οποÝουσ εχει απονεµηθεÝ το καθεστωσ αυτÞ
συµφωνα µε το Àρθρο 7 τησ συνθηκησ τησ Βουδαπεστησ, τησ 28ησ ΑπριλÝου 1977, για τη διεθνη αναγνωριση τησ κατÀθεσησ µικροοργανισµων για τουσ σκοπουσ
τησ διαδικασÝασ χορηγησησ διπλωµÀτων ευρεσιτεχνÝασ,
καλουµενησ εφεξησ «συνθηκη τησ Βουδαπεστησ»¯
β) η υποβληθεÝσα αÝτηση περιλαµβÀνει τισ σχετικεσ πληροφορÝεσ που εχει στη διÀθεση του ο καταθετησ ωσ
προσ τα χαρακτηριστικÀ του κατατεθειµενου βιολογικου υλικου¯
γ) στην αÝτηση για το δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ αναφερονται
ο οργανισµÞσ κατÀθεσησ και ο αριθµÞσ πρωτοκÞλλου
τησ κατÀθεσησ.

α) να µην διαθεσει σε τρÝτουσ κανενα δεÝγµα του κατατεθειµενου βιολογικου υλικου η Àλλου υλικου που παρÀγεται απÞ αυτÞ¯
και
β) να µην χρησιµοποιησει κανενα δεÝγµα του κατετεθειµενου βιολογικου υλικου η Àλλου υλικου που παρÀγεται
απÞ αυτÞ, παρÀ µÞνο για πειραµατικουσ σκοπουσ,
εκτÞσ εÀν ο αιτων τη χορηγηση του διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ η ο κÀτοχοσ του διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ
παραιτηθεÝ ρητÀ απÞ τη σχετικη δεσµευση.
4. ΕÀν απορριφθεÝ η αποσυρθεÝ η αÝτηση, η πρÞσβαση
στο κατατεθειµενο υλικÞ περιορÝζεται, µε αÝτηση του καταθετη, σε ανεξÀρτητο εµπειρογνωµονα για 20 χρÞνια απÞ
την ηµεροµηνÝα υποβολησ τησ αÝτησησ για δÝπλωµα ευρεσιτεχνÝασ. Στην περÝπτωση αυτη, εφαρµÞζονται οι διατÀξεισ
τησ παραγρÀφου 3.
5. Οι αιτησεισ του καταθετη που αναφερονται στην
παρÀγραφο 2 στοιχεÝο β) και στην παρÀγραφο 4 δυνανται
να υποβÀλλονται µÞνο εωσ την ηµεροµηνÝα κατÀ την οποÝα
θεωρεÝται Þτι εχει ολοκληρωθεÝ η τεχνικη προετοιµασÝα τησ
δηµοσÝευσησ τησ αÝτησησ για χορηγηση διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ.
Íρθρο 14
1. ΕÀν το βιολογικÞ υλικÞ που εχει κατατεθεÝ συµφωνα µε
το Àρθρο 13 δεν εÝναι πλεον διαθεσιµο στον αναγνωρισµενο οργανισµÞ στον οποÝο κατατεθηκε, επιτρεπεται η εκ
νεου κατÀθεση του υλικου υπÞ τουσ ιδÝουσ Þρουσ µε
εκεÝνουσ που προβλεπονται απÞ τη συνθηκη τησ Βουδαπεστησ.
2. ΚÀθε νεα κατÀθεση πρεπει να συνοδευεται απÞ δηλωση υπογεγραµµενη απÞ τον καταθετη, που πιστοποιεÝ Þτι
το εκ νεου κατατιθεµενο βιολογικÞ υλικÞ εÝναι το Ýδιο µε
το αρχικÀ κατατεθεν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

2. Η πρÞσβαση στο κατατεθειµενο βιολογικÞ υλικÞ διασφαλÝζεται µε την παρÀδοση δεÝγµατοσ:

