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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ενίσχυση της επιβολής των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική 
αγορά 

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ 

Στη σηµερινή κοινωνία της γνώσης, τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας (∆∆Ι) αποτελούν 
περιουσιακά στοιχεία ζωτικής σηµασίας για τις επιχειρήσεις, τα οποία ενθαρρύνουν την 
καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα, εξασφαλίζοντας ικανοποιητική απόδοση των 
επενδύσεων. Τα ∆∆Ι διαδραµατίζουν όλο και σηµαντικότερο ρόλο στην προώθηση της 
οικονοµικής ανάπτυξης, προστατεύοντας τους εφευρέτες, τους σχεδιαστές και τους 
καλλιτέχνες και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την εµπορική αξία των 
δηµιουργιών τους. Αυτό καταλήγει σε έναν βασικό κύκλο επιχειρηµατικής ανάπτυξης, 
γνώσεων και περαιτέρω καινοτοµιών. Επιπλέον, τα εµπορικά σήµατα ειδικότερα µπορούν να 
είναι επωφελή για τους καταναλωτές, διότι σε πολλές περιπτώσεις συνεπάγονται την καλή 
ποιότητα και την εγγύηση ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αγοράζουν οι καταναλωτές 
είναι νόµιµα, ασφαλή και αξιόπιστα. 

Στην ΕΕ έχουν την έδρα τους ορισµένες από τις µεγαλύτερες και επιτυχέστερες επιχειρήσεις 
στον κόσµο, οι οποίες θεωρούν ότι τα ∆∆Ι συγκαταλέγονται στα πλέον πολύτιµα εµπορικά 
υπάρχοντά τους. Ωστόσο, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, τα ∆∆Ι είναι εξ ίσου 
σηµαντικά και για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες τα χρησιµοποιούν για να 
προστατεύσουν τα άυλα περιουσιακά τους στοιχεία και για να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
ζωτικής σηµασίας χρηµατοδότηση και επιχειρηµατικά κεφάλαια για νεοσύστατες 
επιχειρήσεις. Έχει ζωτική σηµασία να εξακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζει αυτό 
το περιβάλλον, καλλιεργώντας υπόβαθρο υψηλών προδιαγραφών διανοητικής ιδιοκτησίας, 
που να προστατεύει και να δηµιουργεί ευκαιρίες για τα πολύτιµης αξίας ευρωπαϊκά ταλέντα. 

Η αυξανόµενη αξία των ∆∆Ι αποτελεί δείκτη επιτυχίας. Όµως, τα καθιστά επίσης ελκυστικά 
και για τους παραποιητές/αποµιµητές και τους πειρατές, οι οποίοι συχνά έχουν καλή 
χρηµατοδότηση και έχουν γίνει οργανωµένοι επιχειρηµατίες, µε υψηλή ειδίκευση, που 
αναπτύσσουν δραστηριότητες σε βιοµηχανική κλίµακα. Αυτοί οι παραβάτες αξιοποιούν στο 
έπακρο την πρόοδο της τεχνολογίας και του εµπορίου, υιοθετώντας σύγχρονα επιχειρηµατικά 
µοντέλα, προκειµένου να ελέγχουν την παραγωγή, τη διανοµή και την πώληση παράνοµων 
εµπορευµάτων πέρα από τα σύνορα και τις ηπείρους. Το ∆ιαδίκτυο είναι ένα από αυτά τα 
µέσα που χρησιµοποιούνται για να κινηθεί µια παγκόσµια αγορά παράνοµων εµπορευµάτων, 
η οποία καταπνίγει την καινοτοµία και απειλεί τις θέσεις εργασίας. 
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Στην Ευρώπη, η παραποίηση/αποµίµηση και η πειρατεία1 έχουν δραµατικές και επιζήµιες 
επιπτώσεις στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, µπορούν δε να γίνουν ακόµη 
προβληµατικότερες, λόγω της πρόσφατης οικονοµικής κάµψης και λόγω της διεύρυνσης του 
φάσµατος των πωλούµενων προϊόντων παραποίησης/αποµίµησης. Μολονότι παραδοσιακά 
στόχος ήταν κατά κανόνα τα είδη πολυτελείας, τα προϊόντα µόδας, τα προϊόντα της µουσικής 
και κινηµατογραφικής παραγωγής, σήµερα η παραποίηση/αποµίµηση και η πειρατεία 
πλήττουν µια ευρύτερη ποικιλία αγαθών µαζικής κατανάλωσης, όπως τρόφιµα, καλλυντικά, 
προϊόντα υγιεινής, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, παιχνίδια και διάφορους τύπους τεχνικού ή 
ηλεκτρολογικού εξοπλισµού2. Το γεγονός αυτό έχει δηµιουργήσει κινδύνους για την υγεία 
και την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών. Ιδίως, η αύξηση των φαρµακευτικών προϊόντων 
αποµίµησης3 εγείρει όλο και περισσότερες ανησυχίες4. Η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρµογή 
ένα νοµικό πλαίσιο εντός της εσωτερικής αγοράς, το οποίο παρέχει τα µέσα για την επιβολή 
των ∆∆Ι µε δίκαιο, αποτελεσµατικό και ανάλογο τρόπο. Ένας από τους ακρογωνιαίους 
λίθους του είναι η οδηγία σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας5. 
Με την οδηγία εναρµονίστηκαν οι νόµοι των κρατών µελών όσον αφορά τα µέτρα αστικής 
δίωξης για την επιβολή όλων των ∆∆Ι και επί του παρόντος είναι υπό συζήτηση στο 
Συµβούλιο πρόταση για τις ποινικές κυρώσεις6. 

