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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης
της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (εφεξής καλουµένη «Κοινότητα»),
αφενός, και
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ,
αφετέρου,
εφεξής καλούµενες «µέρη»,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη συµφωνία εµπορικής και οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας του 1985,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σηµασία της επιστήµης και της τεχνολογίας για την οικονοµική και κοινωνική τους ανάπτυξη,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την υπό εξέλιξη επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία µεταξύ της Κοινότητας και της Κίνας,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα και η Κίνα ασκούν σήµερα δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένης της επίδειξης, σε ορισµένα πεδία κοινού ενδιαφέροντος και ότι η εκατέρωθεν συµµετοχή στις δρατηριότητες έρευνας και
ανάπτυξης µε βάση την αρχή της αµοιβαιότητας µπορεί να αποβεί επωφελής και για τις δύο πλευρές,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να θέσουν τις τυπικές βάσεις της συνεργασίας σε θέµατα επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, οι οποίες θα
επεκτείνουν και θα ενισχύσουν την άσκηση δραστηριοτήτων συνεργασίας σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος και θα ενθαρρύνουν την
εφαρµογή των αποτελεσµάτων αυτής της συνεργασίας προς όφελος της οικονοµίας και της κοινωνίας τους,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η παρούσα συµφωνία επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης
συνεργασίας µεταξύ της Κίνας και της Κοινότητας,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1
Σκοπός
Τα συµβαλλόµενα µέρη προάγουν, αναπτύσσουν και διευκολύνουν
τις δραστηριότητες συνεργασίας µεταξύ της Κοινότητας και της
Κίνας στους τοµείς κοινού ενδιαφέροντος, στους οποίους ασκούν
δραστηριότητες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης,
Άρθρο 2
Ορισµοί

ο χαρακτηρισµός γίνεται από αυτό το µέρος και από τους
συµµετέχοντες στο συγκεκριµένο έργο·
ε) «συµµετέχων» ή «ερευνητικός φορέας», κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, ερευνητικό ίδρυµα ή άλλη νοµική οντότητα ή επιχείρηση εγκατεστηµένη στην Κοινότητα ή την Κίνα που συµµετέχει σε δραστηριότητα συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων και
αυτών των µερών.
Άρθρο 3
Γενικές αρχές

Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, νοούνται ως:

Η άσκηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

α) «δραστηριότητα συνεργασίας», κάθε δραστηριότητα που αναλαµβάνουν ή υποστηρίζουν τα µέρη βάσει της παρούσας
συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένης της κοινής έρευνας·

α) αµοιβαίο όφελος µε βάση τη γενική στάθµιση των πλεονεκτηµάτων·

β) «πληροφορίες», τα επιστηµονικά ή τεχνικά δεδοµένα, αποτελέσµατα ή µέθοδοι έρευνας και ανάπτυξης που προκύπτουν από
την κοινή έρευνα και οποιαδήποτε άλλα δεδοµένα κρίνονται
απαραίτητα από τους συµµετέχοντες στις δραστηριότητες
συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, και αυτών
των µερών·

γ) έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών που ενδέχεται να έχουν επίδραση στις δραστηριότητες συνεργασίας·

γ) «πνευµατική ιδιοκτησία», η έννοια που ορίζεται στο άρθρο 2 της
σύµβασης τη Στοκχόλµης της 14ης Ιουλίου 1967 για τη
σύσταση της παγκόσµιας οργάνωσης πνευµατικής ιδιοκτησίας·
δ) «κοινή έρευνα», η έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη ή επίδειξη που
διεξάγεται µε ή χωρίς χµηµατοδοτική στήριξη από το ένα ή και
τα δύο µέρη, µε τη σύµπραξη συµµετεχόντων τόσο από την
Κοινότητα όσο και από την Κίνα και η οποία χαρακτηρίζεται ως
κοινή έρευνα εγγράφως από τα µέρη ή τις επιστηµονικές και
τεχνολογικές οργανώσεις και υπηρεσίες τους που είναι αρµόδια
για την εκτέλεση των προγραµµάτων επιστηµονικής έρευνας.
Στις περιπτώσεις χρηµατοδότησης µόνον από ένα από τα µέρη,

