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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
της 10ης Μαρτίου 2011,
για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας
των ευρεσιτεχνιών
(2011/167/ΕΕ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Στις 5 Ιουλίου 2000, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονι
σμού του Συμβουλίου για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτε
χνίας με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου διπλώματος ευρεσιτε
χνίας που θα παρέχει ομοιόμορφη προστασία σε ολόκληρη
την Ένωση. Στις 30 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε
πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί των μεταφραστι
κών ρυθμίσεων για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης («προτεινόμενος κανονισμός περί των μεταφρα
στικών ρυθμίσεων») στον οποίο ορίζονται οι μεταφραστικές
ρυθμίσεις που θα ισχύουν για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
της ΕΕ.

(4)

Στη σύνοδο του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2010,
καταγράφηκε ότι δεν υπήρξε ομοφωνία για περαιτέρω πρό
οδο σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό περί των μετα
φραστικών ρυθμίσεων. Στις 10 Δεκεμβρίου 2010 επιβεβαι
ώθηκε ότι υπάρχουν ανυπέρβλητες δυσκολίες, γεγονός που,
επί του παρόντος και στο ορατό μέλλον, καθιστά αδύνατη
την ομοφωνία. Επειδή η συμφωνία για τον προτεινόμενο
κανονισμό περί των μεταφραστικών ρυθμίσεων είναι απαραί
τητη για μια τελική συμφωνία σχετικά με το ενιαίο καθεστώς
προστασίας των ευρεσιτεχνιών στην Ένωση, διαπιστώνεται ότι
ο στόχος της δημιουργίας του ενιαίου καθεστώτος προστα
σίας των ευρεσιτεχνιών για την Ένωση δεν μπορεί να επιτευ
χθεί μέσα σε εύλογο χρόνο με εφαρμογή των σχετικών δια
τάξεων των συνθηκών.

(5)

Υπό τις συνθήκες αυτές, δώδεκα κράτη μέλη, και συγκεκρι
μένα η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Εσθονία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η
Πολωνία, η Σλοβενία, η Σουηδία και η Φινλανδία υπέβαλαν
αιτήσεις στην Επιτροπή με επιστολές στις 7, 8 και
13 Δεκεμβρίου 2010 δηλώνοντας ότι επιθυμούν την ενί
σχυση της μεταξύ τους συνεργασίας στον τομέα της δημι
ουργίας του ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτε
χνιών στη βάση των υφιστάμενων προτάσεων που είχαν υπο
στηριχθεί από τα συγκεκριμένα κράτη μέλη στη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων και ότι η Επιτροπή όφειλε προς τούτο να
υποβάλει σχετική πρόταση στο Συμβούλιο. Οι αιτήσεις επι
βεβαιώθηκαν στη σύνοδο του Συμβουλίου στις
10 Δεκεμβρίου 2010. Συνολικά, 12 κράτη μέλη υπέβαλαν
αίτηση για ενισχυμένη συνεργασία. Εν τω μεταξύ, 13 ακόμη
κράτη μέλη, ήτοι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η
Ελλάς, η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Λεττονία, η Μάλτα, η Ουγ
γαρία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Τσεχική
Δημοκρατία έστειλαν επιστολή στην Επιτροπή αναφέροντας
ότι επιθυμούν επίσης να συμμετάσχουν στην προβλεπόμενη
ενισχυμένη συνεργασία. Συνολικά, 25 κράτη μέλη υπέβαλαν
αίτηση για ενισχυμένη συνεργασία.

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 329 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τη Δημο
κρατία της Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, τη Δημοκρατία της
Βουλγαρίας, τη Γαλλική Δημοκρατία, την Ομοσπονδιακή Δημοκρα
τία της Γερμανίας, το Βασίλειο της Δανίας, την Ελληνική Δημοκρα
τία, τη Δημοκρατία της Εσθονίας, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγά
λης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, την Ιρλανδία, το Βασίλειο των
Κάτω Χωρών, την Κυπριακή Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Λετ
τονίας, τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, το Μεγάλο Δουκάτο του
Λουξεμβούργου, τη Μάλτα, τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, τη
Δημοκρατία της Πολωνίας, τη Δημοκρατία της Πορτογαλίας, τη
Ρουμανία, τη Δημοκρατία της Σλοβενίας, τη Σλοβακική Δημοκρα
τία, το Βασίλειο της Σουηδίας, την Τσεχική Δημοκρατία και τη
Δημοκρατία της Φινλανδίας,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η Ένωση εγκαθιδρύει εσωτε
ρική αγορά, εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώ
πης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και
προάγει την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Η
θέσπιση των νομικών προϋποθέσεων, που παρέχουν στις επι
χειρήσεις τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τις δραστηριό
τητές τους όσον αφορά την παραγωγή και τη διανομή των
προϊόντων εκτός των εθνικών συνόρων και που προσφέρουν
στις εταιρείες περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες, συμβάλ
λει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Από τα νομικά μέσα
που θα έπρεπε να έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις,
ενδείκνυται ιδιαιτέρως ένα ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που
θα παράγει ομοιόμορφα αποτελέσματα σε όλη την επικρά
τεια της Ένωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 118 της συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στο πλαίσιο της εγκαθί
δρυσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, τα μέτρα θα
πρέπει να περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενιαίου καθεστώτος
προστασίας των ευρεσιτεχνιών στο εσωτερικό της Ένωσης και
τη δημιουργία κεντρικών καθεστώτων έγκρισης, συντονισμού
και ελέγχου στο επίπεδο της Ένωσης.
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(6)

