
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1891/2006 του Συµβουλίου 
της 18ης ∆εκεµβρίου 2006 

για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 6/2002 και (ΕΚ) αριθ. 
40/94 ώστε να τεθεί σε ισχύ η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
στην Πράξη της Γενεύης του ∆ιακανονισµού της Χάγης για τη διεθνή 

καταχώριση των βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων 
 

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
και ιδίως το άρθρο 308, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συµβουλίου, της 
12ης ∆εκεµβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και 
υποδείγµατα [1], δηµιούργησε το σύστηµα κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων βάσει του οποίου οι 
επιχειρήσεις µπορούν, µέσω ενιαίου διαδικαστικού 
συστήµατος, να αποκτήσουν κοινοτικά σχέδια και 
υποδείγµατα στα οποία παρέχεται οµοιόµορφη 
προστασία και τα οποία παράγουν τα αποτελέσµατά 
τους στο σύνολο του κοινοτικού εδάφους. 

(2) Έπειτα από τις προπαρασκευαστικές εργασίες που 
δροµολογήθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν από τον 
Παγκόσµιο Οργανισµό ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟ∆Ι) 
µε τη συµµετοχή των κρατών µελών που είναι µέλη της 
Ένωσης της Χάγης, των κρατών µελών που δεν είναι 
µέλη της Ένωσης της Χάγης και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, η διπλωµατική διάσκεψη, η οποία 
συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό στη Γενεύη, εξέδωσε 
στις 2 Ιουλίου 1999 την Πράξη της Γενεύης του 
∆ιακανονισµού της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των 
βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων (η οποία 
καλείται στο εξής "πράξη της Γενεύης"). 

(3) Το Συµβούλιο, µε την απόφαση 954/ΕΚ ενέκρινε την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Πράξη 
της Γενεύης του ∆ιακανονισµού της Χάγης για τη διεθνή 
καταχώριση των βιοµηχανικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων [2] και εξουσιοδότησε τον πρόεδρο του 
Συµβουλίου να καταθέσει το έγγραφο προσχώρησης 
στο γενικό διευθυντή του ΠΟ∆Ι από την ηµεροµηνία 
κατά την οποία το Συµβούλιο θα εγκρίνει τα µέτρα που 
είναι αναγκαία για να τεθεί σε ισχύ η προσχώρηση της 
Κοινότητας στην πράξη της Γενεύης. Ο παρών 
κανονισµός περιέχει τα εν λόγω µέτρα. 

(4) Τα προσήκοντα µέτρα θα πρέπει να ενσωµατωθούν 
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 6/2002 µε την προσθήκη 
ενός νέου τίτλου µε αντικείµενο τη "∆ιεθνή καταχώριση 
σχεδίων και υποδειγµάτων". 

(5) Οι κανόνες και οι διαδικασίες που αφορούν τις 
διεθνείς καταχωρίσεις στις οποίες προσδιορίζεται η 
Κοινότητα θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να είναι οι ίδιοι µε 
αυτούς που ισχύουν για τις αιτήσεις κοινοτικών σχεδίων 
και υποδειγµάτων. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, µια 

διεθνής καταχώριση στην οποία προσδιορίζεται η 
Κοινότητα θα πρέπει να υπόκειται σε εξέταση όσον 
αφορά τους λόγους απόρριψης της σχετικής αίτησης, 
πριν να παραγάγει το ίδιο αποτέλεσµα µε 
καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα. Κατά τον 
ίδιο τρόπο, µια διεθνής καταχώριση που έχει το ίδιο 
αποτέλεσµα µε καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα θα πρέπει να υπόκειται στους ίδιους κανόνες 
περί ακύρωσης µε καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή 
υπόδειγµα. 

