
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 
1996 σχετικά µε τον κανονισµό διαδικασίας των τµηµάτων προσφυγών του 

Γραφείου Εναρµόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (σήµατα, 
σχέδια και υποδείγµατα) 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, 

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συµβουλίου της 
20ής ∆εκεµβρίου 1993 για το κοινοτικό σήµα (1) όπως 
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3288/94 
(2), και ιδίως το άρθρο 140 παράγραφος 3, 

Εκτιµώντας: 

ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 40/94 (εφεξής «ο 
κανονισµός») θεσπίζει ένα νέο σύστηµα που επιτρέπει 
να παράγονται αποτελέσµατα σε όλη την Κοινότητα 
όταν κατατίθεται αίτηση για σήµα στο Γραφείο 
Εναρµόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς 
(εµπορικά σήµατα, σχέδια και υποδείγµατα), (εφεξής 
«το Γραφείο») 7 

ότι, για το σκοπό αυτό, ο κανονισµός περιλαµβάνει, 
ιδίως, τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη θέσπιση 
µιας διαδικασίας καταχώρησης κοινοτικού σήµατος 
καθώς και για τη διαχείριση των κοινοτικών σηµάτων, 
µιας διαδικασίας προσφυγής κατά των αποφάσεων του 
Γραφείου και µιας διαδικασίας έκπτωσης ή κήρυξης 
ακυρότητας του κοινοτικού σήµατος 7 

ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 130 του κανονισµού, τα 
τµήµατα προσφυγών είναι υπεύθυνα για να 
αποφαίνονται επί των προσφυγών κατά αποφάσεων 
των εξεταστών, των τµηµάτων ανακοπών, του 
τµήµατος διαχείρισης σηµάτων και νοµικών θεµάτων 
και των τµηµάτων ακύρωσης 7 

ότι ο τίτλος VII του κανονισµού περιέχει τις βασικές 
αρχές σχετικά µε τις προσφυγές κατά αποφάσεων των 
εξεταστών, των τµηµάτων ανακοπών, του τµήµατος 
διαχείρισης σηµάτων και νοµικών θεµάτων και των 
τµηµάτων ακύρωσης 7 

ότι ο τίτλος Χ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της 
Επιτροπής της 13ης ∆εκεµβρίου 1995 περί της 
εφαρµογής του κανονισµού αριθ. 40/94 του Συµβουλίου 
για το κοινοτικό σήµα (3), περιέχει τους εκτελεστικούς 
κανόνες του τίτλου VII του κανονισµού 7 

ότι ο παρών κανονισµός συµπληρώνει αυτούς τους 
εκτελεστικούς κανόνες, και ιδίως όσον αφορά την 
οργάνωση των τµηµάτων προσφυγών και την 
προφορική διαδικασία 7 

ότι, πριν από την έναρξη κάθε έτους δραστηριότητας, 
πρέπει να καταρτίζεται, από ένα όργανο που 
συστήνεται για το σκοπό αυτό, ένα σχέδιο κατανοµής 
των υποθέσεων µεταξύ των τµηµάτων προσφυγών 7 
ότι, για το σκοπό αυτό, το εν λόγω όργανο θα πρέπει 
να εφαρµόζει αντικειµενικά κριτήρια, όπως οι 
κατηγορίες των προϊόντων και υπηρεσιών ή τα αρχικά 
των ονοµάτων των προσφευγόντων 7 

ότι, για να διευκολυνθεί η διεξαγωγή των διαδικασιών 
προσφυγής, για κάθε υπόθεση ορίζεται ένας εισηγητής 
ο οποίος είναι ιδίως υπεύθυνος για τις κοινοποιήσεις 
στους διαδίκους και την προετοιµασία των αποφάσεων 
7 

ότι οι διάδικοι, ενώπιον του τµήµατος προσφυγών, 
µπορεί να µην είναι σε θέση ή να µην επιθυµούν να 
φέρουν προς εξέταση ζητήµατα γενικού ενδιαφέροντος 
στο πλαίσιο εκκρεµούς υποθέσεως 7 ότι, ως εκ τούτου, 
το τµήµα προσφυγών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
σε δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως του 
προέδρου, να καλεί τον πρόεδρο του Γραφείου, να 
διατυπώσει την άποψή του επί ζητηµάτων γενικού 
ενδιαφέροντος σε σχέση µε υποθέσεις που εκκρεµούν 
ενώπιον του τµήµατος προσφυγών 7 

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη που διατύπωσε 
η επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 141 
του κανονισµού, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Κατανοµή καθηκόντων και αρµόδιο προς τούτο όργανο 