β) αµοιβαία πρόσβαση στις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που αναλαµβάνει καθένα από τα µέρη·

δ) αποτελεσµατική προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας.
Άρθρο 4
Πεδία των δραστηριοτήτων συνεργασίας
Η συνεργασία βάσει της παρούσας συµφωνίας είναι δυνατόν να
καλύψει όλες τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης
και επίδειξης, εφεξής καλούµενες «ΕΤΑ», οι οποίες υπάγονται στην
πρώτη δράση του προγράµµατος-πλαισίου δυνάµει του άρθρου
130 Ζ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
καθώς και όλες τις οµοειδείς δρασττηριότητες ΕΤΑ της Κίνας
στους αντίστοιχους επιστηµονικούς και τεχνολογικούς τοµείς.
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Η παρούσα συµφωνία δεν θίγει τη συµµετοχή της Κίνας, µε την
ιδιότητα της αναπτυσσόµενης χώρας, σε κοινοτικές δραστηριότητες
στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης.
Άρθρο 5
Μορφές των δραστηριοτήτων συνεργασίας
α) Με την επιφύλαξη των ισχυουσών νοµοθετικών και κανονιστικών
διατάξεων και των εφαρµοζόµενων πολιτικών τους, τα µέρη
προάγουν, στο µέγιστο δυνατό βαθµό, τη σύµπραξη συµµετεχόντων σε δραστηριότητες συνεργασίας που αναλαµβάνονται
βάσει της παρούσας συµφωνίας µε σκοπό την παροχή ανάλογων
δυνατοτήτων συµµετοχής στις δικές τους δραστηριότητες
επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης.
β) Οι δραστηριότητες συνεργασίας µπορούν να λάβουν τις ακόλουθες µορφές:
— συµµετοχή κινεζικών ερευνητικών φορέων σε έργα ΕΤΑ που
υπάγονται στην πρώτη δράση του προγράµµατος - πλαισίου
και αµοιβαία συµµετοχή ερευνητικών φορέων εγκατεστηµένων στην Κοινότητα σε κινεζικά έργα που εκτελούνται σε
οµοειδείς τοµείς ΕΤΑ. Η συµµετοχή αυτή υπόκειται στους
κανόνες και στις διαδικασίες που ισχύουν σε κάθε µέρος,
— συνένωση ήδη εκτελούµενων έργων ΕΤΑ σύµφωνα µε τις
διαδικασίες που εφαρµόζονται στα προγράµµατα ΕΤΑ κάθε
µέρους,
— επισκέψεις και ανταλλαγές επιστηµόνων και τεχνικών εµπειρογνωµόνων,
— από κοινού διοργάνωση επιστηµονικών σεµιναρίων, συνεδρίων, συµποσίων και εργαστηρίων καθώς και συµµετοχή
εµπειρογνωµόνων στις εκδηλώσεις αυτές,
— συνδυασµένες δράσεις,
— ανταλλαγές και από κοινού χρήση εξοπλισµού και υλικών,
— ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις πρακτικές, τις
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τα προγράµµατα
που σχετίζονται µε τη συνεργασία βάσει της παρούσας
συµφωνίας,
— άλλες λεπτοµερείς ρυθµίσεις που ενδεχοµένως θα συστήσει
η διευθύνουσα επιτροπή και οι οποίες θα κριθούν σύµφωνες
µε τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρµόζονται και
στα δύο µέρη.
Τα κοινά έργα ΕΤΑ εκτελούνrαι µόνον αφού προηγουµένως οι
συµµετέχοντες καταρτίσουν πρόγραµµα τεχνολογικής διαχείρισης (ΠΤ∆), όπως ορίζει το παράρτηµα της παρούσας συµφωνίας.
Άρθρο 7
Συντονισµός