(6) Συνεπώς, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 θα πρέπει 
να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(7) Η προσχώρηση της Κοινότητας στην πράξη της 
Γενεύης θα δηµιουργήσει µια νέα πηγή εσόδων για το 
Γραφείο Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά (σήµατα, 
σχέδια και υποδείγµατα). Εποµένως, ο κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 40/94 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1993, 
για το κοινοτικό σήµα [3] θα πρέπει να τροποποιηθεί 
αναλόγως, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Στο άρθρο 134 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 40/94, η 
παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

3. Με την επιφύλαξη άλλων ειδών εσόδων, στα έσοδα 
περιλαµβάνονται τα συνολικά τέλη που καταβάλλονται 
στο πλαίσιο των κανονισµών περί τελών, τα συνολικά 
τέλη που καταβάλλονται στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου 
της Μαδρίτης, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 140 
του παρόντος κανονισµού για διεθνή καταχώριση στην 
οποία προσδιορίζονται οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 
καθώς και άλλες πληρωµές προς τα συµβαλλόµενα 
µέρη του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, τα συνολικά τέλη 
που καταβάλλονται στο πλαίσιο της πράξης της Γενεύης 
τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 106γ του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 6/2002 για διεθνή καταχώριση στην οποία 
προσδιορίζεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθώς και 
άλλες πληρωµές προς τα συµβαλλόµενα µέρη της 
πράξης της Γενεύης και, κατά το βαθµό που είναι 
αναγκαίο, επιδότηση εγγεγραµµένη σε ειδικό κονδύλιο 
του γενικού προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, τµήµα Επιτροπή. 

Άρθρο 2 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 τροποποιείται ως εξής: 

1. Στο άρθρο 25 παράγραφος 1, το στοιχείο δ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

δ) το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα συγκρούεται µε 
προγενέστερο σχέδιο ή υπόδειγµα το οποίο διατέθηκε 
στο κοινό µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης 
για καταχώριση ή, εάν διεκδικείται προτεραιότητα, µετά 



την ηµεροµηνία προτεραιότητας του κοινοτικού σχεδίου 
ή υποδείγµατος, και του οποίου η προστασία αρχίζει 
πριν από την προαναφερθείσα ηµεροµηνία 

i) µε καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγµατος ή 
µε κατάθεση αίτησης καταχώρισής του, 

ή 

ii) µε καταχώριση σχεδίου ή υποδείγµατος σε κράτος 
µέλος ή µε κατάθεση αίτησης προς απόκτηση του 
σχετικού δικαιώµατος, 

ή 

iii) µε καταχώριση σχεδίου ή υποδείγµατος στο πλαίσιο 
της Πράξης της Γενεύης του ∆ιακανονισµού της Χάγης 
για τη διεθνή καταχώριση των βιοµηχανικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων, εφεξής "πράξη της Γενεύης", η οποία 
θεσπίστηκε στη Γενεύη στις 2 Ιουλίου 1999, εγκρίθηκε 
µε την απόφαση954/2006 του Συµβουλίου και έχει ισχύ 
στην Κοινότητα, ή µε κατάθεση αίτησης προς απόκτηση 
του σχετικού δικαιώµατος· 

2. Μετά τον τίτλο XI παρεµβάλλεται ο ακόλουθος τίτλος: 

"ΤΙΤΛΟΣ XIα: 

∆ΙΕΘΝΉΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Τµήµα 1 

Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 106α 

Εφαρµογή των διατάξεων 

1. Εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς στον παρόντα τίτλο, ο 
παρών κανονισµός και κάθε κανονισµός εφαρµογής του 
που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 109 εφαρµόζεται, 
mutatis mutandis, στις καταχωρίσεις βιοµηχανικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων στο διεθνές µητρώο που 
τηρείται από το ∆ιεθνές Γραφείο του Παγκόσµιου 
Οργανισµού ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (τα οποία 
καλούνται στο εξής "διεθνής καταχώριση" και "∆ιεθνές 
Γραφείο") στις οποίες προσδιορίζεται η Κοινότητα, στο 
πλαίσιο της πράξης της Γενεύης. 

2. Οποιαδήποτε καταγραφή διεθνούς καταχώρισης στην 
οποία προσδιορίζεται η Κοινότητα στο διεθνές µητρώο, 
παράγει το ίδιο αποτέλεσµα όπως εάν είχε γίνει στο 
µητρώο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων του 
Γραφείου, και οποιαδήποτε δηµοσίευση διεθνούς 
καταχώρισης στην οποία προσδιορίζεται η Κοινότητα 
στο ∆ελτίο του ∆ιεθνούς Γραφείου, παράγει το ίδιο 
αποτέλεσµα όπως εάν είχε δηµοσιευθεί στο ∆ελτίο 
Κοινοτικών Σχεδίων και Υποδειγµάτων. 

