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Τροπολογία: Dorette Corbey, Edith Mastenbroek

Τροπολογία 13

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την αρμόδια επί της ουσίας
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

The European Commission considers the draft directive to be necessary for the protection of 
the internal market (Article 95 EC Treaty) and derives the inclusion of criminal sanctions 
from the ECJ judgment of 13/09/2005 (Case C-176/03) on European environmental policy.
Although the possibility cannot be excluded that, subject to the conditions specified in the 
judgment, criminal sanctions can be included in a First Pillar instrument, the broad 
applicability of the judgment has not yet been conclusively established. According to the 
judgement, a number of strict criteria for the use of criminal law by the Community must be 
fulfilled. The violations of intellectual property rights cannot be treated as such a serious 
violation of the policy field to be protected that the harmonised deployment of criminal law 
measures must be considered essential in the battle against these violations. That the 
European Commission also includes minimum maximum penalties in the amended proposal
must also be regarded as not expedient.  This House should therefore consider, as has 
happened on the national level, to question whether the subsidiarity and proportionality 
principles are respected by this proposed Directive.
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Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vladimír Remek

Τροπολογία 14

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την αρμόδια επί της ουσίας
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στην επιστολή που εστάλη στον κ. Frattini, μέλος της Επιτροπής, από τον κ. 
Y.E.M.A. Timmerman-Buck, Πρόεδρο της Γερουσίας και τον κ. F.W. Weisglas, Πρόεδρο της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, στις 3 Ιουλίου 2006, «τα δύο Σώματα των Γενικών Τάξεων 
εκτιμούν ότι δεν ανατέθηκε καμία αρμοδιότητα στην Κοινότητα για τον στόχο της υπό εξέταση 
δράσης. Παρά ταύτα προέβησαν σε έλεγχο της επικουρικότητας και της αναλογικότητας επί της 
προτάσεως της Επιτροπής. Μετά το πέρας της εξέτασης, συνεπέραναν ότι η πρόταση της
Επιτροπής δεν συμφωνεί προς τις δύο αυτές αρχές».

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vladimír Remek

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

(1α) Συμφωνεί με την Ολλανδική
κυβέρνηση, η οποία υπεγράμμισε, τον
Ιούλιο του 2006, ότι τα νομικά όργανα για
την καταπολέμηση της πειρατείας
υφίστανται ήδη και απέρριψε την παρούσα 
οδηγία, κρίνοντάς την περιττή και 
δηλώνοντας εξάλλου ότι η Επιτροπή δεν 
έχει καμία αρμοδιότητα να προτείνει μία 
οδηγία η οποία ποινικοποιεί την 
παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας.

Or. it
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Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vladimír Remek

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 1β (νέα)

(1β) Συμφωνεί με το ολλανδικό
Κοινοβούλιο το οποίο εκτιμά ότι δεν
υφίσταται καμία εμφανής ανάγκη για
παρόμοια οδηγία και ότι η Επιτροπή 
ερμηνεύει λανθασμένα την απόφαση του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στην υπόθεση 176/03, 
επεκτείνοντας το πεδίο της κανονιστικής 
της παρέμβασης σε έναν τομέα που δεν 
ανήκει στην αρμοδιότητά της.

Or. it

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις για τη 
διευκόλυνση της διεξαγωγής των ερευνών. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέψουν ότι οι 
ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι διανοητικής 
ιδιοκτησίας ή οι αντιπρόσωποι τους, καθώς 
και οι εμπειρογνώμονες έχουν τη 
δυνατότητα να παρέχουν τη συνδρομή τους 
στις έρευνες που διεξάγονται από κοινές 
ομάδες έρευνας.

(8) Πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις για τη 
διευκόλυνση της διεξαγωγής των ερευνών. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέψουν ότι οι 
ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι διανοητικής 
ιδιοκτησίας ή οι αντιπρόσωποι τους, οι 
εμπειρογνώμονες έχουν τη δυνατότητα να 
παρέχουν τη συνδρομή τους στις έρευνες 
που διεξάγονται από κοινές ομάδες έρευνας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έννοια «εμπειρογνώμονες», χωρίς άλλη διευκρίνιση, είναι εξαιρετικά ασαφής. Δεδομένου ότι
η παρέμβασή τους κατά την εξέλιξη των ερευνών δεν διευκρινίζεται, θα μπορούσε να 
καθυστερήσει χωρίς λόγο την πορεία των ερευνών και την επίλυση των διαφορών. Είναι 
συνεπώς προτιμότερο να διαγραφεί η αναφορά αυτή.
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Τροπολογία: Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 9

(9)  Για τη διευκόλυνση των ερευνών ή των 
ποινικών διώξεων σχετικά με τις 
παραβάσεις που συνεπάγονται προσβολή 
της διανοητικής ιδιοκτησίας, δεν θα πρέπει 
να απαιτείται δήλωση ή κατηγορία από 
θύμα της παράβασης. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με ποινικές υποθέσεις δεν θα έπρεπε να ενεργούν με δική 
τους πρωτοβουλία προτού ο κάτοχος των δικαιωμάτων καταθέσει μήνυση· δεδομένου ότι οι 
διατάξεις που αφορούν τη χορήγηση αδείας δεν έχουν δημοσιευθεί, ο κάτοχος των 
δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα να ενεργήσει όπως εκείνος νομίζει.

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 9

(9)  Για τη διευκόλυνση των ερευνών ή των 
ποινικών διώξεων σχετικά με τις 
παραβάσεις που συνεπάγονται προσβολή 
της διανοητικής ιδιοκτησίας, δεν θα πρέπει 
να απαιτείται δήλωση ή κατηγορία από 
θύμα της παράβασης.

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να προβλέπουν ή να διατηρούν 
ένα δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα δίωξης. 
Στην περίπτωση του ιδιωτικού 
συστήματος, ο κάτοχος του δικαιώματος 
πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις 
εικαζόμενες παραβάσεις από τις αρχές και, 
σε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένης 
υπόνοιας, να τίθενται προσωρινώς εν 
ασφαλεία τα αγαθά περί των οποίων 
πρόκειται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει ένα δημόσιο σύστημα. Όμως, ορισμένα κράτη διαθέτουν και ιδιωτικά 
συστήματα τα οποία επιτρέπουν σε ορισμένες περιπτώσεις ποινικές διώξεις όταν οι αστικές 
αγωγές είναι ανεπαρκείς. Η διατήρηση των συστημάτων αυτών πρέπει να είναι δυνατή. Σε
περίπτωση που οι αρχές ενημερώνονται σχετικά με περιπτώσεις πειρατείας, έχει ιδιαίτερη 
σημασία οι δικαιούχοι να ενημερώνονται σχετικά με την εικαζόμενη παράβαση και να τίθενται 
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προσωρινώς εν ασφαλεία τα αγαθά περί των οποίων πρόκειται.

