
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 877/2007 της Επιτροπής 
της 24ης Ιουλίου 2007 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002 σχετικά µε την 
εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συµβουλίου κατόπιν της 
προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Πράξη της Γενεύης του 
∆ιακανονισµού της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιοµηχανικών 

σχεδίων και υποδειγµάτων 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, 

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συµβουλίου, της 
12ης ∆εκεµβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και 
υποδείγµατα [1], και ιδίως το άρθρο 107 παράγραφος 
3, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Κατόπιν της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας στην Πράξη της Γενεύης του ∆ιακανονισµού 
της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιοµηχανικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων που θεσπίστηκε στις 2 
Ιουλίου 1999 και εγκρίθηκε µε την απόφαση 
2006/954/ΕΚ του Συµβουλίου [2], και των σχετικών 
τροποποιήσεων του κανονισµού (ΕΚ) 6/2002, είναι 
αναγκαία η θέσπιση τεχνικών µέτρων εφαρµογής. 

(2) Πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί ανάλογα ο 
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2245/2002 της Επιτροπής, της 
21ης Οκτωβρίου 2002, σχετικά µε την εφαρµογή του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συµβουλίου για τα 
κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα [3]. 

(3) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση της 
επιτροπής που συστάθηκε κατά την έννοια του άρθρου 
109 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2245/2002 τροποποιείται ως 
εξής: 

1) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 11α: 

"Άρθρο 11α 

Εξέταση των λόγων άρνησης καταχώρισης 

1. Στην περίπτωση κατά την οποία, σύµφωνα µε το 
άρθρο 106ε παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002, το Γραφείο διαπιστώσει, κατά την εξέταση µιας 
διεθνούς καταχώρισης, ότι το σχέδιο ή το υπόδειγµα 
για το οποίο ζητείται προστασία δεν ανταποκρίνεται 
στον ορισµό του άρθρου 3 στοιχείο α) του εν λόγω 
κανονισµού, ή ότι αντίκειται στη δηµόσια τάξη ή στα 
χρηστά ήθη, το Γραφείο διαβιβάζει κοινοποίηση 
άρνησης στο ∆ιεθνές Γραφείο του Παγκόσµιου 
Οργανισµού ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (εφεξής "το 
∆ιεθνές Γραφείο") το αργότερο εντός έξι µηνών από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διεθνούς καταχώρισης, 

δηλώνοντας τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η 
άρνηση, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 2 της 
Πράξης της Γενεύης του ∆ιακανονισµού της Χάγης για 
τη διεθνή καταχώριση των βιοµηχανικών σχεδίων και 
υποδειγµάτων που θεσπίστηκε στις 2 Ιουλίου 1999 
(εφεξής "η Πράξη της Γενεύης") και εγκρίθηκε µε τον 
κανονισµό του Συµβουλίου 2006/954/ΕΚ [****]. 

2. Το Γραφείο προσδιορίζει την προθεσµία εντός της 
οποίας ο δικαιούχος της διεθνούς καταχώρισης 
δύναται, σύµφωνα µε το άρθρο 106ε παράγραφος 2 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, να παραιτηθεί από 
τη διεθνή καταχώριση όσον αφορά την Κοινότητα, να 
περιορίσει τη διεθνή καταχώριση σε ένα ή ορισµένα 
από τα βιοµηχανικά σχέδια και υποδείγµατα όσον 
αφορά την Κοινότητα ή να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
του. 

3. Στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος της 
διεθνούς καταχώρισης υποχρεούται να ορίσει 
εκπρόσωπο σε διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου 
σύµφωνα µε το άρθρο 77 παράγραφος 2 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, η κοινοποίηση 
περιλαµβάνει αναφορά στην υποχρέωση του 
δικαιούχου να ορίσει εκπρόσωπο σύµφωνα µε το 
άρθρο 78 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού. 

Η προθεσµία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου εφαρµόζεται mutatis mutandis. 

4. Εάν ο δικαιούχος δεν ορίσει εκπρόσωπο εντός της 
προβλεπόµενης προθεσµίας, το Γραφείο αρνείται την 
προστασία της διεθνούς καταχώρισης. 

5. Στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος 
υποβάλλει, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, 
παρατηρήσεις που ικανοποιούν το Γραφείο, τούτο 
ανακαλεί την άρνηση και γνωστοποιεί την ανάκληση 
αυτή στο ∆ιεθνές Γραφείο σύµφωνα µε το άρθρο 12 
παράγραφος 4 της Πράξης της Γενεύης. 

Στην περίπτωση κατά την οποία, σύµφωνα µε το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 της Πράξης της Γενεύης, ο 
δικαιούχος υποβάλλει, εντός της προβλεπόµενης 
προθεσµίας, παρατηρήσεις που δεν ικανοποιούν το 
Γραφείο, τούτο επιβεβαιώνει την απόφαση άρνησης της 
προστασίας για τη διεθνή καταχώριση. Η απόφαση 
υπόκειται σε προσφυγή σύµφωνα µε τον τίτλο VII του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002. 

6. Στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος 
παραιτηθεί από τη διεθνή καταχώριση ή περιορίσει τη 
διεθνή καταχώριση σε ένα ή ορισµένα από τα 
βιοµηχανικά σχέδια και υποδείγµατα όσον αφορά την 



Κοινότητα, ενηµερώνει το ∆ιεθνές Γραφείο µε τη 
διαδικασία της καταγραφής, σύµφωνα µε το άρθρο 16 
παράγραφος 1 σηµεία iv) και v) της Πράξης της 
Γενεύης. Ο δικαιούχος δύναται να ενηµερώσει το 
Γραφείο µε την υποβολή σχετικής δήλωσης. 

2) Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείµενο: 

"Άρθρο 22 

Ανανέωση της καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή 
υποδείγµατος 

1. Η αίτηση ανανέωσης της καταχώρισης περιλαµβάνει: 

α) το όνοµα του προσώπου που ζητεί την ανανέωση· 

β) τον αριθµό καταχώρισης· 

γ) όπου είναι απαραίτητο, αναφορά ότι ζητείται 
ανανέωση για όλα τα σχέδια και υποδείγµατα που 
καλύπτονται από πολλαπλή καταχώριση ή, στην 
περίπτωση που δεν ζητείται ανανέωση για το σύνολο 
των σχεδίων και υποδειγµάτων, αναφορά στα σχέδια 
και υποδείγµατα για τα οποία ζητείται ανανέωση. 

2. Τα δυνάµει του άρθρου 13 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 6/2002 πληρωτέα τέλη για την ανανέωση της 
καταχώρισης είναι τα εξής: 

α) τέλος ανανέωσης το οποίο, για τις περιπτώσεις που 
καλύπτονται από πολλαπλή καταχώριση, είναι ανάλογο 
µε τον αριθµό των σχεδίων και υποδειγµάτων που 
καλύπτονται από την ανανέωση· 

β) όπου είναι απαραίτητο, πρόσθετο τέλος για την 
εκπρόθεσµη καταβολή του τέλους ανανέωσης ή την 
εκπρόθεσµη υποβολή της αίτησης για ανανέωση, βάσει 
του άρθρου 13 του κανονισµού 6/2002, όπως ορίζεται 
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2246/2002. 

3. Εάν η πληρωµή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου καταβάλλεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 2246/2002, θεωρείται ότι συνιστά αίτηση 
ανανέωσης υπό τον όρο ότι περιλαµβάνει κάθε µνεία 
που απαιτείται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στοιχεία 
α) και β) του παρόντος άρθρου και σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού. 

4. Αν η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται εντός των 
προθεσµιών του άρθρου 13 παράγραφος 3 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, αλλά δεν πληρούνται οι 
λοιπές προϋποθέσεις όσον αφορά την ανανέωση που 
ορίζει τόσο το άρθρο 13 του ανωτέρω κανονισµού όσο 
και ο παρών κανονισµός, το Γραφείο ενηµερώνει τον 
αιτούντα για τις διαπιστωθείσες ελλείψεις. 

5. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν κατατεθεί 
αίτηση ανανέωσης, ή κατατεθεί µετά τη λήξη της 
προθεσµίας που προβλέπεται στη δεύτερη φράση του 
άρθρου 13 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
6/2002 ή αν δεν έχουν καταβληθεί ή έχουν καταβληθεί 
εκπρόθεσµα τα τέλη ή αν δεν έχουν διορθωθεί 
εµπρόθεσµα οι εντοπισθείσες ελλείψεις, το Γραφείο 
διαπιστώνει ότι έχει λήξει η ισχύς της καταχώρισης και 
ενηµερώνει σχετικά το δικαιούχο του κοινοτικού 
σήµατος. 