Άλλος πυλώνας του νοµικού πλαισίου είναι ο τελωνειακός κανονισµός της ΕΕ, βάσει του 
οποίου επιτρέπεται η δέσµευση εµπορευµάτων για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν 
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας7. Η Επιτροπή διαβουλεύεται επί του παρόντος µε τα 
κράτη µέλη και τους ενδιαφεροµένους σχετικά µε τον τρόπο περαιτέρω βελτίωσης του εν 
λόγω κανονισµού. 

Αφού έχει πλέον θεσπιστεί το κύριο σώµα της νοµοθεσίας, η Επιτροπή προτείνει τώρα να 
συµπληρωθεί το κανονιστικό πλαίσιο µε συµπληρωµατικά µη νοµοθετικά µέτρα, σύµφωνα µε 
το ψήφισµα του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας, της 25ης Σεπτεµβρίου 2008, για ένα 
συνολικό ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέµηση της παραποίησης/αποµίµησης και της 
πειρατείας. 

Εν προκειµένω, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να δοθεί στήριξη στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ). Από µια έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασµό της Επιτροπής, το 2007, 
διαπιστώθηκε ότι οι προσβολές των ∆∆Ι δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ, από τις οποίες πολλές δεν διαθέτουν τους πόρους και την οικονοµική ευχέρεια για τη 

                                                 
1 Στην παρούσα ανακοίνωση, ο όρος «παραποίηση/αποµίµηση και πειρατεία» πρέπει να εκλαµβάνεται 

ότι καλύπτει την προσβολή όλων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως αναφέρονται στη 
δήλωση της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 2 της οδηγίας 2004/48/ΕΚ· ΕΕ L 94 της 13.4.2005, σ. 37. 

2 Η πλέον πρόσφατη Τελωνειακή Έκθεση της Κοινότητας, που δηµοσιεύθηκε από την Επιτροπή, 
προειδοποιεί ότι αυξάνονται δραµατικά οι απειλές για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, 
µε υπερδιπλασιασµό των περιπτώσεων κατάσχεσης προϊόντων το 2008, που έφθασαν τα 178 
εκατοµµύρια, από τις οποίες περίπου 20 εκατοµµύρια αφορούν προϊόντα ενδεχοµένως επικίνδυνα για 
την υγεία και την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών, ήτοι ποσοστό 11% όλων των προϊόντων που 
κατασχέθηκαν· IP/07/1106 της 9.7.2009. 

3 Βλ. http://www.ip-talk.eu/?p=607 αποτελέσµατα της δράσης «Medi-Fake» (Φεβρουάριος 2009) – 
κατάσχεση πλέον των 34 εκατοµ. παράνοµων φαρµάκων. 

4 http://www.interpol.int/Public/ICPO/PressReleases/PR2008/PR200865.asp και http://www.icc-
ccs.co.uk/bascap/article.php?articleid=780. 

5 Οδηγία 2004/48/ΕΚ της 29.4.2004· ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 16. 
6 COM(2006) 168 της 26.4.2006. 
7 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συµβουλίου, της 22.7.2003, ΕΕ L 196 της 2.8.2003, σ. 7. 
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δίωξη των παραβατών8. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εστιάστηκε στην αύξηση της στήριξης σε 
αυτόν τον τοµέα, πράγµα το οποίο αντικατοπτρίζει τη µεγάλη βαρύτητα που δόθηκε στη 
διαχείριση των ∆∆Ι και της γνώσης από την επανενεργοποίηση της Στρατηγικής της 
Λισσαβώνας, το 2005. Τον Απρίλιο του 2009, στην τελική έκθεση της συµβουλευτικής 
οµάδας εµπειρογνωµόνων, που συστάθηκε από την Επιτροπή, διατυπώθηκαν συστάσεις 
σχετικά µε την απαιτούµενη βοήθεια για τις ΜΜΕ9. Συµπαρατασσόµενη µε τις διαπιστώσεις 
της έκθεσης, η Επιτροπή εξακολουθεί, µε µια σειρά συναφών έργων, να βοηθά τις ΜΜΕ να 
ενσωµατώσουν τα ∆∆Ι στις στρατηγικές καινοτοµίας και τα επιχειρηµατικά σχέδιά τους. 

Σε παγκόσµιο επίπεδο, η Επιτροπή έχει χαράξει µακροπρόθεσµη στρατηγική για την επιβολή 
των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στις τρίτες χώρες10. Στο πλαίσιο της εν λόγω 
στρατηγικής, έχει καταρτιστεί κατάλογος «χωρών προτεραιότητας», ο οποίος ενηµερώνεται 
τακτικά11. Άλλες σηµαντικές πρωτοβουλίες αφορούν τις διαπραγµατεύσεις µε στόχο τη 
σύναψη εµπορικής συµφωνίας για την καταπολέµηση της παραποίησης/αποµίµησης (Anti-
Counterfeiting Trade Agreement-ACTA) και ένα Σχέδιο ∆ράσης ΕΕ-Κίνας απώτερος σκοπός 
του οποίου είναι να αυξηθεί η τελωνειακή συνεργασία για την προστασία των ∆∆Ι. Επιπλέον 
αυτού, η Επιτροπή εγκαινίασε το Γραφείο παροχής βοήθειας σε θέµατα ∆∆Ι που αφορούν τις 
ΜΜΕ στις σχέσεις µε την Κίνα. Με τον τρόπο αυτόν παρέχονται στις ΜΜΕ τα 
επιχειρηµατικά εργαλεία που χρειάζονται για να αναπτύξουν τα δικαιώµατά τους ∆Ι και να 
διαχειριστούν τους συναφείς κινδύνους. 