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 9

(9)  Για τη διευκόλυνση των ερευνών ή των 
ποινικών διώξεων σχετικά με τις παραβάσεις 
που συνεπάγονται προσβολή της 
διανοητικής ιδιοκτησίας, δεν θα πρέπει να 
απαιτείται δήλωση ή κατηγορία από θύμα 
της παράβασης. 

(9)  Για τη διευκόλυνση των ερευνών ή των 
ποινικών διώξεων σχετικά με τις παραβάσεις 
που συνεπάγονται προσβολή της 
διανοητικής ιδιοκτησίας, μπορούν να 
αρχίσουν ακόμη και χωρίς δήλωση ή 
κατηγορία από θύμα της παράβασης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία, ορίζοντας τις προϋποθέσεις κίνησης της ποινικής δίωξης, διαφυλάσσει 
την ευελιξία του προτεινόμενου μέτρου. Έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου
διακυβεύεται η δημόσια υγεία και στις οποίες ο δικαιούχος δεν είναι επακριβώς 
προσδιορισμένος, να κινείται η ποινική δίωξη ακόμη και χωρίς δήλωση του θύματος της 
παράβασης.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Τροπολογία 21
Άρθρο 1, παράγραφος 1

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα ποινικά 
μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση 
της προστασίας των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα ποινικά 
μέτρα που είναι αναγκαία για την 
απαγόρευση της πειρατείας που πλήττει 
πνευματικά δικαιώματα και παραποίησης 
εμπορικού σήματος που διαπράττεται σε 
εμπορική κλίμακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής αναφέρεται αποκλειστικά στην πειρατεία η οποία θίγει τα 
πνευματικά δικαιώματα και την παραποίηση εμπορικών σημάτων. Είναι συνεπώς σκόπιμο να 
περιορισθεί το πεδίο εφαρμογής των δύο αυτών θεμάτων. Αυτό είναι σύμφωνο και με την 
Συμφωνία TRIPs η οποία αφορά επίσης την «πειρατεία που θίγει πνευματικά δικαιώματα» και 
την "παραποίηση εμπορικών σημάτων".
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Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 22
Άρθρο 1, παράγραφος 1

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα ποινικά 
μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση 
της προστασίας των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα ποινικά 
μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση 
της προστασίας των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία 
συντίθενται από το δικαίωμα του 
δημιουργού και παρεμφερή δικαιώματα, το 
δικαίωμα «sui generis» των βάσεων 
δεδομένων και το δικαίωμα των 
εμπορικών σημάτων, εξαιρουμένης της 
προσβολής του δικαιώματος διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, των παράγωγων 
δικαιωμάτων συμπληρωματικών 
πιστοποιητικών προστασίας ή των 
δικαιωμάτων προστασίας υποδειγμάτων 
χρησιμότητας.

Or. pl

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Τροπολογία 23
Άρθρο 1, παράγραφος 2

Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται στα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που 
προβλέπονται από την κοινοτική 
νομοθεσία ή/και την εθνική νομοθεσία των 
κρατών μελών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής αναφέρεται αποκλειστικά στην πειρατεία η οποία θίγει τα 
πνευματικά δικαιώματα και την παραποίηση εμπορικών σημάτων. Είναι συνεπώς σκόπιμο να 
περιορισθεί το πεδίο εφαρμογής των δύο αυτών θεμάτων. Αυτό είναι σύμφωνο και με την 
Συμφωνία PRIMS η οποία αφορά επίσης την «πειρατεία που θίγει πνευματικά δικαιώματα» και 
την "παραποίηση εμπορικών σημάτων".
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Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 24
Άρθρο 1, παράγραφος 2α (νέα)

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα 
υποδείγματα χρησιμότητας και τα 
συμπληρωματικά πιστοποιητικά 
προστασίας εξαιρούνται του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εκτός 
των περιπτώσεων όπου μπορεί να 
προσκομίζεται η απόδειξη ότι η παραβίαση 
των δικαιωμάτων αυτών συνιστά σοβαρή 
απειλή για την δημόσια τάξη ή την 
ασφάλεια.

Or. it

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Τροπολογία 25
Άρθρο 1, παράγραφος 2α (νέα)

Σύμφωνα με την Σύμβαση για την 
εγκληματικότητας στον Κυβερνοχώρο του 
Συμβουλίου της Ευρώπης της 23ης
Νοεμβρίου 2001, η οποία υπεγράφη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, η έννοια της 
«πνευματικής πειρατείας» περιορίζεται 
στις ποινικές παραβάσεις εμπορικού 
χαρακτήρα και οι οποίες συνεπάγονται 
σοβαρές και αντικειμενικές προσβολές στο 
επίπεδο της παραποίησης (παραγωγή εν 
σειρά παράνομων περιεχομένων που 
αποτελούν απομίμηση ή αναπαραγωγή 
ενός πρωτοτύπου).

Or. it

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 26
Άρθρο 2, τίτλος
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Ορισμός Ορισμοί

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο η έννοια της παραποίησης η οποία είναι κεντρική όσον αφορά την εφαρμογή της 
παρούσας πρότασης οδηγίας, να ορισθεί επακριβώς. Η επιβολή κυρώσεων δεν είναι δυνατή
παρά μόνον εάν υφίσταται κάποιος σαφής ορισμός της έννοιας της παραποίησης, ο οποίος 
πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές προσβολής των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας, 
περιλαμβανομένης και της κατοχής παραποιημένων εμπορευμάτων.