1. Πριν από την έναρξη κάθε έτους δραστηριότητας, 
γίνεται η κατανοµή των καθηκόντων στα τµήµατα 
προσφυγών µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και 
ορίζονται τα µόνιµα και αναπληρωµατικά µέλη των 
τµηµάτων. Κάθε µέλος τµήµατος προσφυγών µπορεί 
να τοποθετείται σε περισσότερα του ενός τµήµατα 
προσφυγών ως µόνιµο ή αναπληρωµατικό µέλος. Τα 
µέτρα αυτά µπορούν, εν ανάγκη, να τροποποιηθούν 
κατά τη διάρκεια του οικείου έτους δραστηριότητας. 

2. Τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
λαµβάνονται από ένα όργανο στο οποίο προΐσταται ο 
πρόεδρος του Γραφείου και συµµετέχουν ένας 
αντιπρόεδρος του Γραφείου υπεύθυνος για τα τµήµατα 
προσφυγών, οι πρόεδροι των τµηµάτων προσφυγών 
και τρία άλλα µέλη των τµηµάτων προσφυγών που 
εκλέγονται από το σύνολο των µελών των τµηµάτων 
αυτών, εκτός των προέδρων, για το οικείο έτος 
δραστηριότητας. Οι διασκέψεις του οργάνου αυτού είναι 
έγκυρες µόνο εάν είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον από 
τα µέλη του, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται ο 
πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος του Γραφείου και δύο 
πρόεδροι τµηµάτων προσφυγών. Οι αποφάσεις 
λαµβάνονται κατά πλειοψηφία 7 σε περίπτωση 
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Το 
όργανο µπορεί να θεσπίσει τον εσωτερικό του 
κανονισµό. 

3. Το όργανο που προβλέπεται στην παράγραφο 2 
αποφαίνεται επί των διαφορών που προκύπτουν όσον 
αφορά την κατανοµή των καθηκόντων µεταξύ των 
διαφόρων τµηµάτων προσφυγών. 



4. Μέχρις ότου συσταθούν περισσότερα από τρία 
τµήµατα προσφυγών, το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 απαρτίζεται από τον πρόεδρο του 
Γραφείου, ο οποίος ασκεί καθήκοντα προέδρου, τον 
αντιπρόεδρο του Γραφείου που είναι υπεύθυνος για τα 
τµήµατα προσφυγών, τον πρόεδρο ή τους προέδρους 
των τµηµάτων προσφυγών που έχουν ήδη συσταθεί 
και ένα άλλο µέλος των τµηµάτων αυτών που έχει 
εκλεγεί για το οικείο έτος δραστηριότητας από το 
σύνολο των µελών του τµήµατος, εκτός του προέδρου 
ή των προέδρων. Οι διασκέψεις του οργάνου αυτού 
είναι έγκυρες µόνο εάν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία 
από τα µέλη του µεταξύ των οποίων πρέπει να 
περιλαµβάνεται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος του 
Γραφείου. 

Άρθρο 2 

Αντικατάσταση των µελών 

1. Στους λόγους αντικατάστασης των µόνιµων µελών 
από αναπληρωµατικά περιλαµβάνονται ιδίως η άδεια, η 
ασθένεια, υποχρεώσεις από τις οποίες δεν είναι δυνατή 
η απαλλαγή και λόγοι αποκλεισµού που αναφέρονται 
στο άρθρο 132 του κανονισµού. 

2. Το µέλος που ζητεί να αντικατασταθεί από 
αναπληρωµατικό ενηµερώνει αµελλητί τον πρόεδρο του 
τµήµατος για το υφιστάµενο κώλυµα. 

Άρθρο 3 

Αποκλεισµός και εξαίρεση 

1. Εάν το Γραφείο έχει λάβει γνώση της ενδεχόµενης 
ύπαρξης λόγου αποκλεισµού ή εξαίρεσης βάσει του 
άρθρου 132 παράγραφος 3 του κανονισµού τον οποίο 
δεν επικαλείται το ίδιο το µέλος ή ένας από τους 
διαδίκους, εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 132 
παράγραφος 4 του κανονισµού. 

2. Το ενδιαφερόµενο µέλος καλείται να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του σχετικά µε την ύπαρξη λόγου 
αποκλεισµού ή εξαίρεσης. 

3. Η πρόοδος της διαδικασίας αναστέλλεται µέχρις ότου 
ληφθεί απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 
παράγραφος 4 του κανονισµού. 