Επιβάλλεται επίσης να παγιωθούν οι εταιρικές σχέσεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα. Τον Μάιο 
του 2008, διοργανώθηκε ∆ιάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Παραποίηση και την 
Πειρατεία, µαζί µε Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειµένου να δροµολογηθεί µια 
βιώσιµη στρατηγική της ΕΕ για προσέγγιση µε ευρύτερη συµµετοχή12. Τη ∆ιάσκεψη 
ακολούθησε η ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια στρατηγική για την Ευρώπη στον τοµέα των 
δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας»13 και η έκδοση του ψηφίσµατος του Συµβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας για ένα συνολικό ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέµηση της 
παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας14. Το Συµβούλιο, στα συµπεράσµατά του, 
επιβεβαίωσε την ανάγκη να βελτιωθεί η λειτουργία της επιβολής των ∆∆Ι εντός της 
εσωτερικής αγοράς, µε τη συµπλήρωση της νοµοθεσίας µε µια σειρά µη νοµοθετικών 
µέτρων. Κάλεσε επίσης την Επιτροπή να εξακολουθήσει να εστιάζει τις δράσεις της σταθερά 
στους συνοριακούς ελέγχους, υπό τη µορφή ενός προγράµµατος για την καταπολέµηση της 
παραποίησης από τα τελωνεία για τα έτη 2009-2012. Αυτό το σχέδιο έχει καταρτιστεί από 
την Επιτροπή σε σύµπραξη µε τα κράτη µέλη15. 

                                                 
8 Technopolis, «Effects of counterfeiting on EU SMEs». 

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/industry/doc/Counterfeiting_Main%20Report_Final.pdf 
9 http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/industry/ipr_report.htm. 
10 COM (2004) 749 της 8.11.2004· ΕΕ C 129 της 26.5.2005, σ. 3. 
11 http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/ipr_epc_countries_en.htm 
12 ∆ελτίο Τύπου IP/08/652. 
13 COM(2008) 465 της 16.7.2008. 
14 Ψήφισµα του Συµβουλίου της 25.9.2008, ΕΕ C 253 της 4.10.2008, σ. 1. 
15 ΕΕ C 71 της 25.3.2009, σ. 1. 

http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/ipr_epc_countries_en.htm
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2. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ 

Τα ευρύτερα στοιχεία σχετικά µε τις εκτεταµένες ζηµίες που προκαλεί η προσβολή των 
δικαιωµάτων ∆Ι είναι επαρκώς τεκµηριωµένα. Ωστόσο, είναι δυσκολότερο να 
συγκεντρωθούν συνολικές πληροφορίες οι οποίες να βοηθήσουν ώστε να τεθούν 
προτεραιότητες και να στοχοθετηθεί αποτελεσµατικότερα η επιβολή, διανοίγοντας έτσι τον 
δρόµο για βελτίωση της συνεργασίας και πολιτικές βάσει αποδεικτικών στοιχείων. 

Το 2006, σε µια έκθεση του ΟΟΣΑ16 αναφερόταν ότι µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις τις 
οποίες αντιµετωπίζουν οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις είναι η απόκτηση αξιόπιστων και 
επικαιροποιηµένων πληροφοριών ως προς την έκταση της παραποίησης/αποµίµησης και της 
πειρατείας, καθώς και των επιπτώσεων στις οικονοµίες και την κοινωνία µας, 
συµπεριλαµβανοµένης της απασχόλησης στην Ευρώπη. Παρά τις εργασίες που 
πραγµατοποιήθηκαν σε ορισµένους τοµείς, προκειµένου να αναλυθεί η έκταση και η κλίµακα 
του προβλήµατος, για τα αριθµητικά στοιχεία χρησιµοποιούνται διαφορετικές µέθοδοι και 
πηγές, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν συγκριτικά δεδοµένα. 

Εξ άλλου, ένα ευρύ φάσµα πληροφοριών είναι στην κατοχή εθνικών φορέων επιβολής, 
ευρωπαϊκών και εθνικών γραφείων ∆Ι και διαφόρων συναφών επαγγελµατικών και 
επιχειρηµατικών οργανώσεων. Είναι συχνά δυσχερές να αφοµοιωθούν αυτά τα δεδοµένα. 
Μια από τις πιο έγκυρες πηγές πληροφοριών που είναι διαθέσιµες δηµοσιεύεται από την 
Επιτροπή και βασίζεται στις ετήσιες τελωνειακές δεσµεύσεις εµπορευµάτων στα σύνορα της 
ΕΕ17. Όµως, οι δεσµεύσεις στα σύνορα δείχνουν µόνον µέρος της εικόνας, εφόσον αφορούν 
µόνον εµπορεύµατα που εισέρχονται στο έδαφος της ΕΕ ή εξέρχονται από αυτό. Είναι 
ανάγκη να διευρυνθεί το συνολικό υπόβαθρο γνώσεων, ώστε να αξιολογηθούν πλήρως οι 
συνέπειες της παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας στην οικονοµία και την κοινωνία 
και να γίνει κατανοητό γιατί ορισµένα προϊόντα, όπως και τοµείς και γεωγραφικές περιοχές 
στην ΕΕ, είναι πιο ευάλωτα από άλλα. Τα συνολικά και συγκρίσιµα δεδοµένα θα 
συντελέσουν επίσης στον προσδιορισµό συµφωνηµένων προτεραιοτήτων και προγραµµάτων, 
στόχων για την επιβολή και καλύτερα εστιασµένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης των 
καταναλωτών. 

Για να επιτευχθεί αυτό, το Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας υποστήριξε τη δηµιουργία του 
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραποίησης και Πειρατείας ως κύριου οργάνου της ΕΕ, όπου 
«θα συγκεντρώνονται στοιχεία που θα παρέχουν, εφόσον το επιθυµούν, ο δηµόσιος και ο 
ιδιωτικός τοµέας και θα διεξάγεται τακτική αξιολόγηση του µεγέθους της 
παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας, καθώς και µια ακριβέστερη ανάλυση των 
φαινοµένων αυτών»18. 