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 27
Άρθρο 2, παράγραφος 1α (νέα)

Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, ως 
«παραποίησης» νοείται το γεγονός ότι 
οποιοσδήποτε:
a) κατέχει χωρίς νόμιμη αιτία, εισάγει υπό 
οιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή εξάγει 
εμπορεύματα με παραποιημένα εμπορικά 
σήματα·
β) προσφέρει προς πώληση ή αγοράζει 
εμπορεύματα με παραποιημένο εμπορικό 
σήμα·
γ) αναπαράγει, μιμείται, χρησιμοποιεί, 
επιθέτει, καταργεί, τροποποιεί ένα σήμα, 
ένα συλλογικό σήμα ή ένα συλλογικό σήμα 
πιστοποίησης κατά παραβίαση των 
εκχωρηθέντων δικαιωμάτων κατά την 
καταγραφή του και των απαγορεύσεων που 
απορρέουν εξ αυτής·
δ) τεχνηέντως παραδίδει ένα προϊόν ή 
παρέχει μία υπηρεσία άλλη από αυτήν που 
του εζητήθη με καταχωρημένο εμπορικό 
σήμα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο η έννοια της παραποίησης η οποία είναι κεντρική όσον αφορά την εφαρμογή της 
παρούσας πρότασης οδηγίας, να ορισθεί επακριβώς. Η επιβολή κυρώσεων δεν είναι δυνατή
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παρά μόνον εάν υφίσταται κάποιος σαφής ορισμός της έννοιας της παραποίησης, ο οποίος 
πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές προσβολής των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας, 
περιλαμβανομένης και της κατοχής παραποιημένων εμπορευμάτων.

Τροπολογία: Dorette Corbey, Edith Mastenbroek

Τροπολογία 28
Άρθρο 2, παράγραφος 1α (νέα)

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ως «απομίμηση» νοείται η προσβολή που 
αφορά ένα προϊόν το οποίο αποτελεί 
απομίμηση των χαρακτηριστικών 
στοιχείων ενός προστατευόμενου 
προϊόντος ή εμπορικού σήματος με 
εσκεμμένο τρόπο και χωρίς τροποποίηση.

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Τροπολογία 29
Άρθρο 2, παράγραφος 1α (νέα)

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ως «απομίμηση» νοείται η προσβολή που 
αφορά ένα προϊόν το οποίο αποτελεί 
απομίμηση των χαρακτηριστικών 
στοιχείων ενός προστατευόμενου 
προϊόντος ή εμπορικού σήματος με 
εσκεμμένο τρόπο και χωρίς τροποποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία ως ακριβής ορισμός του αδικήματος. Η εναρμόνιση των ποινικών
κυρώσεων που αφορούν τη διανοητική ιδιοκτησία πρέπει να περιορίζεται στις προφανείς 
περιπτώσεις πειρατείας. Για τις αμφιλεγόμενες περιπτώσεις, και κυρίως όσον αφορά τα θέματα 
που αφορούν την έκταση της προστασίας σε θέματα ομοιότητας, οι κυρώσεις του αστικού 
δικαίου είναι επαρκείς.
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Τροπολογία: Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Τροπολογία 30
Άρθρο 2, παράγραφος 1β (νέα)

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ως «προσβολή σε εμπορική κλίμακα» 
νοείται η εμπορική δραστηριότητα που 
ασκείται δια λόγους κερδοσκοπίας, η οποία 
προκαλεί σημαντική άμεση ζημία στον 
κάτοχο του δικαιώματος αυτού. Οι 
συναλλαγές χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, 
μεταξύ ιδιωτών, προϊόντων που 
αποκτήθηκαν νομίμως αποκλείονται από 
το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «εμπορική κλίμακα» αναμιγνύει διάφορα θέματα και δεν προσδιορίζει επαρκώς τα 
στοιχεία που συνιστούν το αδίκημα. Η τροπολογία προτείνει τον όρο «εμπορική δραστηριότητα 
που ασκείται κερδοσκοπικά».  Η τροπολογία αυτή είναι ουσιαστικά ίδια με την τροπολογία 6 
που υπεβλήθη από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Αντικαθιστά την 
έκφραση «παράβαση που διαπράττεται με σκοπό την κερδοσκοπία» με την έκφραση «εμπορική 
δραστηριότητα που ασκείται με την πρόθεση της κερδοσκοπίας». Οι όροι «πρόθεση» και 
«δραστηριότητα» είναι απαραίτητοι διότι τίποτε δεν αποδεικνύει την πρόθεση εάν δεν υπάρχει 
δραστηριότητα.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Τροπολογία 31
Άρθρο 2, παράγραφος 1γ (νέα)

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ως «εκ προθέσεως προσβολής ενός 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας» 
νοείται η πράξη η οποία πληροί το σύνολο 
των εξής προϋποθέσεων:
(a) δουλική απομίμηση·
(β) εμπορική δραστηριότητα που ασκείται 
με σκοπό το κέρδος·
(γ) προκαλεί σημαντική άμεση ζημία στον 
κάτοχο του δικαιώματος· και
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(δ) εκ προμελέτης και εσκεμμένη προσβολή 
του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία να ορισθεί επακριβώς το αδίκημα. Η πρώτη προϋπόθεση πρέπει να 
είναι η «δουλική απομίμηση». Χωρίς την «δουλική απομίμηση», η προσβολή  δεν συνιστά 
πειρατεία. 

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Τροπολογία 32
Άρθρο 2, παράγραφος 1δ (νέα)

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
«απομίμηση εμπορικού σήματος» νοείται η 
πράξη που πληροί το σύνολο των εξής 
προϋποθέσεων: 
(a) σήμα πανομοιότυπο προς το εμπορικό 
σήμα που αφορά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες 
που είναι όμοια προς αυτά για τα οποία 
έχει κατατεθεί το εμπορικό σήμα·
(β) εμπορική δραστηριότητα που ασκείται 
με σκοπό το κέρδος·
(γ) προκαλεί σημαντική άμεση ζημία στον 
κάτοχο του δικαιώματος· και
(δ) εκ προμελέτης και εσκεμμένη προσβολή 
του συγκεκριμένου εμπορικού σήματος.

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 33
Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα κάθε εκ 
προθέσεως προσβολή δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας που διαπράττεται
σε εμπορική κλίμακα, καθώς και η απόπειρα 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα μόνο οι εκ 
προθέσεως προσβολές δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας που 
διαπράττοντται σε εμπορική κλίμακα, με 
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προσβολής, η συνέργια και η ηθική 
αυτουργία σε τέτοια παραβίαση.