Η ενισχυμένη συνεργασία θα πρέπει να παρέχει το αναγκαίο
νομοθετικό πλαίσιο για τη δημιουργία του ενιαίου καθεστώ
τος προστασίας των ευρεσιτεχνιών στα συμμετέχοντα κράτη
μέλη και να διασφαλίζει στις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την
Ένωση τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά
τους επιλέγοντας να αναζητήσουν ενιαία προστασία μέσω
του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στα συμμετέχοντα κράτη
μέλη, σε συνδυασμό με την προαγωγή της επιστημονικής
και τεχνολογικής προόδου.

(7)

Η ενισχυμένη συνεργασία πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία
ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το οποίο θα παρέχει ομοι
όμορφη προστασία στο σύνολο των επικρατειών των συμμε
τεχόντων κρατών μελών και θα χορηγείται για όλα αυτά τα
κράτη μέλη από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρε
σιτεχνίας (ΕΓΔΕ). Ως απαραίτητο τμήμα του ενιαίου διπλώ
ματος ευρεσιτεχνίας, οι μεταφραστικές ρυθμίσεις που θα
ισχύσουν πρέπει να είναι απλές και οικονομικά συμφέρουσες
και να αντιστοιχούν στα όσα προβλέπονται στην πρόταση
κανονισμού του Συμβουλίου περί των μεταφραστικών ρυθ
μίσεων για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένω
σης, η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 30 Ιουνίου
2010, σε συνδυασμό με τα σημεία συμβιβασμού που πρό
τεινε η προεδρία τον Νοέμβριο του 2010 και τα οποία
έτυχαν ευρείας υποστήριξης στο Συμβούλιο. Οι μεταφραστι
κές ρυθμίσεις διατηρούν τη δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων
διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε οποιαδήποτε γλώσσα της Ένω
σης στο ΕΓΔΕ και εγγυώνται την αποζημίωση των εξόδων για
τη μετάφραση των αιτήσεων που κατατίθενται σε γλώσσες
άλλες από τις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ. Το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ θα πρέπει να χορηγείται μόνο
σε μία από τις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ όπως προβλέπε
ται στη σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
(ΣΕΔΕ). Δεν θα απαιτούνται περαιτέρω μεταφράσεις, με την
επιφύλαξη αναλογικών μεταβατικών ρυθμίσεων για πρόσθε
τες μεταφράσεις σε προσωρινή βάση, χωρίς νομική αξία και
για σκοπούς πληροφόρησης και μόνον. Σε κάθε περίπτωση,
οι μεταβατικές ρυθμίσεις δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης όταν
θα είναι πλέον διαθέσιμες μηχανικές μεταφράσεις υψηλής
ποιότητας, υπό την προϋπόθεση της αντικειμενικής αξιολό
γησης της ποιότητας. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι υποχρεω
τικές μεταφραστικές υποχρεώσεις θα ισχύουν για τον
δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

(8)

Πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 20
της ΣΕΕ και στα άρθρα 326 και 329 της ΣΛΕΕ.

(9)

Ο τομέας τον οποίο καλύπτει η ενισχυμένη συνεργασία,
δηλαδή η θέσπιση μέτρων για τη δημιουργία ενιαίου διπλώ
ματος ευρεσιτεχνίας το οποίο θα παρέχει προστασία στο
εσωτερικό της Ένωσης και η δημιουργία κεντρικών καθεστώ
των έγκρισης, συντονισμού και ελέγχου στο επίπεδο της
Ένωσης, ορίζεται στο άρθρο 118 της ΣΛΕΕ ως ένας από
τους τομείς που καλύπτονται από τις Συνθήκες.

(10)

Κατεγράφη στη σύνοδο του Συμβουλίου της 10ης Νοεμ
βρίου 2010 και επιβεβαιώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2010
ότι ο στόχος της θέσπισης ενιαίου καθεστώτος προστασίας
των ευρεσιτεχνιών στο εσωτερικό της Ένωσης δεν μπορεί να
επιτευχθεί μέσα σε εύλογο χρόνο από την Ένωση ως σύνολο,
εκπληρώνοντας έτσι την προϋπόθεση του άρθρου 20 παρά
γραφος 2 της ΣΕΕ ότι η ενισχυμένη συνεργασία πρέπει να
καθιερώνεται μόνον ως έσχατη λύση.
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(11)

Η ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της δημιουργίας ενι
αίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών στοχεύει
στην προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής προό
δου και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η δημιουρ
γία του ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών
για μια ομάδα κρατών μελών θα βελτιώσει το επίπεδο προ
στασίας των ευρεσιτεχνιών παρέχοντας τη δυνατότητα εξα
σφάλισης ομοιόμορφης προστασίας μέσω του διπλώματος
ευρεσιτεχνίας σε ολόκληρη την επικράτεια των συμμετεχό
ντων κρατών μελών και θα καταργήσει τα έξοδα και την
πολυπλοκότητα στις εν λόγω επικράτειες. Συνεπώς, διευκο
λύνει την πραγμάτωση των στόχων της Ένωσης, διαφυλάσσει
τα συμφέροντά της και ενισχύει τη διαδικασία ολοκλήρωσής
της σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 της ΣΕΕ.

