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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η δηµιουργικότητα, η γνώση και η καινοτοµία είναι καθοριστικοί παράγοντες της 
µελλοντικής µας ανάπτυξης. Γι αυτό, η στρατηγική «Ευρώπη 2020»1 επεσήµανε την έξυπνη 
ανάπτυξη ως µία από τις τρεις προτεραιότητες για τη χάραξη της µελλοντικής πολιτικής της 
Επιτροπής. Τόνισε επίσης την ανάγκη να ενισχυθούν οι επιδόσεις της Ευρώπης στον τοµέα 
της έρευνας, να προωθηθεί η καινοτοµία και η µεταφορά γνώσεων και να εξασφαλιστεί ότι οι 
καινοτόµες ιδέες µπορούν να µετατραπούν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που δηµιουργούν 
ανάπτυξη και υψηλής ποιότητας θέσεις απασχόλησης. 

Η Επιτροπή δεσµεύθηκε να υποστηρίξει αυτούς τους στόχους µε τη διαµόρφωση κλίµατος 
υψηλών προδιαγραφών όσον αφορά τη διανοητική ιδιοκτησία (∆Ι)2. Μια απειλή για την 
επιτυχηµένη πολιτική ∆Ι, και εποµένως για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, 
έγκειται στην αύξηση των παραβιάσεων της διανοητικής ιδιοκτησίας που παρατηρείται τα 
τελευταία χρόνια. Το 2009, π.χ., ο ΟΟΣΑ εκτίµησε ότι το διεθνές εµπόριο προϊόντων 
παραποίησης/αποµίµησης και πειρατείας ανερχόταν σε 250 δισ. USD το 2007, ποσό 
µεγαλύτερο από το σύνολο των ΑΕΠ 150 εθνικών οικονοµιών3. Επίσης, τα στοιχεία που 
δηµοσιεύθηκαν από τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ εµφανίζουν σαφή αύξηση της τελωνειακής 
δραστηριότητας, µε άνοδο των καταγεγραµµένων υποθέσεων, από 26.704 το 2005 σε 43.572 
το 2009, δηλαδή άνοδο κατά περίπου 60 % σε 5 έτη4. Όσον αφορά την πειρατεία (ή τις 
παραβιάσεις των δικαιωµάτων δηµιουργού µέσω διαδικτύου), η οικονοµική επίπτωση είναι 
λιγότερο σαφής στο παρόν στάδιο, λόγω του ιδιαίτερα πρόσφατου χαρακτήρα του 
φαινοµένου αυτού. Ωστόσο, η πλέον πρόσφατη κλαδική µελέτη, η οποία εκπονήθηκε το 2010 
από το γραφείο συµβούλων του Παρισιού «TERA Consultants» κατόπιν ανάθεσης από την 
πρωτοβουλία του ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου «Business Action to Stop 
Counterfeiting and Piracy» (BASCAP), αναφέρει ότι το 2008 στην ΕΕ σηµειώθηκε απώλεια 
άνω των 10 δισ. ευρώ και άνω των 185.000 θέσεων απασχόλησης, λόγω της πειρατείας στους 
κλάδους της µουσικής, του κινηµατογράφου, της τηλεόρασης και του λογισµικού5.  

∆ιάφορες µελέτες που δηµοσιεύθηκαν από κλαδικές και διεθνείς οργανώσεις επιβεβαιώνουν 
τη σταθερή αύξηση του εµπορίου προϊόντων παραποίησης/αποµίµησης και πειρατείας και 
συµπεραίνουν ότι το εµπόριο αυτό: 

                                                 
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής: «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 

αποκλεισµούς ανάπτυξη», της 3ης Μαρτίου 2010, COM(2010) 2020. 
2 Βλέπε ιδιαίτερα την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2008, µε τίτλο: «Μια στρατηγική για 

την Ευρώπη στον τοµέα των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» - COM(2008) 465. 
3 ΟΟΣΑ, Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products – ενηµέρωση Νοεµβρίου 2009, 

http://www.oecd.org/document/23/0,3343. 
4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, «Έκθεση σχετικά µε 

την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία της ΕΕ – 2009»,  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.h
tm. 

5 http://www.iccwbo.org/bascap/id35360/index.html. 

http://www.oecd.org/document/23/0,3343
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm
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– µειώνει σηµαντικά τις επενδύσεις σε καινοτοµία και καταστρέφει θέσεις 
απασχόλησης6· 

– απειλεί την υγεία και την ασφάλεια των ευρωπαίων καταναλωτών7· 

– δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στις ΜΜΕ της Ευρώπης8· 

– έχει ως αποτέλεσµα απώλεια φορολογικών εσόδων λόγω της µείωσης των 
δηλούµενων πωλήσεων9· 

– προσελκύει το οργανωµένο έγκληµα10. 

Μια από τις κυριότερες πρωτοβουλίες, την οποία ανέλαβαν το Συµβούλιο11 και η Επιτροπή 
το 200912 για την αντιµετώπιση της απειλής αυτής, ήταν η ίδρυση Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου Παραποίησης και Πειρατείας («το Παρατηρητήριο») µε σκοπό τη βελτίωση 
της κατανόησης των θεµάτων που αφορούν τις παραβιάσεις των δικαιωµάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας (∆∆Ι). 

Σύµφωνα µε το αίτηµα του Συµβουλίου του 2008, το Παρατηρητήριο στη σηµερινή µορφή 
του αποτελεί ένα κέντρο εµπειρογνωµοσύνης χωρίς νοµική προσωπικότητα, τη διαχείριση 
του οποίου έχουν αναλάβει οι υπηρεσίες της Επιτροπής. Ο ρόλος του είναι διττός: i) να 
χρησιµεύσει ως κεντρικό σηµείο αναφοράς για τη συγκέντρωση, την παρακολούθηση και την 
αναφορά πληροφοριών και δεδοµένων σχετικά µε την προσβολή όλων των ∆∆Ι και ii) να 
χρησιµοποιείται ως βάση για τη συνεργασία µεταξύ εκπροσώπων των εθνικών αρχών και των 
ενδιαφερόµενων φορέων µε σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και ειδικών γνώσεων σχετικά µε τις 
βέλτιστες πρακτικές, τη χάραξη κοινών στρατηγικών επιβολής και τη διατύπωση συστάσεων 
προς τα όργανα χάραξης πολιτικής. Η διαχείριση του Παρατηρητηρίου περιλαµβάνει µια 
σειρά καθηκόντων και δραστηριοτήτων υπό την ευθύνη των υπηρεσιών της Επιτροπής. 