και

διευκόλυνση των
συνεργασίας
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γ) Τα καθήκοντα της διευθύνουσας επιτροπής περιλαµβάνουν:
1. την προώθηση και επισκόπηση των διαφόρων δραστηριοτήτων συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 4, καθώς
και όσων θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας σε
θέµατα ΕΤΑ για την ανάπτυξη·
2. την υπόδειξη, για το επόµενο έτος, σύµφωνα µε το άρθρο 5
στοιχείο β) πρώτη περίπτωση, µεταξύ των τοµέων που προσφέρονται για συνεργασία ΕΤΑ, των τοµέων ή κλάδων αµοιβαίου ενδιαφέροντος που έχουν προτεραιότητα και στους
οποίους επιδιώκεται συνεργασία·
3. την εισήγηση, σύµφωνα µε το άρθρο 5 στοιχείο β) δεύτερη
περίπτωση, στους επιστήµονες και των δύο µερών, της
συνένωσης των έργων τους που θα µπορούσαν να αποδώσουν αµοιβαία οφέλη και είναι συµπληρωµατικά·
4. διατύπωση συστάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 5 στοιχείο β)
έβδοµη περίπτωση·
5. την παροχή συµβουλών στα µέρη σχετικά µε τρόπους
έντασης και βελτίωσης της συνεργασίας συµβατούς µε τις
αρχές που καθορίζονται στην παρούσα συµφωνία·
6. την επανεξέταση της αποτελεσµατικής λειτουργίας και εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας·
7. την υποβολή, στα µέρη, ετήσιας έκθεσης σχετικά µε το
καθεστώς, το επίπεδο και την αποτελεσµατικότητα της
συνεργασίας που αναλαµβάνεται βάσει της παρούσας
συµφωνίας. Η έκθεση αυτή θα διαβιβάζεται στη µεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει της συµφωνίας εµπορικής και
οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας
του 1985.
δ) Η διευθύνουσα επιτροπή συνέρχεται, κατά κανόνα, µια φορά
ετησίως, κατά προτίµηση πριν από τη σύνοδο της µεικτής επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει της συµφωνίας εµπορικής και
οικονοµικής συνεργασίας του 1985 µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας
και σύµφωνα µε χρονοδιάγραµµα κοινής αποδοχής. Οι συνεδριάσεις θα πρέπει να πραγµατοποιούνται εναλλάξ στην Κοινότητα και στην Κίνα. Μπορούν να συγκαλούνται έκτακτες
συνεδριάσεις κατόπιν αιτήµατος οποιουδήποτε από τα µέρη.
ε) Οι δαπάνες που καταβάλλονται από τη διευθύνουσα επιτροπή ή
εξ ονόµατός της βαρύνουν το µέρος µε το οποίο συνδέονται τα
συγκεκριµένα µέλη. Όλες οι δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε
τις συνεδριάσεις της µεικτής επιτροπής, εκτός από τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαµονής, βαρύνουν το φιλοξενούν µέρος.
Άρθρο 7
Χρηµατοδότηση

δραστηριοτήτων

α) Το συντονισµό και τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων συνεργασίας δυνάµει της παρούσας συµφωνίας αναλαµβάνουν, εξ
ονόµατος της Κίνας, το Υπουργείο Επιστηµών και Τεχνολογίας
και, εξ ονόµατος της Κοινότητας, οι υπηρεσίες της Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ενεργούν ως εκτελεστικοί
αντιπρόσωποι.
β) Για τη διαχείριση της παρούσας συµφωνίας, οι εκτελεστικοί
αντιπρόσωποι συγκροτούν διευθύνουσα επιτροπή συνεργασίας
ΕΤΑ, εφεξής καλούµενη «διευθύνουσα επιτροπή», οποία απαρτίζεται από ισάριθµους επισήµους αντιπροσώπους κάθε µέρους. Η
επιτροπή αυτή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