2.1. Στήριξη της επιβολής των ∆∆Ι µέσω συνολικής πληροφόρησης και 
γνωστοποίησης βέλτιστων πρακτικών 

Η Επιτροπή ιδρύει τώρα Παρατηρητήριο, που προορίζεται να χρησιµεύσει ως κεντρικό 
σηµείο αναφοράς για τη συγκέντρωση, την παρακολούθηση και την αναφορά πληροφοριών 

                                                 
16 ΟΟΣΑ: «The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy» (2006)· 

http://www.oecd.org/sti/counterfeiting. 
17 Έκθεση σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία της ΕΕ· 

αποτελέσµατα στα ευρωπαϊκά σύνορα – 2008· http://ec.europa.eu/taxation_customs/. 
18 Ως ανωτέρω, υποσηµείωση 14, σηµείο 15. 
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και δεδοµένων σχετικά µε την προσβολή όλων των ∆∆Ι. Ωστόσο, το Παρατηρητήριο θα 
πρέπει να διαδραµατίσει πολύ ευρύτερο ρόλο και να γίνει η βάση όπου οι εκπρόσωποι των 
εθνικών αρχών και οι ενδιαφερόµενοι θα ανταλλάσσουν ιδέες και ειδικές γνώσεις σχετικά µε 
τις βέλτιστες πρακτικές, θα χαράσσουν κοινές στρατηγικές επιβολής και θα διατυπώνουν 
συστάσεις προς τα όργανα χάραξης πολιτικής. 

Για να διασφαλιστεί ότι το Παρατηρητήριο θα καταστεί η πανευρωπαϊκή πηγή γνώσεων και 
κεντρικός πόλος για τους ενδιαφεροµένους και τις δηµόσιες αρχές που ασχολούνται µε την 
επιβολή των ∆∆Ι, θα απαιτηθεί στενή συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής, των κρατών µελών 
και του ιδιωτικού τοµέα. Σκοπός είναι, εποµένως, να συµµετάσχουν εκπρόσωποι του 
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συµπράξουν 
σε εταιρική σχέση µε τους καταναλωτές ώστε να διευρυνθεί η κατανόηση των προβληµάτων. 
Αυτό θα διευκολύνει την ανάπτυξη πρακτικών λύσεων, καλύτερα εστιασµένων στρατηγικών 
ευαισθητοποίησης και πιο συνεργατικών δράσεων. Ένα σηµαντικό παραδοτέο αποτέλεσµα 
θα είναι η δηµοσίευση ετήσιας έκθεσης, διαθέσιµης για το ευρύ κοινό, η οποία θα 
υποβάλλεται από την Επιτροπή και θα περιέχει εξειδικευµένες πληροφορίες όσον αφορά τα 
βασικά πεδία εργασιών. 

Ειδικότερα, το Παρατηρητήριο: 

• θα βελτιώνει τη συγκέντρωση και τη χρήση ανεξάρτητων και αξιόπιστων 
πληροφοριών και δεδοµένων· 

– αναπτύσσοντας µεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης για τη συλλογή, 
ανάλυση και παρουσίαση ανεξάρτητων δεδοµένων σχετικών µε την 
προσβολή των ∆∆Ι, η οποία να διασφαλίζει τη συγκέντρωση των 
πληροφοριών µε αντικειµενικό και εξισορροπηµένο τρόπο· 

– διενεργώντας λεπτοµερείς αναλύσεις και παρουσιάζοντας τακτικές 
αξιολογήσεις των συνεπειών στην οικονοµία και την κοινωνία, 
συµπεριλαµβάνοντας τις επιπτώσεις στην καινοτοµία, την 
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στην Ευρώπη, την εµπλοκή του 
οργανωµένου εγκλήµατος, καθώς και τους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών· 

– χρησιµοποιώντας σφαιρικά δεδοµένα από τις δηµόσιες αρχές και τις 
ιδιωτικές οργανώσεις για να αξιολογεί τα πλεονεκτήµατα και τις 
αδυναµίες της επιβολής των ∆∆Ι σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά· 

– υποβάλλοντας τακτικές και ειδικές εκθέσεις προκειµένου να 
επισηµαίνονται τα τρωτά σηµεία στην εσωτερική αγορά, να τονίζονται οι 
απειλές και οι προκλήσεις, όπως και να προωθούνται στρατηγικές 
επιβολής βάσει αποδεικτικών στοιχείων. Οι εκθέσεις, που θα είναι 
διαθέσιµες για το ευρύ κοινό, θα αποτελούν τη συµπαγή βάση γνώσεων 
και θα γίνουν βασικά εργαλεία για τον καθορισµό των προτεραιοτήτων 
και τη µέτρηση της προόδου· 

• θα προωθεί και θα διαδίδει τις βέλτιστες πρακτικές µεταξύ των δηµοσίων αρχών· 

– επισηµαίνοντας και αξιολογώντας τον συντονισµό της επιβολής των ∆∆Ι 
στα κράτη µέλη· 
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– προωθώντας και διαδίδοντας τις βέλτιστες πρακτικές, ιδίως µέσω 
καινοτόµων και επιτυχών πρωτοβουλιών συνεργασίας µεταξύ διαφόρων 
αρχών επιβολής, καθώς και άλλων συναφών εθνικών αρχών· 

– επισηµαίνοντας και τεκµηριώνοντας επιµορφωτικά προγράµµατα στον 
τοµέα της επιβολής, που διοργανώνονται στα διάφορα κράτη µέλη, και 
διαδίδοντας τις βέλτιστες πρακτικές· 

– ενθαρρύνοντας τον πλήρη σεβασµό των δικαιωµάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας κατά την εκτέλεση έργων µε χρηµατοδότηση του ∆ηµοσίου· 

– προωθώντας τη συνεργασία µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ιδίως 
όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση των στελεχών των 
οργανισµών επιβολής· 