Το Παρατηρητήριο απασχολεί σήµερα τρεις υπαλλήλους της Επιτροπής (δύο υπαλλήλους 
διοικήσεως και έναν βοηθό), οι οποίοι επιπλέον εκτελούν και όλες τις εργασίες χάραξης 
πολιτικής που σχετίζονται µε το Παρατηρητήριο.  

Το τελευταίο ψήφισµα του Συµβουλίου σχετικά µε το Παρατηρητήριο προσέθεσε περαιτέρω 
αρµοδιότητες, καλώντας το να εκτιµήσει τις ανάγκες υλοποίησης προγραµµάτων κατάρτισης 
σε επίπεδο ΕΕ για όσους εµπλέκονται στην καταπολέµηση της παραποίησης και της 
πειρατείας13. Με ψήφισµα που εκδόθηκε τον Σεπτέµβριο του 2010, το Ευρωπαϊκό 

                                                 
6 TERA Consultants, 'Building a Digital Economy: Μάρτιος 2010,  

http://www.iccwbo.org/bascap/id35360/index.html. 
7 «Έκθεση σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία της ΕΕ», 

βλ. υποσηµείωση 4. 
8 Technopolis (2007), ‘Effects of counterfeiting on EU SMEs’,  

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/industry/doc/Counterfeiting_Main%20Report_Final.pdf 
9 Frontier Economics, (Μάιος 2009), ‘The impact of counterfeiting on Governments and Consumers’: 

http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/Impact%20of%20Counterfeiting%20on%20Gov
ernments%20and%20Consumers%20-%0Final%20doc.pdf. 

10 UNICRI, ‘Counterfeiting: a global spread’, 2008, http://counterfeiting.unicri.it/report2008.php. 
11 Ψήφισµα του Συµβουλίου της 25.9.2008 (ΕΕ C 253 της 4.10.2008, σ. 1). 
12 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεµβρίου 2009: «Ενίσχυση της επιβολής των δικαιωµάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά» - COM(2009) 467. 
13 Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 1ης Μαρτίου 2010, για την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά (ΕΕ C 56 της 6.3.2010, σ. 1). 
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Κοινοβούλιο κάλεσε επιπλέον το Παρατηρητήριο να συγκεντρώσει δεδοµένα επιστηµονικών 
ερευνών για την παραποίηση και τις ρυθµίσεις στον τοµέα των ∆∆Ι14. Τέλος, µια µελέτη που 
δηµοσιεύθηκε πρόσφατα και είχε ανατεθεί από τη Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου της 
Επιτροπής, συνιστά να καταστεί το Παρατηρητήριο ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης εντός της 
Επιτροπής για τους τρίτους, καθώς και διεθνές κέντρο δηµιουργίας και διάδοσης βέλτιστης 
πρακτικής15. 

Ενώ η σηµερινή κατάσταση του Παρατηρητηρίου ήταν κατάλληλη για την αρχική φάση του 
έργου, κατά την οποία διαµορφώθηκε το θεσµικό του πλαίσιο µέσω διαβουλεύσεων και 
συνεδριάσεων, δεν υπάρχει περιθώριο για διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του Παρατηρητηρίου 
και επέκταση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του, καθώς αµφότερες απαιτούν σταθερή 
υποδοµή από την άποψη των ανθρώπινων πόρων, της χρηµατοδότησης και του εξοπλισµού 
πληροφορικής, καθώς και πρόσβαση στην αναγκαία εµπειρογνωµοσύνη. 

• Συνέπεια µε τις λοιπές πολιτικές και τους λοιπούς στόχους της Ένωσης 

Οι στόχοι της πρότασης συνάδουν µε τις υφιστάµενες ενωσιακές πολιτικές και στρατηγικές, 
όπως η «Ευρώπη 2020»16. Συµβαδίζουν επίσης µε τις κύριες προτεραιότητες και προτάσεις 
της Επιτροπής όσον αφορά τη στρατηγική ∆∆Ι για την Ευρώπη17. 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

• ∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

Από τη στιγµή της αρχικής σύλληψης, η διάρθρωση και η χρηµατοδότηση του 
Παρατηρητηρίου συζητήθηκαν τακτικά, τόσο στις τέσσερις συνεδριάσεις του 
Παρατηρητηρίου18 που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι στιγµής όσο και σε συνεδριάσεις 
υποοµάδων ειδικών, στις οποίες παρέστησαν, από τον Σεπτέµβριο του 2009, εκπρόσωποι 
µιας σειράς οργανώσεων του ιδιωτικού τοµέα που συµµετέχουν στο Παρατηρητήριο. 

Τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τηρούνται ενήµερα σχετικά µε τις εργασίες και τις 
εξελίξεις που αφορούν το Παρατηρητήριο και, δύο φορές στη διάρκεια του 2010, το Φόρουµ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παραποίηση, το λαθρεµπόριο και το οργανωµένο 
έγκληµα συζήτησε ανοικτά το µέλλον του Παρατηρητηρίου και, ειδικότερα, την πιθανότητα 
µεταφοράς του Παρατηρητηρίου στο Γραφείο Εναρµόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής 
Αγοράς (ΓΕΕΑ). 

                                                 
14 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 2010, 2009/2178(INI). 
15 ADE, 'Evaluation of the Intellectual Property Rights Enforcement Strategy in Third Countries', 

Νοέµβριος 2010, http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_section.cfm?sec=180&langId=en. 
16 COM(2010) 2020. 
17 COM(2008) 465· βλ. επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2010: «Προς µια 

πράξη για την ενιαία αγορά - Για µια κοινωνική οικονοµία της αγοράς µε υψηλό βαθµό 
ανταγωνιστικότητας» - COM(2010) 608. 