Τµήµα 2 

∆ιεθνείς καταχωρίσεις στις οποίες προσδιορίζεται η 
Κοινότητα 

Άρθρο 106β 

∆ιαδικασία κατάθεσης διεθνούς αίτησης 

∆υνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 1 της πράξης της 
Γενεύης, οι διεθνείς αιτήσεις κατατίθενται απευθείας στο 
∆ιεθνές Γραφείο. 

Άρθρο 106γ 

Τέλη προσδιορισµού 

Τα τέλη προσδιορισµού που προβλέπονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 της πράξης της Γενεύης αντικαθίστανται 
από ένα ατοµικό τέλος προσδιορισµού. 

Άρθρο 106δ 

Αποτελέσµατα διεθνούς καταχώρισης στην οποία 
προσδιορίζεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

1. ∆ιεθνής καταχώριση στην οποία προσδιορίζεται η 
Κοινότητα έχει, από την ηµεροµηνία καταχώρισής της, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 της 
πράξης της Γενεύης, το ίδιο αποτέλεσµα µε µια αίτηση 
για καταχωρισµένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα. 

2. Εάν δεν έχει κοινοποιηθεί άρνηση ή εάν έχει 
ανακληθεί µια τέτοια άρνηση, η διεθνής καταχώριση 
σχεδίου ή υποδείγµατος στην οποία προσδιορίζεται η 
Κοινότητα παράγει, από την ηµεροµηνία της 
παραγράφου 1, το ίδιο αποτέλεσµα µε την καταχώριση 
σχεδίου ή υποδείγµατος ως καταχωρισµένου κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος. 

3. Το Γραφείο παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις 
διεθνείς καταχωρίσεις της παραγράφου 2, σύµφωνα µε 
τους όρους που καθορίζονται στον κανονισµό 
εφαρµογής. 

Άρθρο 106ε 

Άρνηση 

1. Το Γραφείο διαβιβάζει κοινοποίηση άρνησης στο 
∆ιεθνές Γραφείο το πολύ εντός έξι µηνών από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διεθνούς καταχώρισης, 
εάν, κατά την εξέταση µιας διεθνούς καταχώρισης, το 
Γραφείο διαπιστώσει ότι το σχέδιο ή το υπόδειγµα για το 
οποίο ζητείται προστασία δεν ανταποκρίνεται στον 
ορισµό του άρθρου 3 στοιχείο α), ή ότι αντίκειται στη 
δηµόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη. 

Στην κοινοποίηση πρέπει να δηλώνονται οι λόγοι στους 
οποίους στηρίζεται η άρνηση. 

2. ∆εν χωρεί άρνηση των αποτελεσµάτων µιας διεθνούς 
καταχώρισης στην Κοινότητα πριν να δοθεί η ευκαιρία 
στον δικαιούχο να παραιτηθεί από τη διεθνή 
καταχώριση όσον αφορά την Κοινότητα ή να υποβάλει 
τις παρατηρήσεις του. 

3. Οι όροι της εξέτασης των λόγων άρνησης 
καθορίζονται στον κανονισµό εφαρµογής. 

Άρθρο 106στ 

Ακύρωση των αποτελεσµάτων µιας διεθνούς 
καταχώρισης 

1. Τα αποτελέσµατα µιας διεθνούς καταχώρισης στην 
Κοινότητα µπορούν να κηρυχθούν άκυρα εν µέρει ή στο 
σύνολό τους σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται 
στους τίτλους VI και VII ή από ένα δικαστήριο κοινοτικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων, βάσει ανταγωγής στο 
πλαίσιο µιας διαδικασίας επί παραβάσει. 

2. Όταν το Γραφείο λάβει γνώση της ακύρωσης, την 
κοινοποιεί στο ∆ιεθνές Γραφείο." 

Άρθρο 3 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος της πράξης της Γενεύης όσον αφορά την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 



Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

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

Βρυξέλλες, 18 ∆εκεµβρίου 2006. 

Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

J.-E. Enestam