• θα διαδίδει τις επιτυχείς στρατηγικές του ιδιωτικού τοµέα· 

– εντοπίζοντας και αξιολογώντας τις επιτυχείς στρατηγικές για την 
καταπολέµηση της παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας, καθώς 
τις δράσεις που έχει αναλάβει ο ιδιωτικός τοµέας, και διαδίδοντας τις 
βέλτιστες πρακτικές· 

– προσεγγίζοντας ένα ευρύ φάσµα ενδιαφεροµένων στην αλυσίδα 
διανοµής, όπως είναι οι διοργανωτές εµπορικών εκθέσεων, οι εταιρείες 
µεταφορών και εφοδιαστικής και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών· 

– ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες να βελτιωθεί η ποιότητα των 
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ώστε να είναι δυνατή η 
αποτελεσµατική επιβολή τους· 

– επισηµαίνοντας τις επιτυχείς εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, 
αναπτύσσοντας στρατηγικές και πρωτοβουλίες και διαδίδοντας τις 
βέλτιστες πρακτικές σε όλους τους οικονοµικούς τοµείς και πέραν των 
εθνικών συνόρων· 

– διερευνώντας πώς µπορεί να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση και η 
εκπαίδευση των νέων σε θέµατα ∆∆Ι· 

• θα εντοπίζει τα βασικά προβλήµατα, θα τα αναφέρει και θα προτείνει λύσεις· 

– αξιολογώντας και προβάλλοντας τα προβλήµατα σε συγκεκριµένες 
γεωγραφικές περιοχές και τοµείς και απευθύνοντας συστάσεις προς τους 
ιθύνοντες, τους οργανισµούς επιβολής και τους ενδιαφεροµένους. 

2.2. ∆ιαµόρφωση του Παρατηρητηρίου ως βάσης για τους ενδιαφεροµένους και τα 
κράτη µέλη 

Στο ψήφισµά του, το Συµβούλιο πρότεινε να βασίζεται το Παρατηρητήριο στις υπάρχουσες 
δοµές της Επιτροπής, οι οποίες θα πρέπει να είναι ελαφρές και ευέλικτες, και, όπου 
χρειάζεται, να χρησιµοποιείται εξωτερική εµπειρογνωµοσύνη. Εποµένως, η Επιτροπή θα 
προσφέρει τους κεντρικούς διοικητικούς πόρους. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των κρατών µελών 
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και οι ενδιαφερόµενοι θα διαδραµατίσουν αναπόσπαστο ρόλο στις εργασίες του 
Παρατηρητηρίου και στην επίτευξη των στόχων του. 

Τα κράτη µέλη θα κληθούν να διορίσουν έναν εθνικό εκπρόσωπο και η συµµετοχή των 
ενδιαφεροµένων θα χρειαστεί να αντικατοπτρίζει ένα ευρύ φάσµα ευρωπαϊκών και εθνικών 
φορέων, που να αντιπροσωπεύουν τους διάφορους οικονοµικούς τοµείς τους οποίους αφορά 
ιδιαίτερα το θέµα και οι οποίοι έχουν τη µεγαλύτερη πείρα στην καταπολέµηση της 
παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές επίσης θα χρειαστεί 
να εκπροσωπούνται δεόντως και θα κληθούν να παίξουν ενεργό ρόλο. Με τον τρόπο αυτόν, 
το Παρατηρητήριο θα µπορούσε να βοηθήσει τους καταναλωτές να καταστούν ενεργοί και 
υπεύθυνοι εταίροι. Επιπλέον, είναι ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εκπροσώπηση 
των ΜΜΕ. 

3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Χρειάζεται να βελτιωθεί η διοικητική συνεργασία µεταξύ των διαφόρων αρχών επιβολής, 
ώστε να εξασφαλιστεί η συνεπής και αποτελεσµατική επιβολή των ∆∆Ι σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά. Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα της προσβολής των ∆∆Ι, η βελτίωση της 
εσωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας δεν αποτελεί µόνον υποχρέωση εκ του νόµου, 
αποτελεί σαφή αναγκαιότητα· και ενώ η διοικητική συνεργασία ήδη λειτουργεί στον τοµέα 
των τελωνείων, είναι σαφώς ανύπαρκτη σε άλλους τοµείς και είναι ανάγκη να αναπτυχθεί19. 

Η αυξηµένη διοικητική συνεργασία στο πεδίο της επιβολής των ∆∆Ι πρέπει επίσης να 
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης µεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών µελών για τη δηµιουργία µιας εσωτερικής αγοράς χωρίς σύνορα20. Για τον σκοπό 
αυτόν, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα αποτελεσµατικό δίκτυο σηµείων επαφής σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου να προωθήσει την ταχεία ανταλλαγή 
πληροφοριών για ύποπτα προϊόντα, τόπους κατασκευής, κυκλώµατα διανοµής και κυριότερα 
σηµεία πώλησης. Αυτό θα δηµιουργήσει συνέργειες, οι οποίες µε τη σειρά τους θα 
βοηθήσουν στον συντονισµό των εθνικών πολιτικών και στην παροχή αµοιβαίας συνδροµής. 

Η ανάπτυξη καλύτερου συντονισµού είναι επίσης αναγκαία και στο πλαίσιο των ίδιων των 
κρατών µελών µεταξύ εκείνων που ασχολούνται µε την επιβολή των ∆∆Ι. Για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότερη ανταλλαγή πληροφοριών, οι εθνικές αρχές πρέπει να 
βρίσκονται σε τακτική επαφή µεταξύ τους, όπως και µε τους σχετικούς φορείς του ιδιωτικού 
τοµέα. Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη καλούνται να διορίσουν εθνικούς συντονιστές, µε ρητή 
εντολή να συγχρονίσουν τα ζητήµατα επιβολής των ∆∆Ι µεταξύ των αντιστοίχων εθνικών 
οργανισµών επιβολής. Αυτοί οι εθνικοί συντονιστές πρέπει να είναι άµεσα συνδεδεµένοι 
µέσω κεντρικού συστήµατος και πρέπει να λειτουργούν ως κεντρικά σηµεία επαφής για τους 
φορείς του κλάδου, εξασφαλίζοντας τη σύνδεση µε τους ενδιαφεροµένους και 
διευκολύνοντας τη διασυνοριακή συνεργασία. 