18 Οι συνεδριάσεις αυτές πραγµατοποιήθηκαν στις 4 Σεπτεµβρίου 2009, στις 14 ∆εκεµβρίου 2009, στις 16 
Φεβρουαρίου 2010 και στις 10 Ιουνίου 2010. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_section.cfm?sec=180&langId=en
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Σε πολιτικό επίπεδο, επίσης, το Συµβούλιο, απαντώντας στις δύο ανακοινώσεις της 
Επιτροπής σχετικά µε το Παρατηρητήριο19, εξέδωσε δύο ψηφίσµατα20 µε τα οποία χαιρέτιζε 
τη δηµιουργία του Παρατηρητηρίου και ζητούσε από την Επιτροπή να εξειδικεύσει τον ρόλο 
και τα καθήκοντά του. Στη συνέχεια, στις 22 Σεπτεµβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενέκρινε έκθεση σχετική µε την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2009, στην οποία 
συνηγορούσε υπέρ της µεγαλύτερης ανάµειξης του ΓΕΕΑ σε θέµατα σχετικά µε την επιβολή 
της νοµοθεσίας21. 

Η ιδέα της ανάθεσης ορισµένων δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την επιβολή της 
νοµοθεσίας στο ΓΕΕΑ έτυχε ευνοϊκής υποδοχής από χρήστες του ευρωπαϊκού συστήµατος 
εµπορικών σηµάτων, οι οποίοι συµµετείχαν στη διαβούλευση στο πλαίσιο της γενικότερης 
αξιολόγησης του συστήµατος εµπορικών σηµάτων στην Ευρώπη22. Στη διάρκεια περαιτέρω 
συζητήσεων σε ειδική ηµερίδα κατά την πανευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για τη διανοητική 
ιδιοκτησία του 2010, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 2 και 3 ∆εκεµβρίου 
201023, η ιδέα έτυχε ευρείας υποστήριξης. Επίσης, η πρόταση αντιµετωπίστηκε θετικά από τα 
διευθυντικά όργανα του ΓΕΕΑ, ήτοι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Επιτροπή 
Προϋπολογισµού24, κατά τις συνεδριάσεις τους τον Νοέµβριο του 2010. 

Λαµβανοµένης υπόψη αυτής της ειδικής, στοχοθετηµένης και συνεχούς διαδικασίας 
διαβουλεύσεων, κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ανάγκη να διοργανωθεί µια συµπληρωµατική, τυπική 
διαδικασία διαβούλευσης. 

• Εκτίµηση επιπτώσεων 

Η εκτίµηση επιπτώσεων εξέτασε τρεις διαφορετικές επιλογές, καθεµία µε σειρά 
δευτερευουσών επιλογών. 

Βάσει της επιλογής αριθ. 1, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα εξακολουθούσαν να διοικούν το 
Παρατηρητήριο, αλλά οι πόροι τους θα αυξάνονταν σηµαντικά. Βάσει της δευτερεύουσας 
επιλογής 1α, οι εργασίες θα γίνονται εξ ολοκλήρου ή σε πολύ µεγάλο βαθµό στο εσωτερικό 
του οργάνου, ενώ βάσει της δευτερεύουσας επιλογής 1β θα ανατίθενται σε µεγάλο βαθµό σε 
εξωτερικούς συνεργάτες. Η δεύτερη επιλογή που εξετάστηκε συνεπάγεται την υπαγωγή του 
Παρατηρητηρίου σε µια πρωτοβουλία υπό την ηγεσία του ιδιωτικού τοµέα, η οποία θα 
χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον ιδιωτικό τοµέα (δευτερεύουσα επιλογή 2α), µε 
επιχορήγηση της Επιτροπής (δευτερεύουσα επιλογή 2β) ή µέσω σύµπραξης δηµόσιου - 
ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ, δευτερεύουσα επιλογή 2γ). Η τρίτη επιλογή που αναλύθηκε στην 
εκτίµηση επιπτώσεων συνίσταται στην ανάθεση του Παρατηρητηρίου είτε σε αποκεντρωµένο 
οργανισµό της ΕΕ που θα δηµιουργηθεί προς τούτο (δευτερεύουσα επιλογή 3α) είτε σε ήδη 
υφιστάµενο οργανισµό, και ειδικότερα στο Γραφείο Εναρµόνισης στο πλαίσιο της 
Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) στο Αλικάντε. 

                                                 
19 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2008: «Μια στρατηγική για την Ευρώπη στον τοµέα των 

δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» - COM(2008) 465 και COM(2009) 467. 
20 Ψηφίσµατα του Συµβουλίου της 25ης Σεπτεµβρίου 2008 και της 1ης Μαρτίου 2010. 
21 Ψήφισµα της 22ας Σεπτεµβρίου 2010 για την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην 

εσωτερική αγορά (2009/2178(INI)), A7-0175/2010. 
22 Για τις λεπτοµέρειες µπορείτε να ανατρέξετε στο κείµενο της µελέτης που εκπονήθηκε από το 

Ινστιτούτο Max Planck για τη διανοητική ιδιοκτησία, τον ανταγωνισµό και το φορολογικό δίκαιο, το 
οποίο είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση:  
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm. 

23 http://www.premiercercle.com/sites/ip2010/overview.php. 
24 Και τα δύο όργανα απαρτίζονται από εκπροσώπους των κρατών µελών και της Επιτροπής. 
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Η επιλογή 1α (αύξηση του προσωπικού στη Γ∆ MARKT) κρίθηκε ανέφικτη υπό τη σηµερινή 
πολιτική της Επιτροπής για «µηδενική αύξηση»25. Ούτε η επιλογή 2α κρίθηκε ρεαλιστική, 
δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ιδιωτικός τοµέας θα είναι πρόθυµος να αναλάβει 
παρόµοια δέσµευση. Οι επιλογές 1β (ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες σε 
εµπορική βάση) και 2β (εκτέλεση των καθηκόντων από πρωτοβουλία υπό την ηγεσία του 
κλάδου) κρίθηκαν εφικτές, αλλά όχι κατάλληλες λύσεις, καθόσον πιθανότατα δεν θα 
επέτρεπαν πρόσβαση σε δεδοµένα που θεωρούνται ευαίσθητα από τις αρχές των κρατών 
µελών και από τους ενδιαφερόµενους φορείς του ιδιωτικού τοµέα και, στην περίπτωση της 
επιλογής 2β, ο κίνδυνος της ανισότητας (ή και του αποκλεισµού) διαφόρων ενδιαφεροµένων 
θα δηµιουργούσε σηµαντικά προβλήµατα ως προς την επίτευξη των συνολικών στόχων του 
Παρατηρητηρίου. Τα µειονεκτήµατα αυτά θα µπορούσαν εν µέρει να αποφευχθούν στην 
επιλογή 2γ (Σ∆ΙΤ), η οποία όµως θα επέβαλε στον προϋπολογισµό της ΕΕ ετήσιες δαπάνες 
µεταξύ 2,41 εκατ. ευρώ και 2,98 εκατ. ευρώ την πρώτη διετία και µεταξύ 2,61 εκατ. ευρώ και 
3,07 εκατ. ευρώ από το τρίτο έτος και εξής, ανάλογα µε τον σχεδιασµό των πληροφοριακών 
συστηµάτων που πρόκειται να δηµιουργηθούν. 