σκοπό να ευνοηθεί το οργανωμένο έγκλημα 
ή/και που αποτελούν σοβαρή απειλή για 
την υγεία ή την ασφάλεια, καθώς και η 
απόπειρα προσβολής, η συνέργια και η 
ηθική αυτουργία σε τέτοια παραβίαση.

Or. it

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 34
Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα κάθε εκ 
προθέσεως προσβολή δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας που διαπράττεται 
σε εμπορική κλίμακα, καθώς και η απόπειρα 
προσβολής, η συνέργια και η ηθική 
αυτουργία σε τέτοια παραβίαση.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα κάθε εκ 
προθέσεως προσβολή δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας που διαπράττεται 
σε εμπορική κλίμακα, η οποία ορίζεται ως 
η διάθεση μη υλικών αγαθών δια λόγους 
κερδοσκοπίας, καθώς και η απόπειρα 
προσβολής, η συνέργια και η ηθική 
αυτουργία σε τέτοια παραβίαση.

Or. pl

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 35
Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα κάθε εκ 
προθέσεως προσβολή δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας που διαπράττεται 
σε εμπορική κλίμακα, καθώς και η 
απόπειρα προσβολής, η συνέργια και η 
ηθική αυτουργία σε τέτοια παραβίαση.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα κάθε εκ 
προθέσεως προσβολή δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και η 
απόπειρα προσβολής, η συνέργια και η 
ηθική αυτουργία σε τέτοια παραβίαση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μολονότι το άρθρο 61 των ΤRIPs εισάγει το κριτήριο της εμπορικής κλίμακας, η σοβαρότητα 
μιας εκ προθέσεως προσβολής δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να μπορεί να 
επισύρει κυρώσεις χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα, στοιχείο το οποίο μπορεί να 
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επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το αδίκημα χωρίς όμως να είναι καθοριστικό. Έτσι θα ήταν
δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις στην εμπορία των λεγόμενων «μυρμηγκιών» που συνίσταται 
στην εισαγωγή απομιμήσεων σε μικρή κλίμακα, με συνέπειες ενίοτε ανεξάρτητες από την 
ποσότητα (π.χ. οι απομιμήσεις φαρμάκων). Το κοινοτικό δίκαιο πρέπει να είναι αυστηρότερο 
από το διεθνές δίκαιο.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 36
Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα κάθε εκ 
προθέσεως προσβολή δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας που διαπράττεται 
σε εμπορική κλίμακα, καθώς και η απόπειρα 
προσβολής, η συνέργια και η ηθική 
αυτουργία σε τέτοια παραβίαση.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα κάθε εκ 
προθέσεως προσβολή δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας που διαπράττεται 
σε εμπορική κλίμακα, καθώς και, στις 
σοβαρές περιπτώσεις, η απόπειρα 
προσβολής, η συνέργια και η ηθική 
αυτουργία σε τέτοια παραβίαση.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνει την διατύπωση των συμφωνιών TRIPs. Εάν υπάρχει απόπειρα, συμμετοχή και 
προτροπή, μπορούν να αντιμετωπισθούν κυρώσεις μόνο στις σοβαρές περιπτώσεις.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Τροπολογία 37
Άρθρο 4

1. Για τις αξιόποινες πράξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη 
προβλέπουν τις ακόλουθες κυρώσεις:

Για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη προβλέπουν τις 
ουσιαστικές, ανάλογες και αποτρεπτικές
κυρώσεις.

α) όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
στερητικές της ελευθερίας ποινές·
β) όσον αφορά τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα:
i)  πρόστιμα,
ii)  δήμευση του αντικειμένου, των μέσων 
και των προϊόντων που προέρχονται από 
τις αξιόποινες πράξεις ή των περιουσιακών 
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στοιχείων η αξία των οποίων αντιστοιχεί 
στα εν λόγω προϊόντα.
2.  Στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, για τις 
αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 3, τα κράτη μέλη προβλέπουν τις 
ακόλουθες κυρώσεις:
(a) καταστροφή των περιουσιακών 
στοιχείων που συνεπάγονται προσβολή του 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας·
β)  πλήρες ή μερικό, οριστικό ή προσωρινό 
κλείσιμο της εγκατάστασης που 
χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την επίμαχη 
προσβολή·
γ)  οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της 
άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων·
δ)  τη θέση υπό δικαστικό έλεγχο·
ε)  τη δικαστική εκκαθάριση·
στ)  απαγόρευση της χορήγησης κρατικών 
ενισχύσεων και επιδοτήσεων·
ζ)  δημοσίευση των δικαστικών 
αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λεπτομερής περιγραφή των κυρώσεων δημιουργεί πρόβλημα λόγω της ποικιλίας των εθνικών
νομικών συστημάτων, Διατύπωση σύμφωνη με τον κανονισμό(ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ.
1383/2003 της 22.7.2003 σχετικά με την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών σε περίπτωση
εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχει η υπόνοια ότι προσβάλλουν την διανοητική ιδιοκτησία 
καθώς και των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται όσον αφορά τα εμπορεύματα που 
προσβάλλουν ορισμένα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Στην επιστολή που εστάλη στον κ. 
Frattini, μέλος της Επιτροπής, από τον κ. Y.E.M.A. Timmerman-Buck, πρόεδρο της Γερουσίας 
και από τον κ. F.W. Weisglas, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, στις 3 Ιουλίου 2006, 
και το Ολλανδικό Κοινοβούλιο προτείνει την χρησιμοποίηση της διατύπωσης αυτής.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 38
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εισαγωγική πρόταση

2.  Στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, για τις 
αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο 

2.  Στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, για τις 
αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο 
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άρθρο 3, τα κράτη μέλη προβλέπουν τις 
ακόλουθες κυρώσεις:

άρθρο 3, τα κράτη μέλη προβλέπουν τις 
ακόλουθες κυρώσεις, στον βαθμό που 
απαιτείται διαλόγους κοινού συμφέροντος:

Or. cs

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για σημαντικές προσβολές των θεμελιωδών δικαιωμάτων, οπότε είναι σκόπιμο να 
αιτιολογούνται διαλόγους κοινού συμφέροντος.