Τα εθνικά γραφεία ∆Ι, όντας εθνικά κέντρα εµπειρογνωµοσύνης σε θέµατα ∆∆Ι, καλούνται 
να προσφέρουν σηµαντική υποστήριξη. Μπορούν να διαδραµατίσουν πολύτιµο ρόλο στη 
διαµόρφωση βάσεων και στρατηγικών για την προώθηση συντονισµένων προσεγγίσεων και 
για τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών. Ο ρόλος αυτός θα µπορούσε να διευρυνθεί σε νέα 

                                                 
19 Συνθήκη ΕΚ, άρθρο 10· Οδηγία 2004/48/ΕΚ, άρθρο 19. 
20 Σύσταση 2009/524/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2009, σχετικά µε µέτρα για τη βελτίωση της 

λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, ΕΕ L 176 της 7.7.2009, σ. 17. 



 

EL 10   EL 

λειτουργικά καθήκοντα, όπως η ευαισθητοποίηση, η ειδική στήριξη για τις ΜΜΕ και ο 
συντονισµός. Μπορεί και άλλα διεθνή κοµβικά σηµεία σε θέµατα ∆Ι, όπως το Ευρωπαϊκό 
Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας, να θελήσουν να συνεισφέρουν την εµπειρογνωµοσύνη 
και τις βέλτιστες πρακτικές τους. Συν τοις άλλοις, όσον αφορά τα εµπορικά σήµατα, σχέδια 
και υποδείγµατα, η συνεργασία µεταξύ του Γραφείου Εναρµόνισης στο Πλαίσιο της 
Εσωτερικής Αγοράς και των εθνικών γραφείων θα µπορούσε να επεκταθεί περαιτέρω ώστε 
να καλύψει τη συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕ και τα µελλοντικά προγράµµατα και δράσεις 
για την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

3.1. Αύξηση της διαφάνειας των εθνικών δοµών και συστηµάτων 

Χρειάζεται να βελτιωθεί η διαφάνεια όσον αφορά τις εθνικές δοµές για την παροχή στήριξης 
στους ενδιαφεροµένους σε διασυνοριακό επίπεδο, ιδίως στις ΜΜΕ. Έπειτα από εκτενή γύρο 
διαβουλεύσεων, στον οποίο συµµετείχαν όλα τα κράτη µέλη και διέθεσαν πληροφορίες, η 
Επιτροπή επί του παρόντος αναλύει τις δοµές τις οποίες έχουν δηµιουργήσει τα κράτη µέλη 
για την καταπολέµηση των παραβιάσεων των ∆∆Ι. Από την ανάλυση θα προκύψει έκθεση, 
στην οποία θα καταγραφούν τα υφιστάµενα πλαίσια και στρατηγικές και θα παρουσιαστούν 
δείκτες βέλτιστων πρακτικών. Η έκθεση θα υποβληθεί στις συνεδριάσεις των 
ενδιαφεροµένων και των κρατών µελών, στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου, κατά το δεύτερο 
εξάµηνο του 2009. 

3.2. Προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας µέσω σύγχρονων µεθόδων 
ανταλλαγής πληροφοριών 

Η βελτίωση της ανταλλαγής επικαιροποιηµένων πληροφοριών, ώστε να προαχθεί η 
διασυνοριακή συνεργασία, αποτελεί ζωτική ανάγκη. Στο ψήφισµά του, το Συµβούλιο 
Ανταγωνιστικότητας κάλεσε την Επιτροπή να συστήσει δίκτυο ταχείας ανταλλαγής βασικών 
πληροφοριών, βασιζόµενη στα εθνικά σηµεία επαφών και σε σύγχρονες µεθόδους 
ανταλλαγής πληροφοριών. 

Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, θα χρειαστεί να τεθεί στη διάθεση ενός ευρέος φάσµατος 
εθνικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων διαφόρων οργανισµών επιβολής και εθνικών 
γραφείων ∆Ι, ένα ηλεκτρονικό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε παραβιάσεις ∆∆Ι 
στην εσωτερική αγορά. Το δίκτυο θα πρέπει: 

• να υποστηρίζει τις ανταλλαγές πληροφοριών «σε πραγµατικό χρόνο» σχετικά µε 
εµπορεύµατα και υπηρεσίες που παραβιάζουν ∆∆Ι στην εσωτερική αγορά· 

• να επιτρέπει την ταχεία ανταλλαγή προειδοποιήσεων όσον αφορά συγκεκριµένα 
προϊόντα, τάσεις και πιθανές απειλές, και 

• να διαθέτει διευκολύνσεις για την υπέρβαση των γλωσσικών εµποδίων που 
αντιµετωπίζουν οι εθνικές αρχές. 

Με βάση την πείρα που έχει αποκτήσει από άλλα συστήµατα της εσωτερικής αγοράς, όπως 
το Σύστηµα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ)21 και το Σύστηµα Ανταλλαγής 
Πληροφοριών για την Εποπτεία της Αγοράς (ICSMS)22, η Επιτροπή αναλύει σήµερα πώς θα 
µπορούσε να σχεδιαστεί ένα σύγχρονο σύστηµα ώστε να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο 
τρόπο στις ανάγκες των χρηστών, µέσω µιας διεπαφής για τη γνωστοποίηση και την 

                                                 
21 http://ec.europa.eu/idabc/en/document/5378/5970. 
22 http://www.icsms.org/icsms/App/index.jsp. 
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ανταλλαγή βασικών πληροφοριών, και πώς θα µπορούσε να βασιστεί σε υφιστάµενα δίκτυα, 
όπως π.χ. το ΙΜΙ. 

4. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ: ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

4.1. Εστίαση στα κοινά συµφέροντα µεταξύ ενδιαφεροµένων 

Η καταπολέµηση της παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας δεν αποβαίνει µόνον προς 
όφελος των κατόχων των δικαιωµάτων, αλλά προς το συµφέρον και άλλων ενδιαφεροµένων, 
όπως είναι οι εισαγωγείς, οι διοργανωτές εµπορικών εκθέσεων και οι λιανοπωλητές, στους 
οποίους συµπεριλαµβάνονται οι πλατφόρµες ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Η παραποίηση/αποµίµηση και η πειρατεία πλήττουν σοβαρά την εµπιστοσύνη στις 
συναλλαγές εµπορευµάτων και υπηρεσιών, ιδίως µέσω του ∆ιαδικτύου και διασυνοριακά. Για 
τις επιχειρήσεις, αυτό µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ευκαιριών. Για τους καταναλωτές, η 
παραποίηση/αποµίµηση µπορεί να προκαλέσει απροθυµία να αξιοποιήσουν τα νέα 
κυκλώµατα διανοµής ή να επωφεληθούν από τιµές ευκαιρίας σε ολόκληρη την εσωτερική 
αγορά. 

Επιπλέον, η τεράστια ποικιλία προϊόντων αποµίµησης τα οποία ενδέχεται να είναι εις βάρος 
της υγείας και της ασφάλειας κάθε ευρωπαίου πολίτη, όπως αποµιµήσεις φαρµακευτικών 
προϊόντων, τροφίµων, καλλυντικών, προϊόντων υγιεινής, ηλεκτρονικού και τεχνικού 
εξοπλισµού και ανταλλακτικών αυτοκινήτων κ.λπ., δείχνει ότι είναι προς το κοινό συµφέρον 
όλων των ενδιαφεροµένων να συνεργαστούν για την καταπολέµηση αυτού του εντεινόµενου 
φαινοµένου. 

Οι κάτοχοι των δικαιωµάτων και οι άλλοι ενδιαφερόµενοι πρέπει, εποµένως, να 
ενθαρρυνθούν ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των προσεγγίσεων συνεργασίας και να 
δώσουν µεγαλύτερη βαρύτητα στις από κοινού ενέργειες για την καταπολέµηση της 
παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας προς το κοινό συµφέρον, επωφελούµενοι επίσης 
από πιθανές εναλλακτικές λύσεις για την επίλυση των διαφορών αντί της προσφυγής στη 
δικαιοσύνη. 

4.2. Καταπολέµηση των παραβιάσεων ∆∆Ι µέσω διαλόγων µεταξύ ενδιαφεροµένων 

Η επικέντρωση στα κοινά συµφέροντα αναµένεται να ευνοήσει τη σύναψη αυτοδεσµευτικών 
συµφωνιών µεταξύ των ενδιαφεροµένων και, µε τον τρόπο αυτόν, να οδηγήσει στην 
εξεύρεση πρακτικών λύσεων. Οι αυτοδεσµευτικές συµφωνίες για την καταπολέµηση της 
παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας επιτόπου µπορούν να προσφέρουν στους 
ενδιαφεροµένους την αναγκαία ευελιξία για να προσαρµοστούν ταχέως στις νέες 
τεχνολογικές εξελίξεις. Επιπλέον, αυτή η προσέγγιση δίνει στους ίδιους τους 
ενδιαφεροµένους τη δυνατότητα να επεξεργαστούν βέλτιστα µέτρα, ιδίως τεχνολογικές 
λύσεις. Οι αυτοδεσµευτικές συµφωνίες µπορούν επίσης να επεκταθούν ευκολότερα πέρα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποτελέσουν πυλώνα βέλτιστων πρακτικών για την 
καταπολέµηση της παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Για τη σύναψη και την εφαρµογή αυτοδεσµευτικών συµφωνιών, είναι απαραίτητο να 
αρχίσουν οι ενδιαφερόµενοι εποικοδοµητικό διάλογο, εστιαζόµενο σε συγκεκριµένα 
προβλήµατα και σε εφαρµόσιµες και πρακτικές λύσεις, οι οποίες πρέπει να είναι ρεαλιστικές, 
ισορροπηµένες, ανάλογες και δίκαιες για όλους τους ενδιαφεροµένους. Η όποια 
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αυτοδεσµευτική διακλαδική συµφωνία πρέπει να συµµορφώνεται µε το ισχύον νοµοθετικό 
πλαίσιο και δεν πρέπει να περιορίζει κατ’ ουδένα τρόπο τα θεµελιώδη δικαιώµατα των 
πολιτών της ΕΕ, όπως την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, το δικαίωµα σεβασµού 
της ιδιωτικής ζωής και το δικαίωµα προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα23, 
ούτε να προσκρούει σε νοµοθετικές διαπραγµατεύσεις σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή 
προσφέρεται να λειτουργήσει ως διαµεσολαβητής στον εν λόγω διάλογο µεταξύ 
ενδιαφεροµένων, επί συγκεκριµένων θεµάτων, καλώντας τα µέρη σε συναντήσεις, 
διοργανώνοντας συνεδριάσεις, παρέχοντας διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη και 
διασφαλίζοντας, όπου χρειάζεται, ακριβοδίκαιη εξισορρόπηση όλων των διαφόρων 
συµφερόντων, συµπεριλαµβανοµένων των θεµιτών δικαιωµάτων και προσδοκιών των 
ευρωπαίων πολιτών. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει προσεκτικά την εξέλιξη και τη 
λειτουργία των αυτοδεσµευτικών συµφωνιών και είναι έτοιµη να εξετάσει εναλλακτικές 
προσεγγίσεις, αν αυτό χρειαστεί στο µέλλον. 