Η επιλογή 3α (νέος ενωσιακός οργανισµός), σύµφωνα µε την εκτίµηση επιπτώσεων, θα 
προσφέρει την κατάλληλη λύση για να τεθεί το Παρατηρητήριο σε λειτουργία. Ωστόσο, η 
επιλογή αυτή επιβαρύνει τον προϋπολογισµό της ΕΕ µε σηµαντικές δαπάνες - µεταξύ 4,33 
εκατ. ευρώ και 5,33 εκατ. ευρώ την πρώτη διετία και µεταξύ 5,5 εκατ. ευρώ και 6,28 εκατ. 
ευρώ από το τρίτο έτος και εξής - και επιπλέον προκαλεί σηµαντική χρονική καθυστέρηση 
µέχρις ότου ιδρυθεί και αρχίσει να λειτουργεί ο οργανισµός. 

Η επιλογή 3β (ανάθεση των καθηκόντων σε υφιστάµενο ενωσιακό οργανισµό, κατά 
προτίµηση στο ΓΕΕΑ) επιτρέπει στο Παρατηρητήριο να έχει πρόσβαση σε 
εµπειρογνωµοσύνη, πόρους και χρηµατοδότηση και να τεθεί γρήγορα σε λειτουργία. Σε 
δηµοσιονοµικούς όρους προσφέρει µια οικονοµική λύση (µε συνολικό κόστος µεταξύ 3,3 
εκατ. ευρώ και 4,3 εκατ. ευρώ την πρώτη διετία και µεταξύ 4,74 εκατ. ευρώ και 5,52 εκατ. 
ευρώ από το τρίτο έτος και εξής) και επιτρέπει την κάλυψη των δαπανών από χρηµατικούς 
πόρους εκτός του προϋπολογισµού της ΕΕ. 

Ως εκ τούτου, η εκτίµηση επιπτώσεων κατέληξε ότι η µεταφορά του Παρατηρητηρίου στο 
ΓΕΕΑ είναι η προτιµητέα επιλογή, δεδοµένου ότι το τελευταίο έχει κατάλληλη 
χρηµατοδότηση και δοµές και θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τους στόχους του 
Παρατηρητηρίου, αρκεί προηγουµένως να τροποποιηθεί ο βασικός κανονισµός του. 

                                                 
25 Βλ. έγγραφο SEC(2007) 530. 
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3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης 

Προτείνεται να ανατεθούν στο Γραφείο Εναρµόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς 
τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου Παραποίησης και Πειρατείας, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν 
τα δικαιώµατα του δηµιουργού, τα συγγενικά προς το δικαίωµα του δηµιουργού δικαιώµατα 
και τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. 

Τα καθήκοντα αυτά θα πρέπει, στο µέλλον, να περιλαµβάνουν: 

– την παροχή ανεξάρτητων δεδοµένων και εκτιµήσεων σχετικά µε το εύρος και την 
κλίµακα της παραποίησης και της πειρατείας στην εσωτερική αγορά· 

– την ανταλλαγή και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών σε σχέση µε τις δηµόσιες 
αρχές· 

– τη διάδοση βέλτιστων στρατηγικών του ιδιωτικού τοµέα· 

– την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης· 

– την αξιολόγηση των αναγκών και τον σχεδιασµό ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
κατάρτισης για τις αρχές που εµπλέκονται στην προστασία των δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, σε συνεργασία µε άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς 
οργανισµούς και όργανα· 

– τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά µε τεχνικά εργαλεία αποτροπής της παραποίησης και 
της πειρατείας και 

– την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και την παροχή τεχνικής βοήθειας σε αρχές 
τρίτων χωρών. 

Οι δραστηριότητες που αναλαµβάνονται για την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων πρέπει 
να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

– διοργάνωση συνεδριάσεων των εκπροσώπων που συµµετέχουν στο Παρατηρητήριο 
και στις οµάδες εργασίας του· 

– διοργάνωση συνεδριάσεων άλλων εµπειρογνωµόνων· 

– καταλογογράφηση και διοργάνωση σεµιναρίων και κύκλων κατάρτισης σχετικά µε 
τις παραβιάσεις των ∆∆Ι και τις µεθόδους καταπολέµησης των παραβιάσεων αυτών· 

– εκπόνηση µελετών σχετικά µε το εύρος και τις επιπτώσεις της παραποίησης και της 
πειρατείας και σύνταξη ετήσιων εκθέσεων σχετικά µε τις εξελίξεις και τις τάσεις, 
καθώς και κλαδικών εκθέσεων, στις οποίες αναλύεται η κατάσταση στους διάφορους 
βιοµηχανικούς κλάδους και προϊόντα· 

– διεξαγωγή έρευνας σχετικά µε τεχνικά εργαλεία αποτροπής της παραποίησης και της 
πειρατείας· 
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– ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων για την αποθήκευση και ανάλυση των δεδοµένων 
σχετικά µε το εύρος και τις επιπτώσεις των παραβιάσεων των ∆∆Ι, της εθνικής 
νοµολογίας σχετικά µε τις παραβιάσεις αυτές και των υφισταµένων µέτρων 
κατάρτισης, καθώς και συστηµάτων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
δηµοσίων αρχών και των ενδιαφερόµενων φορέων του ιδιωτικού τοµέα στις 
πληροφορίες και της ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ αυτών. 