Τελικεσ διατÀξεισ

α) µεχρι την πρωτη δηµοσÝευση τησ αÝτησησ για δÝπλωµα
ευρεσιτεχνÝασ, αποκλειστικÀ στα εξουσιοδοτηµενα βÀσει του εθνικου δικαÝου ευρεσιτεχνÝασ Àτοµα¯

Íρθρο 15

β) απÞ την πρωτη δηµοσÝευση τησ αÝτησησ για το δÝπλωµα
ευρεσιτεχνÝασ µεχρι τη χορηγηση του διπλωµατοσ ευρεσιτεχνÝασ, σε οποιονδηποτε το ζητησει η, µε αÝτηση του
καταθετη, αποκλειστικÀ και µÞνο σε ανεξÀρτητο εµπειρογνωµονα¯

1. Τα κρÀτη µελη θετουν σε ισχυ τισ αναγκαÝεσ νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ και διοικητικεσ διατÀξεισ για να συµµορφωθουν µε την παρουσα οδηγÝα το αργÞτερο στισ 30
ΙουλÝου 2000. Πληροφορουν αµεσωσ την Επιτροπη σχετικÀ.

30.7.98

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων
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Οι διατÀξεισ αυτεσ, Þταν θεσπÝζονται απÞ τα κρÀτη µελη,
αναφερονται στην παρουσα οδηγÝα η συνοδευονται απÞ
παρÞµοια αναφορÀ κατÀ την επÝσηµη δηµοσÝευση τουσ. Ο
τρÞποσ τησ αναφορÀσ αυτησ καθορÝζεται απÞ τα κρÀτη
µελη.
2. Τα κρÀτη µελη ανακοινωνουν στην Επιτροπη το κεÝµενο των διατÀξεων εσωτερικου δικαÝου που θεσπÝζουν
στον τοµεα που διεπεται απÞ την παρουσα οδηγÝα.
Íρθρο 16
Η Επιτροπη διαβιβÀζει στο ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και
το Συµβουλιο:
α) ανÀ πενταετÝα, απÞ την ηµεροµηνÝα που προβλεπεται
στο Àρθρο 15 παρÀγραφοσ 1, εκθεση περÝ του κατÀ
πÞσον η παρουσα οδηγÝα δηµιουργησε προβληµατα
Þσον αφορÀ τισ διεθνεÝσ συµφωνÝεσ προστασÝασ των
ανθρωπÝνων δικαιωµÀτων, στισ οποÝεσ τα κρÀτη µελη
εχουν προσχωρησει¯
β) εντÞσ προθεσµÝασ δυο ετων µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ
παρουσασ οδηγÝασ, εκθεση που αποσκοπεÝ στην αξιολÞγηση των επιπτωσεων στον τοµεα τησ βασικησ ερευνασ στη γενετικη µηχανικη λÞγω µη δηµοσÝευσησ η
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καθυστερηµενησ δηµοσÝευσησ εργασιων, το αντικεÝµενο
των οποÝων θα µπορουσε να κατοχυρωθεÝ µε δÝπλωµα
ευρεσιτεχνÝασ¯
γ) ετησÝωσ, απÞ την ηµεροµηνÝα που προβλεπεται στο
Àρθρο 15 παρÀγραφοσ 1, εκθεση για την εξελιξη και τισ
επιπτωσεισ του δικαÝου ευρεσιτεχνÝασ στον τοµεα τησ
βιοτεχνολογÝασ και τησ γενετικησ µηχανικησ.
Íρθρο 17
Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει την ηµερα τησ δηµοσÝευσησ τησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων
Κοινοτητων.
Íρθρο 18
Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µελη.
Βρυξελλεσ, 6 ΙουλÝου 1998.
Για το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο

Για το Συµβουλιο

Ο ΠρÞεδροσ

Ο ΠρÞεδροσ

J. M. GIL-ROBLES

R. EDLINGER