Άρθρο 4 

Εισηγητές 

1. Ο πρόεδρος κάθε τµήµατος ορίζει για κάθε 
προσφυγή ως εισηγητή ένα από τα µέλη του τµήµατός 
του ή αναλαµβάνει ο ίδιος τα καθήκοντα αυτά. 

2. Ο εισηγητής εξετάζει προκαταρκτικά την προσφυγή. 
Μπορεί να συντάξει, ακολουθώντας τις οδηγίες του 
προέδρου του τµήµατος, τις κοινοποιήσεις προς τους 
διαδίκους. Τις κοινοποιήσεις αυτές υπογράφει ο 
εισηγητής εξ ονόµατος του τµήµατος. 

3. Ο εισηγητής προετοιµάζει τις συνεδριάσεις του 
τµήµατος και την προφορική διαδικασία. 

4. Ο εισηγητής συντάσσει τα σχέδια των αποφάσεων. 

Άρθρο 5 

Γραµµατείες 

1. Στα τµήµατα προσφυγών συγκροτούνται 
γραµµατείες. Για τη λειτουργία των γραµµατειών είναι 
υπεύθυνοι οι γραµµατείς. Ένας από τους γραµµατείς 
µπορεί να ορισθεί ως επικεφαλής γραµµατέας. 

2. Το όργανο που προβλέπεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 µπορεί να αναθέτει στους γραµµατείς 
καθήκοντα που δεν παρουσιάζουν νοµική ή τεχνική 
δυσκολία, ιδίως καθήκοντα που αφορούν την 
εκπροσώπηση, την υποβολή µεταφράσεων, την έρευνα 
των φακέλων και τις κοινοποιήσεις. 

3. Ο γραµµατέας υποβάλλει στον πρόεδρο του οικείου 
τµήµατος έκθεση όσον αφορά το παραδεκτό κάθε νέας 
προσφυγής. 

4. Τα πρακτικά της προφορικής και της αποδεικτικής 
διαδικασίας συντάσσονται από το γραµµατέα ή, αν ο 
πρόεδρος του Γραφείου συµφωνεί, από άλλο 
υπάλληλο του Γραφείου, ο οποίος ορίζεται από τον 
πρόεδρο του οικείου τµήµατος. 

Άρθρο 6 

Μεταβολή της σύνθεσης των τµηµάτων 

1. Εάν η σύνθεση ενός τµήµατος µεταβληθεί µετά την 
προφορική διαδικασία, οι διάδικοι ενηµερώνονται περί 
του ότι, κατόπιν αιτήσεως ενός εξ αυτών, θα διεξαχθεί 
νέα προφορική διαδικασία ενώπιον του τµήµατος υπό 
τη νέα του σύνθεση. Νέα προφορική διαδικασία 
διεξάγεται και µετά από αίτηση του νέου µέλους του 
τµήµατος και εφόσον τα άλλα µέλη συµφωνούν. 

2. Οι προδικαστικές αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί 
δεσµεύουν το νέο µέλος του τµήµατος στον ίδιο βαθµό 
που δεσµεύουν και τα λοιπά µέλη. 

3. Αν κάποιο µέλος κωλύεται, όταν το τµήµα έχει ήδη 
λάβει οριστική απόφαση, το κωλυόµενο µέλος δεν 
αντικαθίσταται από αναπληρωµατικό. Σε περίπτωση 
κωλύµατος του προέδρου, η απόφαση υπογράφεται 
από το αρχαιότερο µέλος του τµήµατος ή, σε 
περίπτωση ίδιας αρχαιότητας, από το πρεσβύτερο. 

Άρθρο 7 

Συνεκδίκαση προσφυγών 

1. Εάν κατά της ίδιας απόφασης έχουν ασκηθεί 
περισσότερες της µιας προσφυγές, εξετάζονται στο 
πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας. 

2. Εάν έχουν ασκηθεί προσφυγές κατά διαφόρων 
αποφάσεων και εάν όλες αυτές οι προσφυγές πρέπει 
να εξετασθούν από ένα τµήµα υπό την αυτή σύνθεση, 
το τµήµα µπορεί, εφόσον συµφωνούν οι διάδικοι, να 
εξετάσει τις προσφυγές αυτές στο πλαίσιο µιας κοινής 
διαδικασίας. 

Άρθρο 8 

Αναποµπή στο τµήµα που εξέδωσε την απόφαση 

Αν κατά τη διαδικασία ενώπιον του τµήµατος, κατά της 
απόφασης του οποίου ασκήθηκε προσφυγή, 
σηµειώθηκαν σοβαρές παρατυπίες, το τµήµα 
προσφυγών ακυρώνει την απόφαση και αναπέµπει την 
υπόθεση στο εν λόγω τµήµα ή αποφαίνεται το ίδιο επί 
της προσφυγής, εκτός αν αυτό αποκλείεται από 
ορισµένους λόγους. 