 

EL 9   EL 

• Νοµική βάση 

Το άρθρο 114 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) είναι η 
ειδική βάση για τη δηµιουργία και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα καθήκοντα που 
ανατίθενται στο ΓΕΕΑ βάσει του παρόντος κανονισµού σχετίζονται µε την επιβολή και των 
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία των 
κρατών µελών και µπορούν να θεωρηθούν υποστηρικτικά µέτρα της ενωσιακής νοµοθεσίας 
στον τοµέα αυτόν. Το άρθρο 118 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ προβλέπει εξουσίες έκδοσης 
κοινοτικών µέτρων για τη δηµιουργία ευρωπαϊκών τίτλων, ώστε να εξασφαλισθεί ενιαία 
προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο εσωτερικό της ΕΕ, και για τη 
δηµιουργία κεντρικών καθεστώτων έγκρισης, συντονισµού και ελέγχου στο επίπεδο της 
Ένωσης. Ως εκ τούτου, ο συνδυασµός του άρθρου 114 και του άρθρου 118 παράγραφος 1 
συνιστά την κατάλληλη νοµική βάση για την παρούσα πρόταση. 

• Αρχή της επικουρικότητας 

Πολλές από τις δραστηριότητες που ανατίθενται στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 
Παραποίησης και Πειρατείας είναι διασυνοριακού χαρακτήρα, αφορούν και τα 27 κράτη 
µέλη και εποµένως δεν µπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσµατικά από µεµονωµένα κράτη 
µέλη. Εφόσον υπάρχει ανάγκη διµερούς συνεργασίας µεταξύ δύο κρατών µελών, σε 
µεµονωµένες περιπτώσεις θεωρητικά θα µπορούσαν να βελτιωθούν οι διαδικασίες στο 
επίπεδο αυτό. Ωστόσο, δεδοµένου ότι τα εργαλεία και οι µέθοδοι που χρειάζονται στην 
περίπτωση αυτή θα ήταν παρόµοια για όλα τα κράτη µέλη, φαίνεται αποτελεσµατικότερο να 
αναπτυχθούν σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι λύσεις δεν προσαρµόζονται στις 
απαιτήσεις µεµονωµένων κρατών µελών, αλλά είναι επωφελείς για όλα τα κράτη µέλη. 
Επιπλέον, όσον αφορά τις σχέσεις µε τρίτες χώρες, ο συντονισµός µεταξύ των υπηρεσιών της 
Επιτροπής και µε τους άλλους ενωσιακούς και διεθνείς οργανισµούς πρέπει να 
πραγµατοποιείται σε επίπεδο ΕΕ. 

Τέλος, όπως αποδεικνύεται στην εκτίµηση επιπτώσεων, η ανάθεση των καθηκόντων αυτών 
σε υφιστάµενο ενωσιακό οργανισµό, και πιο συγκεκριµένα στο ΓΕΕΑ, δίνει τη δυνατότητα 
συνέργειας µε δραστηριότητες που έχουν ήδη αναληφθεί. Επιτρέπει επίσης την αξιοποίηση 
της εµπειρογνωµοσύνης που ήδη υπάρχει στο ΓΕΕΑ όσον αφορά τα εµπορικά σήµατα και τα 
δικαιώµατα επί σχεδίων, καθώς και των σχέσεων συνεργασίας που έχει καθιερώσει το ΓΕΕΑ 
µε τις εθνικές υπηρεσίες ∆Ι. Αυτές οι σχέσεις συνεργασίας θα δώσουν τη δυνατότητα στο 
ΓΕΕΑ να συγκεντρώσει τους εµπειρογνώµονες που χρειάζεται για την επιτυχή εκπλήρωση 
των νέων καθηκόντων του. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η πρόταση δεν προκαλεί δαπάνες για τον προϋπολογισµό της ΕΕ. Αντίθετα, θα καταστήσει 
δυνατή την εξοικονόµηση περίπου 40.000 ευρώ, καθώς ορισµένες δαπάνες που βαρύνουν 
σήµερα τον προϋπολογισµό της ΕΕ θα βαρύνουν στο µέλλον τον προϋπολογισµό του ΓΕΕΑ. 
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5. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 

Άρθρο 1 

Το άρθρο αυτό περιγράφει το αντικείµενο της πρότασης, το οποίο αφορά τη διεύρυνση της 
σφαίρας αρµοδιοτήτων του Γραφείου Εναρµόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς 
(ΓΕΕΑ), αναθέτοντας σε αυτό τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραποίησης 
και Πειρατείας ως κέντρου εµπειρογνωµοσύνης για συγκεκριµένα καθήκοντα και 
δραστηριότητες. 

Άρθρο 2 

Το άρθρο αυτό ορίζει τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελεί το 
Γραφείο σε σχέση µε το Παρατηρητήριο και που µπορούν να ενταχθούν σε έξι βασικές 
κατηγορίες: 

– βελτίωση της κατανόησης σχετικά µε το εύρος και τις επιπτώσεις των παραβιάσεων 
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την αξία της διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και των γνώσεων σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού τοµέα ως προς την καταπολέµηση των παραβιάσεων των δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας· 

– ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε τις επιπτώσεις των παραβιάσεων των 
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· 

– επαύξηση της εµπειρογνωµοσύνης των προσώπων που εµπλέκονται στην επιβολή 
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· 

– διεύρυνση των γνώσεων σχετικά µε τα τεχνικά εργαλεία πρόληψης και 
καταπολέµησης της παραποίησης και της πειρατείας, συµπεριλαµβανοµένων των 
συστηµάτων παρακολούθησης και εντοπισµού· 

– βελτίωση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής, µεταξύ των αρχών των κρατών µελών που 
εµπλέκονται στην προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
πληροφοριών σχετικών µε την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
και προώθηση της συνεργασίας µε τις κεντρικές υπηρεσίες βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 
των κρατών µελών, καθώς και µεταξύ αυτών, συµπεριλαµβανοµένου του Γραφείου 
∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ· 

– προώθηση της διεθνούς συνεργασίας. 

Άρθρο 3 

Το άρθρο αυτό διευκρινίζει ότι το Γραφείο εκτελεί τις δραστηριότητες για την εκπλήρωση 
των καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 2 χρησιµοποιώντας τους δικούς του 
δηµοσιονοµικούς πόρους. 