α) Οι δραστηριότητες συνεργασίας εξαρτώνται από τις διαθέσιµες
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και διέπονται από τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τις εφαρµοζόµενες πολιτικές και προγράµµατα των µερών. Τα έξοδα των συµµετεχόντων σε δραστηριότητες συνεργασίας δεν θα συνεπάγονται
µεταφορά πόρων από το ένα µέρος στο άλλο.
β) Σε περίπτωση όπου ειδικό καθεστώς συνεργασίας ενός µέρους
προβλέπει τη χορήγηση χρηµατοδοτικής στήριξης σε συµµετέχοντες του άλλου µέρους, οι σχετικές επιχορηγήσεις ή χρηµατοδοτικές ή άλλες συνεισφορές που παρέχει το ένα µέρος στους
συµµετέχοντες του άλλου µέρους, απαλλάσσονται από φόρους
και δασµούς σύµφωνα µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στην επικράτεια κάθε µέρους.
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Άρθρο 8
Είσοδος προσωπικού και εξοπλισµού
Κάθε µέρος λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα και καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο των νοµοθετικών και κανονιστικών
διατάξεων που ισχύουν στην επικράτεια κάθε µέρους, για να διευκολύνει την είσοδο και παραµονή στην επικράτειά του καθώς και
την έξοδο από αυτήν, του προσωπικού, των υλικών, των δεδοµένων
και του εξοπλισµού που απασχολούνται ή χρησιµοποιούνται σε
δραστηριότητες συνεργασίας, τις οποίες προσδιορίζουν τα µέρη
βάσει των διατάξεων της παρούσας συµφωνίας.
Άρθρο 9
∆ιάδοση και χρήση των πληροφοριών
Οι ερευνητικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Κίνα και οι
οποίοι συµµετέχουν σε κοινοτικά έργα ΕΤΑ τηρούν, ως προς την
κυριότητα, τη διάδοση και τη χρήση των πληροφοριών, καθώς και
τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη
συµµετοχή τους αυτή, τους κανόνες για τη διάδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας που διεξάγεται βάσει των κοινοτικών ειδικών
προγραµµάτων ΕΤΑ και τις διατάξεις του παραρτήµατος της
παρούσας συµφωνίας.
Οι ερευνητικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα
και οι οποίοι συµµετέχουν σε κινεζικά έργα ΕΤΑ, έχουν ως προς
την κυριότητα, τη διάδοση και τη χρήση των πληροφοριών καθώς
και τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από
τη συµµετοχή τους αυτή, τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε
τους ερευνητικούς φορείς της Κίνας και υπόκεινται στις διατάξεις
του παραρτήµατος της παρούσας συµφωνίας.
Το παράρτηµα για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας συµφωνίας.
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Άρθρο 10
Εδαφική εφαρµογή

Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία
εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και, αφετέρου,
στο έδαφος της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας. Η διάταξη αυτή
δεν εµποδίζει την άσκηση δραστηριοτήτων συνεργασίας στην
ανοικτή θάλασσα, στο διάστηµα ή στο έδαφος τρίτων χωρών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος, καταγγελία και επίλυση διαφορών
α) Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία κατά
την οποία τα µέρη γνωστοποιούν αµοιβαία, εγγράφως, την
ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών τους που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτό.
β) Η παρούσα συµφωνία συνάπτεται για µια πρώτη χρονική
περίοδο πέντε ετών και είναι ανανεώσιµη µε κοινή συµφωνία των
µερών (σιωπηρή ανανέωση) µετά τη διενέργεια αξιολόγησης
κατά το προτελευταίο έτος κάθε διαδοχικής περιόδου ισχύος.
γ) Η παρούσα συµφωνία µπορεί να τροποποιηθεί µε συµφωνία των
µερών. Οι τροποποιήσεις αρχίζουν να ισχύουν την ηµεροµηνία
κατά την οποία τα µέρη γνωστοποιούν αµοιβαία, εγγράφως, την
ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών τους που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτό.
δ) Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε
την παρούσα συµφωνία, µε έγγραφη εξάµηνη προειδοποίηση. Η
λήξη ή η καταγγελία της παρούσας συµφωνίας δεν θίγει την
ισχύ ή τη διάρκεια των διακανονισµών που έχουν ενδεχοµένως
συνοµολογηθεί βάσει των διατάξεών της ούτε τα τυχόν ειδικά
δικαιώµατα και υποχρεώσεις που έχουν προκύψει σύµφωνα µε
το παράρτηµα.
ε) Όλα τα ζητήµατα ή διαφορές σχετικά µε την ερµηνεία ή την
εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας συµφωνίας επιλύονται
µε κοινή συµφωνία των µερών.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι προς τούτο, έθεσαν την υπογραφή
τους κάτω από την παρούσα συµφωνία.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο ∆εκεµβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική,
γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και
κινεζική γλώσσα και όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Για το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που θεµελιώνονται ή εκχωρούνται βάσει της παρούσας συµφωνίας επιµερίζονται όπως
ορίζει το παρόν παράρτηµα.