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 39
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο α)

(α) καταστροφή των περιουσιακών 
στοιχείων που συνεπάγονται προσβολή του 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας·

(α) πλήρης και προκαταβολική καταστροφή 
των περιουσιακών στοιχείων που 
συνεπάγονται προσβολή του δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας, με διατήρηση 
χωρίς εγγύηση αποδεικτικών δειγμάτων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δια λόγους ασφάλειας προτείνεται η ταχεία και πλήρης καταστροφή των αγαθών που
συνεπάγονται προσβολή του δικαιώματος διανοητική ιδιοκτησίας, εξαιρέσει των απαραίτητων 
για τις ανάγκες της έρευνας στοιχείων. Το μέτρο αυτό απαλλάσσει επίσης από σημαντικές 
δαπάνες φύλαξης. Η απεικόνιση των αποθεμάτων μπορεί να πραγματοποιείται με 
φωτογράφηση κατά την στιγμή της ανακάλυψής τους. Ενδεχομένως, η καταστροφή των
αποθεμάτων πρέπει να υπόκειται στην συμφωνία ή την μη αντίθεση του ενεχομένου, εφόσον 
διαπιστωθεί η ταυτότητά του, χωρίς τούτο να συνιστά αναγνώριση ενοχής.

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 40
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο ζα) (νέο)

ζα) την καταβολή από τον υπαίτιο της 
απομίμησης των δαπανών φύλαξης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Στον υπαίτιο της απομίμησης, ως συμπληρωματική κύρωση, πρέπει να μπορεί να επιβάλλεται η
καταβολή των δαπανών φύλαξης για τα αγαθά που διατηρούνται δια τις ανάγκες της έρευνας, 
κυρίως σε περίπτωση που οι δαπάνες αυτές είναι μεγάλες εάν τα διατηρούμενα προϊόντα, ακόμη 
και σε μικρή ποσότητα, είναι ογκώδη και οι έρευνες χρονοβόρες.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Τροπολογία 41
Άρθρο 5

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 να τιμωρούνται 
με μέγιστη ποινή φυλάκισης 4 ετών, όταν 
τα αδικήματα διαπράττονται στο πλαίσιο 
εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια 
της απόφασης-πλαισίου… για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, καθώς και όταν τα αδικήματα 
συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την 
ασφάλεια των προσώπων.

διαγράφεται

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που ευθύνονται για τα αδικήματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
…./…/ΕΚ να τιμωρούνται με ποινές 
αποτελεσματικές, ανάλογες και 
αποτρεπτικές. Οι ποινές αυτές 
περιλαμβάνουν πρόστιμα ή χρηματικές 
ποινές:
α)  μέγιστου ύψους τουλάχιστον 100.000 
ευρώ στις περιπτώσεις που δεν θεωρούνται 
ως οι σοβαρότερες·
β)  μέγιστου ύψους τουλάχιστον 300.000 
ευρώ στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 4 ήδη αναφέρονται οι κυρώσεις.
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Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 42
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 να τιμωρούνται 
με μέγιστη ποινή φυλάκισης 4 ετών, όταν τα 
αδικήματα διαπράττονται στο πλαίσιο 
εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια 
της απόφασης-πλαισίου… για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, καθώς και όταν τα αδικήματα 
συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την 
ασφάλεια των προσώπων.

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 να τιμωρούνται 
με μέγιστη ποινή φυλάκισης 4 ετών, όταν τα 
αδικήματα αυτά θεωρούνται ως σοβαρό 
έγκλημα, καθώς και όταν τα αδικήματα 
συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την 
ασφάλεια των προσώπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιοριστικό κριτήριο του «οργανωμένου εγκλήματος» θα μπορούσε να παρεμποδίσει την 
επεξεργασία ενός πράγματι αποτελεσματικού  ευρωπαϊκού πλαισίου για την εφαρμογή του 
ποινικού κώδικα. Εκτός αυτού, θα επρόκειτο για ένα καινούργιο στοιχείο που απουσιάζει από 
τις εθνικές νομοθεσίες (εξαιρέσει της Γαλλίας) και της Συμφωνίας TRIPs του ΠΟΕ. Δυστυχώς
λείπουν οι κατευθυντήριες γραμμές για την απόδοση ευθυνών στις περιπτώσεις εγκληματικών 
παραβάσεων των ΔΔΙ. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές, όπως προβλέπονται από την παρούσα
πρόταση δεν θα είναι χρήσιμες παρά μόνον εάν εφαρμόζονται σε όλες τις παραβάσεις που 
προξενούν σοβαρή εμπορική ζημία στους δικαιούχους των δικαιωμάτων, είτε οι παραβάσεις 
αυτές διαπράττονται στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος είτε όχι.

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 43
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 να τιμωρούνται 
με μέγιστη ποινή φυλάκισης 4 ετών, όταν τα 
αδικήματα διαπράττονται στο πλαίσιο 
εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια 
της απόφασης-πλαισίου… για την 

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 να τιμωρούνται 
με μέγιστη ποινή φυλάκισης 4 ετών, όταν τα 
αδικήματα διαπράττονται στο πλαίσιο 
εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια 
της απόφασης-πλαισίου… για την 
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καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, καθώς και όταν τα αδικήματα 
συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την 
ασφάλεια των προσώπων.

καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, ή όταν τα αδικήματα 
συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την 
ασφάλεια των προσώπων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων δεν θα έπρεπε να είναι
συμπληρωματικά ή σωρευτικά κριτήρια στο γεγονός ότι ανήκει κάποιος σε εγκληματική 
οργάνωση, αλλά επαρκώς σοβαρά κριτήρια προκειμένου να επιβάλλονται κυρώσεις σε ένα 
φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για μία τέτοια παραβίαση.

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 44
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που ευθύνονται για τα αδικήματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
…./…/ΕΚ να τιμωρούνται με ποινές 
αποτελεσματικές, ανάλογες και 
αποτρεπτικές. Οι ποινές αυτές 
περιλαμβάνουν πρόστιμα ή χρηματικές
ποινές:

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που ευθύνονται για τα αδικήματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
…./…/ΕΚ να τιμωρούνται με ποινές 
αποτελεσματικές, ανάλογες και 
αποτρεπτικές. Οι ποινές αυτές 
περιλαμβάνουν πρόστιμα ή χρηματικές 
ποινές.