Άρθρο 9 

Προφορική διαδικασία 

1. Σε περίπτωση προφορικής διαδικασίας, το τµήµα 
µεριµνά ώστε οι διάδικοι να έχουν υποβάλει όλες τις 
σχετικές πληροφορίες και έγγραφα, πριν από την 
ακροαµατική διαδικασία. 



2. Το τµήµα µπορεί µαζί µε την κλήση των διαδίκων σε 
προφορική διαδικασία, να αποστέλει ανακοίνωση µε 
την οποία να τους εφιστά την προσοχή επί των 
ζητηµάτων που έχουν ιδιαίτερη σηµασία ή επί του 
γεγονότος ότι ορισµένα ζητήµατα δεν αµφισβητούνται ή 
να διατυπώνει ορισµένες παρατηρήσεις που µπορεί να 
συµβάλουν στην επικέντρωση της προφορικής 
διαδικασίας στα ουσιώδη σηµεία. 

3. Το τµήµα µεριµνά ώστε η εξεταζόµενη υπόθεση να 
είναι ώριµη για την έκδοση απόφασης κατά την 
ολοκλήρωση της προφορικής διαδικασίας, εκτός εάν 
ειδικοί λόγοι δεν το επιτρέπουν. 

Άρθρο 10 

Ενηµέρωση των διαδίκων 

Εάν το τµήµα κρίνει σκόπιµο να ενηµερώσει τους 
διαδίκους για τον τρόπο µε τον οποίο ενδέχεται να 
εκτιµήσει ορισµένα νοµικά ή πραγµατικά ζητήµατα, η εν 
λόγω ενηµέρωση πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που 
δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε δέσµευση του τµήµατος 
προς την κατεύθυνση αυτή. 

Άρθρο 11 

Παρατηρήσεις επί ζητηµάτων γενικού ενδιαφέροντος 

Το τµήµα µπορεί, µε δική του πρωτοβουλία ή µετά από 
γραπτή και αιτιολογηµένη αίτηση του προέδρου του 
Γραφείου, να τον καλέσει να διατυπώσει εγγράφως ή 
προφορικώς την άποψή του επί ζητηµάτων γενικού 
ενδιαφέροντος τα οποία προκύπτουν στο πλαίσιο µιας 
διαδικασίας που εκκρεµεί ενώπιόν του. Οι διάδικοι 
έχουν δικαίωµα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους 
σχετικά µε την άποψη του προέδρου. 

Άρθρο 12 

∆ιασκέψεις πριν από τη λήψη απόφασης 

Ο εισηγητής υποβάλλει ένα σχέδιο απόφασης στα 
υπόλοιπα µέλη του τµήµατος και τάσσει εύλογη 
προθεσµία εντός της οποίας µπορούν να προβληθούν 
ενστάσεις ή να ζητηθούν τροποποιήσεις. Το τµήµα 
συνέρχεται και συνεδριάζει σχετικά µε τη ληπτέα 
απόφαση, εάν προκύπτει ότι τα µέλη του δεν έχουν όλα 
την ίδια γνώµη. Στη διάσκεψη συµµετέχουν µόνο τα 
µέλη του τµήµατος 7 ο πρόεδρος του τµήµατος µπορεί, 
ωστόσο, να επιτρέψει τη συµµετοχή και άλλων 
υπαλλήλων, όπως γραµµατέων ή διερµηνέων. Οι 
διασκέψεις είναι µυστικές. 

Άρθρο 13 

Σειρά που ακολουθείται κατά την ψηφοφορία 

1. Κατά τις διασκέψεις των µελών ενός τµήµατος 
ακούγεται πρώτα η γνώµη του εισηγητή και αν 
εισηγητής δεν είναι ο πρόεδρος, ακούγεται τελευταία η 
γνώµη του προέδρου. 

2. Εάν είναι αναγκαία η ψηφοφορία, ακολουθείται η ίδια 
σειρά, εκτός εάν ο πρόεδρος είναι και εισηγητής 7 στην 
περίπτωση αυτή, ψηφίζει τελευταίος. ∆εν επιτρέπεται 
αποχή από την ψηφοφορία. 

Άρθρο 14 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα 
από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

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

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 1996. 

Για την Επιτροπή 

Mario MONTI 

Μέλος της Επιτροπής