Άρθρο 4 

Το άρθρο αυτό καλύπτει τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις του Παρατηρητηρίου, καθώς και 
την οργάνωσή τους. Προβλέπει ότι το Γραφείο πρέπει να καλεί εµπειρογνώµονες από τις 
δηµόσιες διοικήσεις, τους φορείς και τους οργανισµούς που ασχολούνται µε την προστασία 
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των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, από τον ιδιωτικό τοµέα, από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Οι εκπρόσωποι του ιδιωτικού τοµέα θα πρέπει να καλύπτουν 
τους οικονοµικούς κλάδους που πλήττονται αµεσότερα από την παραποίηση. Εποµένως, θα 
πρέπει να περιλαµβάνουν εκπροσώπους από τους διάφορους κλάδους της βιοµηχανίας. Άρα, 
θα πρέπει να εκπροσωπούνται οι κάτοχοι δικαιωµάτων, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και 
οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαµβάνονται και εκπρόσωποι των 
καταναλωτών. Το άρθρο, επιπλέον, προβλέπει τη δυνατότητα διοργάνωσης συνεδριάσεων 
οµάδων εργασίας του Παρατηρητηρίου. 

Άρθρο 5 

Το άρθρο επιβάλλει την υποχρέωση στους εκπροσώπους των κρατών µελών και του 
ιδιωτικού τοµέα να ανταλλάσσουν, στο πλαίσιο της εφαρµοστέας νοµοθεσίας για την 
προστασία των δεδοµένων, στατιστικά και νοµολογιακά στοιχεία µε το Γραφείο σχετικά µε 
τις εργασίες του Παρατηρητηρίου, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 1ης 
Μαρτίου 2010, και να το ενηµερώνουν σχετικά µε τις πολιτικές που ακολουθούν στον τοµέα 
αυτό. 
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Άρθρο 6 

Το άρθρο αυτό προβλέπει την υποχρέωση του Γραφείου να εκδίδει τις εσωτερικές διοικητικές 
εντολές του Παρατηρητηρίου και να δηµοσιεύει τις ανακοινώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες 
για την εκπλήρωση όλων των καθηκόντων που ανατίθενται στο Γραφείο µε τον παρόντα 
κανονισµό. 

Άρθρο 7 

Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Γραφείου πρέπει να 
περιλαµβάνει έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες του Γραφείου βάσει του παρόντος 
κανονισµού. Καθορίζει τα κύρια στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση, ιδίως 
επισκόπηση των κυριοτέρων δραστηριοτήτων που εκτελέστηκαν στη διάρκεια του έτους, τα 
αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν, συνολική αξιολόγηση των εργασιών του Γραφείου βάσει 
του παρόντος κανονισµού, πληροφορίες για τις προγραµµατισµένες µελλοντικές εργασίες του 
Παρατηρητηρίου και συστάσεις για τις µελλοντικές πολιτικές στον τοµέα της προστασίας των 
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Άρθρο 8 

Το άρθρο αυτό περιλαµβάνει τους κανόνες για την αξιολόγηση του κανονισµού, η οποία 
πρέπει να πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή, σχετικά µε την επίδοση του Γραφείου ως προς 
εφαρµογή του κανονισµού στην πράξη, δηλ. ιδίως την εκπλήρωση των καθηκόντων που 
ορίζονται στο άρθρο 2, και σχετικά µε την επίπτωση των εργασιών αυτών στην προστασία 
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ. Η Επιτροπή πρέπει να διαβουλεύεται, 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, µε το Παρατηρητήριο και να διαβιβάσει την οριστική 
έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. Η Επιτροπή θα πρέπει 
στη συνέχεια να προχωρήσει σε ευρεία διαβούλευση µεταξύ των ενδιαφερόµενων φορέων 
σχετικά µε την έκθεση αξιολόγησης, διαβούλευση την οποία θα µπορούσαν να 
ακολουθήσουν προτάσεις τροποποίησης του κανονισµού, εάν χρειάζεται.  

Άρθρο 9 
Το άρθρο αυτό διαλαµβάνει την έναρξη ισχύος και τα αποτελέσµατα του προτεινόµενου 
κανονισµού. 
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2011/0135 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε την ανάθεση στο Γραφείο Εναρµόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς 
(εµπορικά σήµατα, σχέδια και υποδείγµατα) ορισµένων καθηκόντων συναφών µε την προστασία 
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένης της σύγκλησης Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου Παραποίησης και Πειρατείας µε εκπροσώπους του δηµόσιου και του ιδιωτικού 

τοµέα 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114 και το 
άρθρο 118 παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής26, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η οικονοµική ευηµερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «η Ένωση») στηρίζεται στη 
σταθερή δηµιουργικότητα και καινοτοµία. Εποµένως, για να εξασφαλιστεί η µελλοντική της 
ευηµερία είναι απαραίτητα µέτρα για την αποτελεσµατική προστασία τους. 

(2) Τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελούν ζωτικά περιουσιακά στοιχεία των 
επιχειρήσεων, τα οποία συµβάλλουν στην εξασφάλιση δίκαιης αµοιβής για το έργο των φορέων 
καινοτοµίας και των δηµιουργών και στην προστασία των επενδύσεών τους σε έρευνα και νέες 
ιδέες. 

(3) Μια υγιής, εναρµονισµένη και προοδευτική προσέγγιση στα δικαιώµατα διανοητικής 
ιδιοκτησίας είναι θεµελιώδους σηµασίας στην προσπάθεια εκπλήρωσης των φιλόδοξων στόχων 
της στρατηγικής Ευρώπη 202027. 

(4) Η σταθερή αύξηση των παραβιάσεων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί 
πραγµατική απειλή όχι µόνο για την οικονοµία της Ένωσης, αλλά και για την υγεία και την 

                                                 
26 ΕΕ C της , σ. . 
27 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010: «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και 

χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη» - COM(2010) 2020. 
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ασφάλεια των καταναλωτών της. Ως εκ τούτου, χρειάζονται αποτελεσµατικές, άµεσες και 
συντονισµένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο για την επιτυχή καταπολέµηση 
του φαινοµένου αυτού. 

(5) Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία 
προβλέπεται στο ψήφισµα του Συµβουλίου, της 25ης Σεπτεµβρίου 2008, για ένα συνολικό 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέµηση της παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας28, το 
Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να δηµιουργήσει Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραποίησης 
και Πειρατείας (στο εξής «το Παρατηρητήριο»). Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή διαµόρφωσε 
ένα δίκτυο εµπειρογνωµόνων από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα και περιέγραψε τα 
καθήκοντά του στην ανακοίνωση µε τίτλο «Ενίσχυση της επιβολής των δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά»29. 