I. Πεδίο εφαρµογής
Το παρόν παράρτηµα έχει εφαρµογή στην κοινή έρευνα που αναλαµβάνεται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της συµφωνίας,
εκτός αντίθετων διαδικανονισµών µεταξύ των µερών.

II. Κυριότητα, επιµερισµός και άσκηση των δικαιωµάτων
1. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, η έννοια «πνευµατική ιδιοκτησία» ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) της
συµφωνίας.
2. Το παρόν παράρτηµα καλύπτει τον επιµερισµό των δικαιωµάτων και των συµφερόντων των µερών και των συµµετεχόντων
τους. Κάθε µέρος και οι συµµετέχοντες αυτού µεριµνούν ώστε το άλλο µέρος και οι συµµετέχοντες αυτού να έχουν τη
δυνατότητα να αποκτήσουν τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που τους αναλογούν σύµφωνα µε το παρόν
παράρτηµα. Κατά τα άλλα, το παρόν παράρτηµα δεν µεταβάλλει ούτε θίγει τον επιµερισµό των δικαιωµάτων, συµφερόντων
και δικαιωµάτων εκµετάλλευσης µεταξύ ενός µέρους και των υπηκόων ή συµµετεχόντων αυτού, ο οποίος διέπεται από τη
νοµοθεσία και τις πρακτικές που ισχύουν σε κάθε µέρος.
3. Τα µέρη ακολουθούν επίσης τις ακόλουθες αρχές, οι οποίες θα πρέπει να προβλέπονται στους συµβατικούς διακανονισµούς:
α) αποτελσµατική προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Τα µέρη µεριµνούν ώστε τα ίδια ή/και συµµετέχοντες αυτών να
γνωστοποιούν αµοιβαία, σε εύλογο διάστηµα, τη δηµιουργία πνευµατικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της παρούσας
συµφωνίας και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής, και ζητούν έγκαιρα προστασία της εν λόγω πνευµατικής ιδιοκτησίας·
β) αποτελεσµατική εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά των µερών και των συµµετεχόντων τους·
γ) µη διακριτική µεταχείριση των συµµετεχόντων του άλλου µέρους έναντι των δικών του συµµετεχόντων·
δ) προστασία των εµπιστευτικών πληροφοριών.
4. Οι συµµετέχοντες καταρτίζουν από κοινού προγράµµατα διαχείρισης της τεχνολογίας (Π∆Τ) µε αντικείµενο την κυριότητα
και τη χρήση, συµπεριλαµβανοµένης της δηµοσίευσης, των πληροφοριών και της πνευµατικής ιδιοκτησίας που θα
προκύψουν κατά τη διάρκεια της κοινής έρευνας. Τα Π∆Τ εγκρίνονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή διευθύνσεις του
µέρους που εµπλέκεται στη χρηµατοδότηση της έρευνας πριν από τη σύναψη των συµβάσεων ειδικής συνεργασίας σε
θέµατα έρευνας και ανάπτυξης, τις οποίες αφορά το καθένα. Τα Π∆Τ καταρτίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες και τους
κανονισµούς που ισχύουν σε κάθε µέρος, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους της κοινής έρευνας, το σχετικό ύψος της
χρηµατοδοτικής ή άλλης συνεισφοράς των µερών και των συµµετεχόντων, τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των
αδειών εκµετάλλευσης κατά επικράτεια ή για συγκεκριµένα πεδία χρήσης, τη µεταφορά δεδοµένων, εµπορευµάτων ή
υπηρεσιών των οποίων οι εξαγωγές υπόκεινται σε έλεγχο, τις απαιτήσεις που επιβάλλει η ισχύουσα νοµοθεσία και άλλους
κατάλληλους παράγοντες κατά την κρίση των συµµετεχόντων. Τα κοινά προγράµµατα Π∆Τ καλύπτουν επίσης τα σχετικά