4.3. Αντιµετώπιση της πώλησης παραποιηµένων αγαθών µέσω του ∆ιαδικτύου 

Το πρώτο παράδειγµα µε το οποίο ασχολήθηκε η Επιτροπή ήταν να δροµολογήσει διάλογο 
των ενδιαφεροµένων σχετικά µε την πώληση παραποιηµένων προϊόντων/αποµιµήσεων µέσω 
του ∆ιαδικτύου. Μολονότι το ίδιο το ∆ιαδίκτυο δεν είναι πηγή παραποίησης/αποµίµησης, 
έχει ωστόσο καταστεί σηµαντικό µέσο πώλησης προϊόντων παραποίησης/αποµίµησης 
παγκοσµίως. Η παγκόσµια εµβέλεια και η προσβασιµότητά του, η δυνατότητα να 
παραµείνουν οι έµποροι ανώνυµοι, όπως και να υποβάλλονται και να αποσύρονται 
προσφορές αµέσως, το έχουν µετατρέψει σε ένα από τα ελκυστικότερα εργαλεία πώλησης 
προϊόντων παραποίησης/αποµίµησης. Λόγω της τεράστιας εξάπλωσης αυτού του 
φαινοµένου, επιβάλλεται να αναληφθούν δράσεις προτεραιότητας στον εν λόγω τοµέα. Στον 
τοµέα αυτόν επίσης φαίνεται να υπόσχονται πολλά οι αυτοδεσµευτικές συµφωνίες, δεδοµένης 
της ταχείας προόδου των τεχνολογικών εξελίξεων και της συνακόλουθης ανάγκης για 
πρακτικές τεχνολογικές λύσεις. 

Οι ιδιοκτήτες εµπορικών σηµάτων, όπως και οι διαδικτυακές εταιρείες, έχουν αναγνωρίσει 
αυτό το γεγονός και έχουν αναλάβει τη δέσµευση να χαράξουν από κοινού πορεία. Κατά 
συνέπεια, η Επιτροπή έχει διοργανώσει δοµηµένο διάλογο µεταξύ των ενδιαφεροµένων, µε 
στόχο να διευκολυνθεί η αµοιβαία κατανόηση και να εξευρεθούν λύσεις προς το συµφέρον 
όλων των ενδιαφεροµένων. Ήδη έχει πραγµατοποιηθεί σειρά συνεδριάσεων για την εξέταση 
ειδικών ζητηµάτων που άπτονται της πώλησης παραποιηµένων προϊόντων/αποµιµήσεων 
µέσω του ∆ιαδικτύου. Έχουν προγραµµατιστεί και άλλες συνεδριάσεις πριν από το τέλος του 
έτους, οι οποίες θα µπορούσαν να καταλήξουν σε Μνηµόνιο Συµφωνίας, που θα αφορά 
θέµατα όπως η πρόληψη, ο προσδιορισµός και η απόσυρση των παράνοµων προσφορών (π.χ. 
διαδικασίες κοινοποίησης και αφαίρεσης περιεχοµένου) και πωλητών από διαδικτυακές 
πλατφόρµες. Ωστόσο, εάν δεν καταστεί δυνατόν να υπάρξει συµφωνία για αυτοδεσµευτικές 
συµφωνίες, η Επιτροπή θα χρειαστεί να εξετάσει το ενδεχόµενο νοµοθετικών λύσεων, ιδίως 
στο πλαίσιο της οδηγίας σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας24. 

                                                 
23 Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρα 7, 8 και 11· ΕΕ C 303 της 

14.12.2007, σ. 4. 
24 Ως ανωτέρω, σηµείο 5. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Παρέχοντας κίνητρα για δηµιουργία, καινοτοµία και εµπόριο, τα δικαιώµατα διανοητικής 
ιδιοκτησίας αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους µιας ανταγωνιστικής κοινωνίας 
που βασίζεται στη γνώση και δηµιουργεί πλούτο. Οι παραβιάσεις των ∆∆Ι προκαλούν 
εκτεταµένες οικονοµικές ζηµίες· ο όλο και µεγαλύτερος αριθµός προϊόντων 
παραποίησης/αποµίµησης συνιστά σήµερα πραγµατική απειλή για την υγεία και την 
ασφάλεια των καταναλωτών. Εποµένως, είναι προς το συµφέρον τόσο των ενδιαφεροµένων, 
όσο και των καταναλωτών να υπάρχει ένα σταθερό, ανάλογο και δίκαιο σύστηµα που να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες επιβολής. 

Η Επιτροπή επιδιώκει να κατοχυρώσει τον στόχο αυτόν, συµπληρώνοντας το υφιστάµενο 
κανονιστικό πλαίσιο µε µη νοµοθετικά µέτρα, κατά τρόπο ώστε τα µέτρα επιβολής να 
βασίζονται στην ευρύτερη συνεργασία και να είναι περισσότερο εστιασµένα σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά, και ιδίως: 

• στηρίζοντας την επιβολή µέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραποίησης 
και Πειρατείας· 

• προωθώντας τη διοικητική συνεργασία σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά· 

• διευκολύνοντας τις αυτοδεσµευτικές συµφωνίες µεταξύ ενδιαφεροµένων. 

Η Επιτροπή είναι πεπεισµένη ότι τα µέτρα αυτά θα ενισχύσουν σηµαντικά τον αγώνα κατά 
της παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας, προς το κοινό συµφέρον των ευρωπαίων 
πολιτών, των επιχειρήσεων και ολόκληρης της οικονοµίας. 