(6) Η ανακοίνωση ανέφερε ότι το Παρατηρητήριο προορίζεται να χρησιµεύσει ως κεντρικό σηµείο 
αναφοράς για τη συγκέντρωση, την παρακολούθηση και την αναφορά πληροφοριών και 
δεδοµένων σχετικά µε την προσβολή όλων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Θα 
πρέπει να χρησιµοποιείται ως βάση για τη συνεργασία µεταξύ εκπροσώπων των εθνικών αρχών 
και των ενδιαφερόµενων φορέων µε σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και ειδικών γνώσεων σχετικά 
µε τις βέλτιστες πρακτικές, τη χάραξη κοινών στρατηγικών επιβολής και τη διατύπωση 
συστάσεων προς τα όργανα χάραξης πολιτικής. Η ανακοίνωση προέβλεπε ότι το 
Παρατηρητήριο θα φιλοξενείται τις υπηρεσίες της Επιτροπής, οι οποίες και θα αναλάβουν τη 
διαχείρισή του. 

(7) Στο ψήφισµά του για την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική 
αγορά, της 1ης Μαρτίου 201030, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τον 
οικείο κλάδο να διαβιβάζουν στο Παρατηρητήριο τα διαθέσιµα αξιόπιστα και συγκρίσιµα 
δεδοµένα σχετικά µε την παραποίηση/αποµίµηση και την πειρατεία και να αναπτύξουν και να 
συµφωνήσουν από κοινού, στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου, σχέδια συλλογής περαιτέρω 
πληροφοριών. Το Συµβούλιο κάλεσε επίσης το Παρατηρητήριο να δηµοσιεύει ετησίως 
συνολική έκθεση η οποία θα καλύπτει το εύρος, την κλίµακα και τα βασικά χαρακτηριστικά 
της παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας, καθώς και τις επιπτώσεις τους στην 
εσωτερική αγορά. Η εν λόγω ετήσια έκθεση θα πρέπει να εκπονείται βάσει των πληροφοριών 
που θα παρέχουν οι αρχές των κρατών µελών, η Επιτροπή και ο ιδιωτικός τοµέας, εντός των 
ορίων της νοµοθεσίας περί προστασίας των δεδοµένων, σχετικά µε το εύρος, την κλίµακα και 
τα βασικά χαρακτηριστικά της παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας καθώς και τις 
επιπτώσεις τους στην εσωτερική αγορά. 

(8) Στα συµπεράσµατά του της 25ης Μαΐου 201031, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
καθορίσει τη νοµική βάση για τη συµµετοχή του Γραφείου Εναρµόνισης στην Εσωτερική 
Αγορά (στο εξής «το Γραφείο») σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε την επιβολή της 
νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της καταπολέµησης της παραποίησης/αποµίµησης, ιδίως 

                                                 
28 ΕΕ C 253 της 4.10.2008, σ. 1. 
29 COM (2009) 467 της 14.9.2009. 
30 Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 1ης Μαρτίου 2010, για την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

στην εσωτερική αγορά (ΕΕ C 56 της 6.3.2010, σ. 1). 
31 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 2010, σχετικά µε τη µελλοντική αναθεώρηση του συστήµατος 

εµπορικών σηµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ C 140 της 29.5.2010, σ. 22). 
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µέσω της ενδυνάµωσης της συνεργασίας του µε τα εθνικά γραφεία σηµάτων και µε το 
Παρατηρητήριο. 

(9) Η οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας32 προβλέπει µεταξύ 
άλλων µέτρα για την προώθηση της συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής 
πληροφοριών, µεταξύ κρατών µελών, καθώς και µεταξύ κρατών µελών και Επιτροπής.  

(10) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του της 22ας Σεπτεµβρίου 2010, σχετικά µε την 
επιβολή των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά33, κάλεσε τα κράτη 
µέλη και την Επιτροπή να επεκτείνουν τη συνεργασία µεταξύ του Γραφείου και των εθνικών 
υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για τη πνευµατική ιδιοκτησία, ώστε να καλύπτουν επίσης την 
καταπολέµηση παραβιάσεων των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

(11) Ενόψει του φάσµατος καθηκόντων που ανατίθενται στο Παρατηρητήριο, χρειάζεται η εξεύρεση 
λύσης που θα διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλης και διατηρήσιµης υποδοµής για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του Παρατηρητηρίου. 

(12) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το 
κοινοτικό σήµα34 προβλέπει τη διοικητική συνεργασία µεταξύ του Γραφείου και των 
δικαστηρίων ή αρχών των κρατών µελών, καθώς και την ανταλλαγή δηµοσιεύσεων µεταξύ του 
Γραφείου και των κεντρικών υπηρεσιών βιοµηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών µελών. Στη 
βάση αυτή, το Γραφείο έχει καθιερώσει συνεργασία µε τις εθνικές υπηρεσίες που ασχολούνται 
µε τον τοµέα της προστασίας των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, το 
Γραφείο διαθέτει ήδη, σε σηµαντικό βαθµό, την αναγκαία πείρα και εµπειρογνωµοσύνη για την 
παροχή κατάλληλης και βιώσιµης υποδοµής στον τοµέα των καθηκόντων του 
Παρατηρητηρίου. 

(13) Εποµένως, το Γραφείο είναι κατάλληλο για να αναλάβει την εκτέλεση των εν λόγω 
καθηκόντων. 

(14) Τα καθήκοντα αυτά θα πρέπει να αφορούν όλα τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας που 
καλύπτονται από το ενωσιακό δίκαιο ή από το εθνικό δίκαιο του ενδιαφερόµενου κράτους 
µέλους, δεδοµένου ότι σε πολλές περιπτώσεις η παραβίαση αφορά περισσότερα αλληλένδετα 
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, χρειάζονται δεδοµένα και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών για ολόκληρο το φάσµα των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ώστε 
να σχηµατίζεται πλήρης εικόνα της κατάστασης και να είναι δυνατή η κατάρτιση συνολικών 
στρατηγικών για τη µείωση των παραβιάσεων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Στο 
πλαίσιο των καθηκόντων αυτών η εντολή του Γραφείου θα πρέπει, εποµένως, να διευρυνθεί, 
ώστε να καλύπτει την προστασία των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, των δικαιωµάτων δηµιουργού 
και των συγγενικών δικαιωµάτων, καθώς και των γεωγραφικών ενδείξεων. 