α)  μέγιστου ύψους τουλάχιστον 100.000 
ευρώ στις περιπτώσεις που δεν θεωρούνται 
ως οι σοβαρότερες·
β)  μέγιστου ύψους τουλάχιστον 300.000 
ευρώ στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη δεν προβλέπουν την επιβολή μέγιστων προστίμων ποινικής φύσεως για 
τις προσβολές των διανοητικών δικαιωμάτων. Τα πρόστιμα πρέπει να παραμείνουν 
περιορισμένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμπορικής πειρατείας ή απομίμησης, είναι επαρκής η
επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ. Στο μέτρο που ένα νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να
εγκλεισθεί στις φυλακές και που τα οικονομικά πρόστιμα συνιστούν, κυρίως, την μοναδική
ποινική αποζημίωση, δεν θα έπρεπε να υπάρχει όριο στο ποσό των προστίμων. Άλλωστε, εάν η
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πρόταση επέβαλε ανώτατα όρια για τα πρόστιμα, θα έπρεπε να προβλεφθούν στο πλαίσιο της 
πρότασης μηχανισμοί προκειμένου να απαιτείται η ΕΚ ή τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε 
τακτικές αναθεωρήσεις του ποσού των προστίμων.

Τροπολογία: Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 45
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που ευθύνονται για τα αδικήματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
…./…/ΕΚ να τιμωρούνται με ποινές 
αποτελεσματικές, ανάλογες και 
αποτρεπτικές. Οι ποινές αυτές 
περιλαμβάνουν πρόστιμα ή χρηματικές 
ποινές:

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που ευθύνονται για τα αδικήματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
…./…/ΕΚ να τιμωρούνται με ποινές 
αποτελεσματικές, ανάλογες και 
αποτρεπτικές. Οι ποινές αυτές 
περιλαμβάνουν πρόστιμα ή χρηματικές 
ποινές:

α)  μέγιστου ύψους τουλάχιστον 100.000 
ευρώ στις περιπτώσεις που δεν θεωρούνται 
ως οι σοβαρότερες·
β)  μέγιστου ύψους τουλάχιστον 300.000 
ευρώ στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

Σε περίπτωση οικονομικών κυρώσεων, ο 
δικαστής του κάθε κράτους μέλους ορίζει, 
με την απόφασή του το ποσό του 
προστίμου λαμβάνοντας υπόψη την 
προκληθείσα ζημία, την αξία του 
αντικειμένου του αδικήματος ή τους 
κέρδους που προκύπτει από αυτό, ενώ το 
κύριο στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη σε όλες τις περιπτώσεις είναι η 
οικονομική κατάσταση του ενόχου, η οποία 
αφαιρείται από την περιουσία του, τα 
εισοδήματά του, τα οικογενειακά του 
δικαιώματα και υποχρεώσεις και τις άλλες 
προσωπικές συνθήκες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός σταθερών ποσών για πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση προσβολής των
διανοητικών δικαιωμάτων, όπως προβλέπει το άρθρο αυτό, φαίνεται υπερβολικά αυστηρός και, 
αναμφίβολα, δύσκολα μπορεί να συμβιβασθεί με την αρχή της επικουρικότητας. Η τροπολογία
σέβεται την αρχή αυτή διατηρώντας όμως τον στόχο της εναρμόνισης που επιδιώκεται από την 
πρόταση.
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Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 46
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο α)

α)  μέγιστου ύψους τουλάχιστον 100.000
ευρώ στις περιπτώσεις που δεν θεωρούνται 
ως οι σοβαρότερες·

α)  μέγιστου ύψους τουλάχιστον 300.000
ευρώ στις περιπτώσεις που δεν θεωρούνται 
ως οι σοβαρότερες και μπορούν να φθάσουν 
μέχρι το πενταπλάσιο του ποσού του 
κέρδους που πραγματοποίησε ο υπαίτιος 
της απομίμησης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα πρόστιμα πρέπει να καταστούν περισσότερο αποτρεπτικά και να συνδεθούν με τα 
διακυβευόμενα οικονομικά μεγέθη. Προς το σκοπό αυτό, θα ήταν ενδιαφέρον τα πρόστιμα αυτά
να είναι ανάλογα προς τα κέρδη που πραγματοποίησε ο υπαίτιος της απομίμησης:  στον 
οικονομικό τομέα, η αρχή των χρηματοοικονομικών αγορών μπορεί έτσι να επιβάλλει πρόστιμα 
που ανέρχονται μέχρι και στο δεκαπλάσιο του ποσού των πραγματοποιηθέντων κερδών. Αυτό
φαίνεται αρκετά αποτρεπτικό προκειμένου να χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς. 

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 47
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β)

β)  μέγιστου ύψους τουλάχιστον 300.000
ευρώ στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

β)  μέγιστου ύψους τουλάχιστον 600.000
ευρώ στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 και το οποίο μπορεί να 
φθάσει το δεκαπλάσιο του ποσού του 
πραγματοποιηθέντος κέρδους από τον 
υπαίτιο της απομίμησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα πρόστιμα πρέπει να καταστούν περισσότερο αποτρεπτικά και να συνδεθούν με τα 
διακυβευόμενα οικονομικά μεγέθη. Προς το σκοπό αυτό, θα ήταν ενδιαφέρον τα πρόστιμα αυτά
να είναι ανάλογα προς τα κέρδη που πραγματοποίησε ο υπαίτιος της απομίμησης:  στον 
οικονομικό τομέα, η αρχή των χρηματοοικονομικών αγορών μπορεί έτσι να επιβάλλει πρόστιμα 
που ανέρχονται μέχρι και στο δεκαπλάσιο του ποσού των πραγματοποιηθέντων κερδών. Αυτό
φαίνεται αρκετά αποτρεπτικό προκειμένου να χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς.
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Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 48
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β α) (νέο)

β a) ανάλογα με το εισόδημα του 
προσώπου, σε περίπτωση νομικών 
προσώπων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο αυτό, μπορούμε να παραθέσουμε το προηγούμενο του άρθρου 6 του σχεδίου 
απόφασης-πλαισίου το οποίο αποσκοπούσε στην ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την 
καταστολή της ρύπανσης που προκαλούν τα πλοία (Έγγραφο ΕΕ 9810/05 του Συμβουλίου).