µε την πνευµατική ιδιοκτησία δικαιώµατα και υποχρεώσεις που συνδέονται µε τις ερευνητικές εργασίες των επισκεπτώνερευνητών (δηλαδή, ερευνητών που δεν συνδέονται µε ένα µέρος ή συµµετέχοντα).
Τα Π∆Τ είναι ειδικές συµφωνίες µεταξύ των συµµετεχόντων σχετικά µε τη διεξαγωγή της κοινής έρευνας και τα αντίστοιχα
δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους.
Όσον αφορά την πνευµατική ιδιοκτησία, τα Π∆Τ καλύπτουν ιδίως την κυριότητα και την προστασία της, τα δικαιώµατα
χρήσης για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, την εκµετάλλευση και τη διάδοση, συµπεριλαµβανοµένων διακανονισµών για
κοινές δηµοσιεύσεις, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επισκεπτών-ερευνητών και τις διαδικασίες για την επίλυση
των διαφορών. Τα Π∆Τ είναι επίσης δυνατόν να καλύπτουν τις προϋπάρχουσες και τις νέες πληροφορίες, τη χορήγηση
αδειών εκµετάλλευσης και τα παραδοτέα.
5. Οι πληροφορίες ή η πνευµατική ιδιοκτησία που προκύπτουν στη διάρκεια της κοινής έρευνας και δεν καλύπτονται από το
σχετικό Π∆Τ, επιµερίζονται µε την έγκριση των µερών σύµφωνα µε τις αρχές που καθορίζονται στο εν λόγω Π∆Τ. Σε
περίπτωση διαφωνίας, οι εν λόγω πληροφορίες ή πνευµατική ιδιοκτησία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε όλους τους συµµετέχοντες στην κοινή έρευνα, της οποίας αποτέλεσµα ήταν οι πληροφορίες ή η πνευµατική ιδιοκτησία. Κάθε συµµετέχων που
εµπίπτει στην παρούσα διάταξη έχει το δικαίωµα να κάνει χρήση των εν λόγω πληροφοριών ή πνευµατικής ιδιοκτησίας για
ίδια εµπορική εκµετάλλευση, χωρίς γεωγραφικό περιορισµό.
6. Κάθε µέρος µεριµνά ώστε το άλλο µέρος και οι συµµετέχοντες αυτού να µπορούν να αποκτήσουν τα δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας που τους αναλογούν σύµφωνα µε τις ανωτέρω αρχές.
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7. Κάθε µέρος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, διατηρώντας ταυτόχρονα τους όρους ανταγωνισµού στους τοµείς που
επηρεάζονται από τη συµφωνία, για να διασφαλίσει ότι τα δικαιώµατα που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της συµφωνίας,
καθώς και οι διακανονισµοί που έχουν συνοµολογηθεί βάσει των διατάξεών της, ασκούνται κατά τρόπο ώστε να
διευκολύνονται ιδίως: i) η διάδοση και η χρήση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται, κοινοποιούνται ή είναι
διαθέσιµες µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο δυνάµει της συµφωνίας και ii) η εκπόνηση και η εφαρµογή διεθνών προτύπων.
8. Η καταγγελία ή η λήξη της παρούσας συµφωνίας δεν θίγει τα δικαιώµατα ούτε τις υποχρεώσεις δυνάµει του παρόντος
παραρτήµατος.
III. Εργασίες που προστατεύονται µε αποκλειστικά δικαιώµατα και επιστηµονικές συγγραφικές εργασίες
Τα αποκλειστικά δικαιώµατα των µερών ή των συµµετεχόντων τους αντιµετωπίζονται όπως ορίζει η σύµβαση της Βέρνης
(πράξη των Παρισίων του 1971). Η προστασία µε αποκλειστικά δικαιώµατα εκτείνεται σε κάθε µορφής έκφραση και όχι σ’
αυτές καθαυτές τις επινοήσεις, διαδικασίες, µεθόδους εργασίας ή µαθηµατικές έννοιες. Οι περιορισµοί ή οι εξαιρέσεις της
κατοχύρωσης µε αποκλειστικά δικαιώµατα περιορίζονται σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες δεν αντίκεινται στη