(12)

Η δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτε
χνιών δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αποκλειστικών
αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
της ΣΛΕΕ. Η νομική βάση για τη δημιουργία δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας είναι το άρθρο 118 της ΣΛΕΕ το
οποίο εμπίπτει στο κεφάλαιο 3 «Προσέγγιση των νομοθε
σιών» του τίτλου VII «Κοινοί κανόνες για τον ανταγωνισμό,
τη φορολογία και την προσέγγιση των νομοθεσιών», και
περιλαμβάνει ειδική αναφορά στην εγκαθίδρυση και λειτουρ
γία της εσωτερικής αγοράς, η οποία συγκαταλέγεται στις
συντρέχουσες αρμοδιότητες της Ένωσης σύμφωνα με το
άρθρο 4 της ΣΛΕΕ. Η δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προ
στασίας των ευρεσιτεχνιών μαζί με τις ισχύουσες μεταφρα
στικές ρυθμίσεις εμπίπτει, συνεπώς, στο πλαίσιο των μη απο
κλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης.

(13)

Η ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της δημιουργίας ενι
αίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών σέβεται τις
Συνθήκες και το δίκαιο της Ένωσης και δεν θίγει την εσω
τερική αγορά ούτε την οικονομική, κοινωνική ή εδαφική
συνοχή. Δεν συνιστά φραγμό ή διάκριση στις συναλλαγές
μεταξύ των κρατών μελών ούτε να προκαλεί στρεβλώσεις
του ανταγωνισμού μεταξύ τους.

(14)

Η ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της δημιουργίας ενι
αίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών σέβεται τις
αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μη
συμμετεχόντων κρατών μελών. Η δυνατότητα εξασφάλισης
ενιαίας προστασίας μέσω του διπλώματος ευρεσιτεχνίας
στις επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών μελών δεν επη
ρεάζει τη διαθεσιμότητα ή τις προϋποθέσεις της προστασίας
μέσω του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στις επικράτειες των μη
συμμετεχόντων κρατών μελών. Επιπροσθέτως, οι επιχειρήσεις
από μη συμμετέχοντα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να
εξασφαλίζουν ενιαία προστασία μέσω του διπλώματος ευρε
σιτεχνίας στις επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών μελών
με τις ίδιες προϋποθέσεις με τις επιχειρήσεις από τα συμμε
τέχοντα κράτη μέλη. Οι υπάρχοντες κανονισμοί των μη συμ
μετεχόντων κρατών μελών με τους οποίους ορίζονται οι
προϋποθέσεις για την εξασφάλιση προστασίας μέσω του
διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην επικράτειά τους δεν επηρεά
ζονται.

(15)

Ειδικότερα, η ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της δημι
ουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών
πρέπει να σέβεται το δίκαιο της Ένωσης σχετικά με τα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας καθώς η ενισχυμένη συνεργασία
σέβεται το υπάρχον κεκτημένο.

22.3.2011

(16)
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Με την επιφύλαξη ενδεχόμενων προϋποθέσεων συμμετοχής
που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, η ενισχυμένη συνερ
γασία στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προ
στασίας των ευρεσιτεχνιών είναι ανοικτή ανά πάσα στιγμή σε
όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να τηρήσουν τις πράξεις
που έχουν ήδη θεσπιστεί στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με το
άρθρο 328 της ΣΛΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η Δημοκρατία της Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η Δημο
κρατία της Βουλγαρίας, η Γαλλική Δημοκρατία, η Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας, το Βασίλειο της Δανίας, η Ελληνική
Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Εσθονίας, το Ηνωμένο Βασίλειο
της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, η Ιρλανδία, το Βασί
λειο των Κάτω Χωρών, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Δημοκρατία της
Λεττονίας, η Δημοκρατία της Λιθουανίας, το Μεγάλο Δουκάτο του
Λουξεμβούργου, η Μάλτα, η Δημοκρατία της Ουγγαρίας, η Δημο
κρατία της Πολωνίας, η Δημοκρατία της Πορτογαλίας, η Ρουμανία,
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η Δημοκρατία της Σλοβενίας, η Σλοβακική Δημοκρατία, το Βασίλειο
της Σουηδίας, η Τσεχική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Φιν
λανδίας εξουσιοδοτούνται διά της παρούσης να καθιερώσουν ενι
σχυμένη συνεργασία μεταξύ τους στον τομέα της δημιουργίας ενι
αίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, με εφαρμογή των
σχετικών διατάξεων των συνθηκών.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής
της.

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
CSÉFALVAY Z.