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 49
Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη δήμευση, εν όλω ή εν μέρει, 
των περιουσιακών στοιχείων του φυσικού ή 
νομικού προσώπου που έχει καταδικασθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 3 της απόφασης-πλαισίου 
2005/212/JAI της 24ης Φεβρουαρίου 2005 
σχετικά με τη δήμευση των προϊόντων, 
οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του 
εγκλήματος, τουλάχιστον όταν τα αδικήματα 
διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής 
οργάνωσης κατά την έννοια της 
απόφασης-πλαισίου… για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, καθώς και όταν τα αδικήματα 
συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την 
ασφάλεια των προσώπων.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη δήμευση, εν όλω ή εν μέρει, 
των περιουσιακών στοιχείων του φυσικού ή 
νομικού προσώπου που έχει καταδικασθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 3 της απόφασης-πλαισίου 
2005/212/JAI της 24ης Φεβρουαρίου 2005 
σχετικά με τη δήμευση των προϊόντων, 
οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του 
εγκλήματος, τουλάχιστον όταν τα αδικήματα 
συνιστούν σοβαρά εγκλήματα, καθώς και 
όταν τα αδικήματα συνεπάγονται κίνδυνο 
για την υγεία ή την ασφάλεια των 
προσώπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι το άρθρο 6 περιορίζεται στα αδικήματα που διαπράττονται 
αποκλειστικώς στο πλαίσιο του «οργανωμένου εγκλήματος». Το άρθρο αυτό δεν θα είναι
χρήσιμο παρά μόνον εάν εφαρμόζεται σε όλες τις προσβολές που προκαλούν σοβαρή εμπορική 
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ζημία στους δικαιούχους των δικαιωμάτων, είτε οι προσβολές αυτές διεπράχθησαν στο πλαίσιο 
του οργανωμένου εγκλήματος είτε όχι.  Είναι συνεπώς σκόπιμο να καταργηθεί, εντός του 
άρθρου 6 της πρότασης οδηγίας-πλαισίου, η αναφορά στο «οργανωμένο έγκλημα» και να 
αντικατασταθεί από την έκφραση «σοβαρά εγκλήματα».

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 50
Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη δήμευση, εν όλω ή εν μέρει, 
των περιουσιακών στοιχείων του φυσικού ή 
νομικού προσώπου που έχει καταδικασθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 3 της απόφασης-πλαισίου 
2005/212/JAI της 24ης Φεβρουαρίου 2005 
σχετικά με τη δήμευση των προϊόντων, 
οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του 
εγκλήματος, τουλάχιστον όταν τα αδικήματα 
διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής 
οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-
πλαισίου… για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και όταν 
τα αδικήματα συνεπάγονται κίνδυνο για την 
υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων.

Τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του σεβασμού 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα για τη δήμευση, εν όλω ή 
εν μέρει, των περιουσιακών στοιχείων του 
φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει 
καταδικασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της απόφασης-
πλαισίου 2005/212/JAI της 24ης 
Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με τη δήμευση 
των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών 
στοιχείων του εγκλήματος, τουλάχιστον 
όταν τα αδικήματα διαπράττονται στο 
πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την 
έννοια της απόφασης-πλαισίου… για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, καθώς και όταν τα αδικήματα 
συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την 
ασφάλεια των προσώπων.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Πρόκειται περί σοβαρών προσβολών των θεμελιωδών δικαιωμάτων και, ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητο στις περιπτώσεις αυτές τα κράτη μέλη να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Τροπολογία 51
Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη δήμευση, εν όλω ή εν μέρει, 
των περιουσιακών στοιχείων του φυσικού ή 
νομικού προσώπου που έχει καταδικασθεί 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη δήμευση, εν όλω ή εν μέρει, 
των περιουσιακών στοιχείων του φυσικού ή 
νομικού προσώπου που έχει καταδικασθεί 
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σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 3 της απόφασης-πλαισίου 
2005/212/JAI της 24ης Φεβρουαρίου 2005 
σχετικά με τη δήμευση των προϊόντων, 
οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του 
εγκλήματος, τουλάχιστον όταν τα 
αδικήματα διαπράττονται στο πλαίσιο 
εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια 
της απόφασης-πλαισίου… για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, καθώς και όταν τα αδικήματα 
συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την 
ασφάλεια των προσώπων.

σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 3 της απόφασης-πλαισίου 
2005/212/JAI της 24ης Φεβρουαρίου 2005 
σχετικά με τη δήμευση των προϊόντων, 
οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του 
εγκλήματος, όταν τα αδικήματα 
διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής 
οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-
πλαισίου… για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και όταν 
τα αδικήματα συνεπάγονται κίνδυνο για την 
υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων.

Or. en

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 52
Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη δήμευση, εν όλω ή εν μέρει, 
των περιουσιακών στοιχείων του φυσικού ή 
νομικού προσώπου που έχει καταδικασθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 3 της απόφασης-πλαισίου 
2005/212/JAI της 24ης Φεβρουαρίου 2005 
σχετικά με τη δήμευση των προϊόντων, 
οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του 
εγκλήματος, τουλάχιστον όταν τα αδικήματα 
διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής 
οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-
πλαισίου… για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και όταν 
τα αδικήματα συνεπάγονται κίνδυνο για την 
υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη δήμευση, εν όλω ή εν μέρει, 
των περιουσιακών στοιχείων του φυσικού ή 
νομικού προσώπου που έχει καταδικασθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 3 της απόφασης-πλαισίου 
2005/212/JAI της 24ης Φεβρουαρίου 2005 
σχετικά με τη δήμευση των προϊόντων, 
οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του 
εγκλήματος, τουλάχιστον όταν τα αδικήματα 
διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής 
οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-
πλαισίου… για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος, ή όταν τα 
αδικήματα συνεπάγονται κίνδυνο για την 
υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να διευρυνθούν οι περιπτώσεις κατάσχεσης των αγαθών που ανήκουν σε ένα
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει καταδικασθεί, επιλέγοντας μία εναλλακτική μάλλον παρά
σωρευτική φόρμουλα για το πλαίσιο των διαπραχθεισών προσβολών. 
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Τροπολογία: Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Τροπολογία 53
Άρθρο 6α (νέο)