συνήθη εκµετάλλευση των εργασιών ούτε βλάπτουν αδικαιολόγητα το έννοµο συµφέρον του κατόχου των δικαιωµάτων.
Με την επιφύλαξη του µέρους ΙΙ και εκτός αντίθετων ρυθµίσεων στα Π∆Τ, τα αποτελέσµατα της έρευνας δηµοσιεύονται από
κοινού από τα µέρη ή τους συµµετέχοντες στην εκάστοτε κοινή έρευνα. Εφαρµόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες, τηρουµένου
του ανωτέρω γενικού κανόνα:
1. σε περίπτωση έκδοσης από ένα µέρος ή από δηµόσιους οργανισµούς αυτού του µέρους επιστηµονικών και τεχνικών
περιοδικών, άρθρων, εκθέσεων, βιβλίων, συµπεριλαµβανοµένων των βιντεοταινιών και του λογισµικού υπολογιστών, τα
οποία είναι προϊόντα κοινής έρευνας που έχει διεξαχθεί βάσει της συµφωνίας, το άλλο µέρος θα έχει παγκόσµια, µη
αποκλειστική, αµετάκλητη και απαλλαγµένη από την καταβολή δικαιωµάτων εκµετάλλευσης άδεια µετάφρασης, αναπαραγωγής, προσαρµογής, µετάδοσης και διανοµής στο κοινό των εν λόγω εργασιών·
2. τα µέρη διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή διάδοση των συγγραφικών εργασιών επιστηµονικού χαρακτήρα, που είναι
προϊόν κοινής έρευνας κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της συµφωνίας και έχουν δηµοσιευτεί από ανεξάρτητους εκδότες·
3. σε όλα τα αντίτυπα των προστατευόµενων µε αποκλειστικά δικαιώµατα έργων, τα οποία διανέµονται και καταρτίζονται
βάσει της παρούσας διάταξης, αναγράφονται τα ονόµατα του ή των συγγραφέων του έργου, εκτός εάν αυτοί αρνηθούν
ρητά να αναφερθεί το όνοµά τους. Τα αντίτυπα φέρουν επίσης ευδιάκριτη µνεία της στήριξης που πρόσφεραν τα µέρη στο
πλαίσιο της συνεργασίας τους.
IV. Εφευρέσεις, ανακαλύψεις και άλλα επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα
Οι εφευρέσεις, οι ανακαλύψεις και τα λοιπά επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα που απορρέουν από δραστηριότητες
συνεργασίας µεταξύ των ίδιων των µερών, ανήκουν στα µέρη, εκτός εάν έχουν συµφωνήσει διαφορετικά.
V. Ακοινοποίητες πληροφορίες
Α. Έγγραφες ακοινοποίητες πληροφορίες
1. Κάθε µέρος, οι υπηρεσίες ή οι προερχόµενοι από αυτό συµµετέχοντες, κατά περίπτωση, προσδιορίζουν, το νωρίτερο
δυνατόν και κατά προτίµηση στο Π∆Γ, τις πληροφορίες που επιθυµούν να µην κοινοποιηθούν σε σχέση µε την
συµφωνία, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα κριτήρια:
α) το απόρρητο των πληροφοριών, υπό την έννοια ότι οι πληροφορίες στο σύνολό τους ή µε την ακριβή διάταξη ή
ένωση των συστατικών τους στοιχείων δεν είναι ευρέως γνωστές από τους ειδικούς του δεδοµένου κλάδου ή
εύκολα προσιτές σε αυτούς µε νόµιµα µέσα·
β) την τρέχουσα ή πιθανή εµπορική αξία που έχουν οι πληροφορίες, λόγω του απορρήτου τους·
γ) την προγενέστερη προστασία των πληροφοριών, υπό την έννοια ότι ο νόµιµος κάτοχός τους είχε προβεί σε
ενέργειες δικαιολογηµένες από τις περιστάσεις, για να κατοχυρώσει το απόρρητό τους.
Τα µέρη και οι συµµετέχοντες αυτών δύνανται σε ορισµένες περιπτώσεις να συµφωνήσουν ότι, εκτός αντίθετων
υποδείξεων, το σύνολο ή µέρη των πληροφοριών που παρέχονται, ανταλλάσσονται ή συγκεντρώνονται κατά τη