Στην περίπτωση πολλαπλής καταχώρισης, όταν τα 
καταβληθέντα τέλη δεν αρκούν για να καλύψουν όλα τα 
σχέδια και υποδείγµατα για τα οποία ζητείται 
ανανέωση, το Γραφείο προβαίνει σε παρόµοια 

διαπίστωση µόνον αφού καθορίσει ποια σχέδια ή 
υποδείγµατα καλύπτονται από το καταβληθέν ποσό. 

Ελλείψει άλλων κριτηρίων για τον καθορισµό των 
σχεδίων και υποδειγµάτων που καλύπτονται, το 
Γραφείο ακολουθεί τη συνεχόµενη αριθµητική σειρά 
κατάταξής τους σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 
4. 

Το Γραφείο διαπιστώνει ότι έχει λήξει η ισχύς της 
καταχώρισης όλων των σχεδίων και υποδειγµάτων για 
τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τέλη ανανέωσης ή δεν 
έχουν καταβληθεί εξ ολοκλήρου. 

6. Όταν η διαπίστωση βάσει της παραγράφου 5 
καταστεί οριστική, το Γραφείο διαγράφει το σήµα από 
το µητρώο· η διαγραφή παράγει αποτελέσµατα από την 
εποµένη της ηµεροµηνίας κατά την οποία λήγει η 
υφιστάµενη καταχώριση. 

7. Όταν τα τέλη ανανέωσης που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 έχουν καταβληθεί, αλλά η καταχώριση 
δεν έχει ανανεωθεί, τα εν λόγω τέλη επιστρέφονται. 

8. Είναι δυνατόν να κατατεθεί µία µόνον αίτηση 
ανανέωσης για δύο ή περισσότερα σχέδια ή 
υποδείγµατα, είτε περιλαµβάνονται, είτε όχι, στην ίδια 
πολλαπλή καταχώριση µε πληρωµή των καταβλητέων 
τελών για κάθε ένα από τα σχέδια ή υποδείγµατα, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι ή οι εκπρόσωποι 
είναι οι ίδιοι σε κάθε περίπτωση." 

3) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 22α: 

"Άρθρο 22α 

Ανανέωση διεθνούς καταχώρισης στην οποία 
προσδιορίζεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Η διεθνής καταχώριση ανανεώνεται απευθείας στο 
∆ιεθνές Γραφείο σύµφωνα µε το άρθρο 17 της Πράξης 
της Γενεύης." 

4) Στο άρθρο 31 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
6: 

"6. Στην περίπτωση κατά την οποία το Γραφείο 
κηρύσσει άκυρα τα αποτελέσµατα διεθνούς 
καταχώρισης στο έδαφος της Κοινότητας, γνωστοποιεί 
την απόφασή του στο ∆ιεθνές Γραφείο µόλις τούτη 
καταστεί οριστική." 

5) Στο άρθρο 47 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
3: 

"3. Οι κοινοποιήσεις µεταξύ Γραφείου και ∆ιεθνούς 
Γραφείου πραγµατοποιούνται µε αµοιβαία αποδεκτό 
τρόπο και µορφότυπο, και εάν είναι δυνατόν µε 
ηλεκτρονικά µέσα. Κάθε αναφορά σε έντυπα θεωρείται 
ότι περιλαµβάνει και την ηλεκτρονική τους µορφή." 

6) Στο άρθρο 71 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
3: 

"3. Το Γραφείο παρέχει πληροφορίες για τις διεθνείς 
καταχωρίσεις σχεδίων και υποδειγµάτων στα οποία 
προσδιορίζεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα µέσω 
ηλεκτρονικού συνδέσµου προς την εύχρηστη βάση 
δεδοµένων που διατηρεί το ∆ιεθνές Γραφείο." 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα που 
αρχίζει να ισχύει η Πράξη της Γενεύης του 
∆ιακανονισµού της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση 



των βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων σε ό,τι 
αφορά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού θα 
δηµοσιευθεί 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, 24 Ιουλίου 2007. 

Για την Επιτροπή 

Charlie McCreevy 

Μέλος της Επιτροπής