Άρθρο 6α
Τα κράτη μέλη μεριμνούν, με την
εφαρμογή ποινικών, αστικών και 
διαδικαστικών μέτρων, να απαγορεύουν 
και να επιβάλλουν κυρώσεις σε 
περιπτώσεις κατάχρησης απειλών περί 
επιβολής ποινικών κυρώσεων.
Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τις 
καταχρήσεις διαδικασιών, ειδικότερα στο 
βαθμό που τα ποινικά μέτρα 
χρησιμοποιούνται προκειμένου να γίνουν 
σεβαστές οι διατάξεις του αστικού δικαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα που διαθέτει ο δικαιούχος ενός δικαιώματος να αποτρέψει τις προσβολές 
εναντίον αυτού είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν οι προσβολές μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο ποινικών κυρώσεων. Εξάλλου, μπορούν να αντιμετωπισθούν και διαδικαστικές
καταχρήσεις. Η εναρμόνιση των ποινικών κυρώσεων σε θέματα διανοητικών δικαιωμάτων 
απαιτεί συνεπώς τρόπους αντιμετώπισης. Το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο απαιτούν 
την πρόληψη των καταχρήσεων του δικαιώματος της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 54
Άρθρο 7, παράγραφος 1

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
επιτρέπεται στους δικαιούχους διανοητικής 
ιδιοκτησίας ή στους αντιπροσώπους τους, 
καθώς και στους εμπειρογνώμονες, να 
παρέχουν τη συνδρομή τους στις έρευνες 
που διενεργούν οι κοινές ομάδες έρευνας 
σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται 
στο άρθρο 3.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
επιτρέπεται στους δικαιούχους διανοητικής 
ιδιοκτησίας ή στους αντιπροσώπους τους, να 
παρέχουν τη συνδρομή τους στις έρευνες 
που διενεργούν οι κοινές ομάδες έρευνας 
σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται 
στο άρθρο 3.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στην αιτιολογική σκέψη 8 για τους εμπειρογνώμονες. 

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 55
Άρθρο 7, υποπαράγραφος 1α (νέα)

Προς τον σκοπό αυτό, οι δικαιούχοι των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
λαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες 
συνδέονται με την έρευνα και αφορούν 
συγκεκριμένα:
- τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβησαν τα 
γεγονότα και τον τόπο της κατάσχεσης·
- τον αριθμό των συλληφθέντων 
προσώπων·
- τον αριθμό των προϊόντων ή των αγαθών 
που αφορά ο έλεγχος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για τις έρευνες, είναι φυσικό οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας να 
λαμβάνουν συγκεκριμένες βασικές πληροφορίες (γεγονότα, τόποι, συλλήψεις, ποσότητες) ώστε 
να είναι εις θέσιν να προσφέρουν αποτελεσματική βοήθεια στις έρευνες.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Τροπολογία 56
Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών ή 
άσκησης δίωξης για τις αξιόποινες πράξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 3, να μην 
εξαρτάται από δήλωση ή έγκληση 
προερχόμενη από το θύμα της προσβολής, 
τουλάχιστον εάν οι πράξεις έλαβαν χώρα 

διαγράφεται
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στο έδαφος του κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με τις ποινικές έρευνες δεν θα πρέπει να μπορούν να
ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία προτού ο κάτοχος των δικαιωμάτων καταθέσεις μήνυση· 
δεδομένου ότι οι διατάξεις επί θεμάτων χορήγησης αδείας δεν έχουν δημοσιευθεί, ο κάτοχος 
των δικαιωμάτων έχει το θεμελιώδες δικαίωμα να ενεργήσει όπως εκείνος εκτιμά.

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 57
Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών ή 
άσκησης δίωξης για τις αξιόποινες πράξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 3, να μην 
εξαρτάται από δήλωση ή έγκληση 
προερχόμενη από το θύμα της προσβολής, 
τουλάχιστον εάν οι πράξεις έλαβαν χώρα 
στο έδαφος του κράτους μέλους.

Όταν ένα κράτος μέλος εξαρτά τις διώξεις 
για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 3, από μία κατηγορία ή από την 
κατάθεση μήνυσης από τον κάτοχο των 
δικαιωμάτων, λαμβάνει τα μέτρα που 
θεωρεί χρήσιμα ώστε να όργανα και οι 
υπεύθυνες για την έρευνα αρχές:

(a) να ενημερώνουν τον κάτοχο των 
συγκεκριμένων δικαιωμάτων σχετικά με 
την πιθανή προσβολή τους σε περίπτωση 
που υπάρχουν υπόνοιες περί προσβολής 
ενός δικαιώματος διανοητικής 
ιδιοκτησίας· και
(β) να μπορούν, σε περίπτωση επαρκώς 
τεκμηριωμένης υπόνοιας, να ασφαλίζουν 
τα αγαθά επί τρεις εργάσιμες ημέρες μετά 
την ενημέρωση του δικαιούχου των 
δικαιωμάτων ώστε ο τελευταίος να μπορεί 
να καταθέσει μήνυση ή να κινήσει δίωξη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει το επίσημο σύστημα. Ορισμένα κράτη μέλη όμως διαθέτουν ιδιωτικά 
συστήματα τα οποία επιτρέπουν σε ορισμένες περιπτώσεις την ποινική δίωξη όταν τα αστικά 
μέτρα είναι ανεπαρκή. Η διατήρηση των συστημάτων αυτών πρέπει να είναι δυνατή. Όταν οι
αρχές ενημερώνονται σχετικά με περιπτώσεις πειρατείας, έχει σημασία οι κάτοχοι των εν λόγω 
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δικαιωμάτων να ενημερώνονται σχετικά με την παραβίαση και τα αγαθά περί των οποίων 
πρόκειται να τίθενται προσωρινά σε ασφάλεια.

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 58
Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών ή άσκησης 
δίωξης για τις αξιόποινες πράξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, να μην 
εξαρτάται από δήλωση ή έγκληση
προερχόμενη από το θύμα της προσβολής, 
τουλάχιστον εάν οι πράξεις έλαβαν χώρα 
στο έδαφος του κράτους μέλους.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών ή άσκησης 
δίωξης για τις αξιόποινες πράξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, μπορεί να 
κινείται και χωρίς την δήλωση ή έγκληση
προερχόμενη από το θύμα της προσβολής, 
τουλάχιστον εάν οι πράξεις έλαβαν χώρα 
στο έδαφος του κράτους μέλους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δια λόγους συνέπειας. Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στην αιτιολογική σκέψη 9.