διάρκεια κοινής έρευνας κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της συµφωνίας, δεν επιτρέπεται να κοινοποιηθούν.
2. Κάθε µέρος µεριµνά ώστε το ίδιο και οι συµµετέχοντες αυτού να προσδιορίζουν επακριβώς τις ακοινοποίητες
πληροφορίες, π.χ. µε κατάλληλη σήµανση ή περιοριστική µνεία. Το ίδιο ισχύει επίσης για οποιαδήποτε αναπαραγωγή
του συνόλου ή µέρους των πληροφοριών αυτών.
Το µέρος που λαµβάνει γνώση ακοινοποίητων πληροφοριών κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της συµφωνίας, οφείλει να
σεβαστεί τον εµπιστευτικό χαρακτήρα τους. Οι περιορισµοί αυτοί παύουν αυτόµατα να ισχύουν, όταν οι πληροφορίες
αυτές δηµοσιοποιούνται από τον νόµιµο κάτοχό τους.
3. Οι ακοινοποίητες πληροφορίες που ανακοινώνονται βάσει της συµφωνίας µπορούν να διαδοθούν από το µέρος
παραλήπτη σε πρόσωπα που βρίσκονται ή απασχολούνται από αυτό, καθώς και από άλλες ενδιαφερόµενες διευθύνσεις
ή υπηρεσίες του µέρους παραλήπτη, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο για τους ειδικούς σκοπούς της
διεξαγόµενης κοινής έρευνας, υπό τον όρο ότι η διάθεση των ακοινοποίητων αυτών πληροφοριών ανταποκρίνεται στις
διατάξεις συµφωνίας για την τήρηση εχεµύθειας και ότι ο εµπιστευτικός χαρακτήρας τους είναι εύκολα αναγνωρίσιµος, όπως καθορίζεται ανωτέρω.
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4. Το µέρος παραλήπτης δύναται, µε προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου µέρους που παρέχει τις ακοινοποίητες πληροφορίες, να τις διαδώσει ευρύτερα από τα προβλεπόµενα σηµείο 3. Τα µέρη συνεργάζονται για τον
καθορισµό των διαδικασιών αίτησης και χορήγησης της προηγούµενης έγγραφης συγκατάθεσης µε σκοπό την εν
λόγω ευρύτερη διάδοση, ενώ κάθε µέρος χορηγεί την έγκριση αυτή στο βαθµό που αυτό επιτρέπεται από την
εσωτερική του πολιτική και τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του.
Β. Μη έγγραφες ακοινοποίητες πληροφορίες
Οι µη έγγραφες ακοινοποίητες ή άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται σε σεµινάρια και άλλες
συσκέψεις που διοργανώνονται βάσει της συµφωνίας, καθώς και οι πληροφορίες που προκύπτουν από την απόσπαση
προσωπικού, τη χρήση εγκαταστάσεων ή την εκτέλεση κοινών έργων, αντιµετωπίζονται από τα µέρη ή τους συµµετέχοντες
αυτών σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζει η συµφωνία για την περίπτωση των γραπτών πληροφοριών, υπό τον όρο, ωστόσο,
ότι ο παραλήπτης των εν λόγω ακοινοποίητων ή άλλων εµπιστευτικών ή προνοµιακών πληροφοριών λαµβάνει γνώση του
εµπιστευτικού τους χαρακτήρα κατά το χρόνο της ανακοίνωσής τους.
Γ. Έλεγχος
Κάθε µέρος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι ακοινοποίητες πληροφορίες που λαµβάνει
βάσει της συµφωνίας ελέγχονται όπως προβλέπεται στο παρόν παράρτηµα. Εάν ένα από τα µέρη διαπιστώσει ότι δεν είναι
σε θέση ή ότι είναι λογικά αναµενόµενο ότι θα πάψει να είναι σε θέση να τηρήσει τις διατάξεις των τµηµάτων Α και Β
σχετικά µε τη µη διάδοση των πληροφοριών, ενηµερώνει αµέσως το άλλο µέρος. Στη συνέχεια, τα µέρη συσκέπτονται για
να καθορίσουν τις κατάλληλες ενέργειες.
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