(15) Τα καθήκοντα που θα πρέπει να εκτελεί το Γραφείο µπορούν να συνδεθούν µε τα µέτρα 
επιβολής και υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται από την οδηγία 2004/48/ΕΚ. Έτσι, το 
Γραφείο θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες στις εθνικές αρχές ή στους εθνικούς φορείς, οι οποίοι 

                                                 
32 ΕΕ L 195 της 2.6.2004, σ. 16. 
33 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 2010, 2009/2178(INI). 
34 ΕΕ L 78 της 24.3.2009, σ. 1. 
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επηρεάζουν, ιδίως, την οµοιογενή εφαρµογή της οδηγίας και οι οποίοι είναι πιθανόν να 
διευκολύνουν την εφαρµογή της. Τα καθήκοντα του Γραφείου, εποµένως, θα πρέπει να 
θεωρηθεί ότι έχουν άµεση σχέση µε τα θέµατα που αφορούν οι πράξεις προσέγγισης των 
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών. 

(16) Το Παρατηρητήριο, συγκαλούµενο από το Γραφείο, θα πρέπει να καταστεί κέντρο αριστείας 
όσον αφορά τις πληροφορίες και τα δεδοµένα που αφορούν τις παραβιάσεις των δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, επωφελούµενο από την εµπειρογνωµοσύνη, την πείρα και τους 
πόρους του Γραφείου. 

(17) Το Γραφείο θα πρέπει να αποτελεί το βήµα, όπου συναντώνται δηµόσιες αρχές και ο ιδιωτικός 
τοµέας, εξασφαλίζοντας τη συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση σηµαντικών αντικειµενικών, 
συγκρίσιµων και αξιόπιστων δεδοµένων σχετικά µε την αξία των δικαιωµάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τις παραβιάσεις τους, την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και στρατηγικών για 
την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά µε τις επιπτώσεις των παραβιάσεων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 
Επιπλέον, το Γραφείο θα πρέπει να εκτελεί συµπληρωµατικά καθήκοντα, όπως η βελτίωση της 
κατανόησης της αξίας των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η επαύξηση της 
εµπειρογνωµοσύνης των προσώπων που εµπλέκονται στην επιβολή των δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας µέσω των κατάλληλων µέτρων κατάρτισης, η διεύρυνση των γνώσεων 
σχετικά µε τις τεχνικές πρόληψης των παραποιήσεων και η βελτίωση της συνεργασίας µε τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισµούς. 

(18) Όσον αφορά τους εκπροσώπους του ιδιωτικού τοµέα, το Γραφείο θα πρέπει, κατά τη σύγκληση 
του Παρατηρητηρίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να προβαίνει σε αντιπροσωπευτική 
επιλογή των οικονοµικών κλάδων που ενδιαφέρονται αµεσότερα και διαθέτουν τη µεγαλύτερη 
πείρα στην καταπολέµηση των παραβιάσεων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, και 
ειδικότερα να καλεί εκπροσώπους των κατόχων δικαιωµάτων και των παρόχων υπηρεσιών 
διαδικτύου. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται η προσήκουσα εκπροσώπηση των 
καταναλωτών και των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. 

(19) Το Γραφείο θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες που συνδέονται µε την 
προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας χρησιµοποιώντας τους δικούς του 
δηµοσιονοµικούς πόρους, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο 

Με τον παρόντα κανονισµό ανατίθενται στο Γραφείο Εναρµόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής 
Αγοράς (στο εξής «το Γραφείο») ορισµένα καθήκοντα συναφή µε την προστασία των δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, το Γραφείο καλεί τακτικά 
εµπειρογνώµονες, αρχές και ενδιαφερόµενους φορείς, οι οποίοι συνέρχονται υπό τον τίτλο 
«Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραποίησης και Πειρατείας» (στο εξής «το Παρατηρητήριο»). 
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Άρθρο 2 
Καθήκοντα και δραστηριότητες 

1. Το Γραφείο αναλαµβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα: 

α) βελτίωση της κατανόησης του εύρους και των επιπτώσεων των παραβιάσεων των 
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία προστατεύονται βάσει της νοµοθεσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εθνικής νοµοθεσίας των κρατών µελών, 
συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, των δικαιωµάτων 
δηµιουργού και των συγγενικών προς το δικαίωµα δηµιουργού δικαιωµάτων· 

β) βελτίωση της κατανόησης της αξίας των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· 

γ) διεύρυνση των γνώσεων σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού τοµέα όσον αφορά την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· 

δ) ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά µε τις επιπτώσεις των παραβιάσεων των 
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· 

ε) επαύξηση της εµπειρογνωµοσύνης των προσώπων που εµπλέκονται στην επιβολή των 
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· 

στ) διεύρυνση των γνώσεων σχετικά µε τα τεχνικά εργαλεία πρόληψης και καταπολέµησης 
της παραποίησης και της πειρατείας, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων 
παρακολούθησης και εντοπισµού· 

ζ) βελτίωση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής, µεταξύ των αρχών των κρατών µελών που 
εµπλέκονται στην προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, πληροφοριών 
σχετικών µε την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και προώθηση 
της συνεργασίας µε τις κεντρικές υπηρεσίες βιοµηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών 
µελών, καθώς και µεταξύ αυτών, συµπεριλαµβανοµένου του Γραφείου ∆ιανοητικής 
Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ· 

η) προώθηση της διεθνούς συνεργασίας µε τις υπηρεσίες διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων 
χωρών µε στόχο την κατάρτιση στρατηγικών και την ανάπτυξη τεχνικών προστασίας 
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, δεξιοτήτων και εργαλείων. 

2. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων που ορίζονται στην παράγραφο 1, το Γραφείο εκτελεί τις 
ακόλουθες δραστηριότητες: 

α) συγκαλεί, σύµφωνα µε το άρθρο 4, το Παρατηρητήριο σε τακτά διαστήµατα· 

β) καθορίζει την µεθοδολογία συλλογής, ανάλυσης και υποβολής ανεξάρτητων, 
αντικειµενικών, συγκρίσιµων και αξιόπιστων δεδοµένων σχετικά µε τις παραβιάσεις 
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· 

γ) συλλέγει, αναλύει και διαδίδει σηµαντικά αντικειµενικά, συγκρίσιµα και αξιόπιστα 
δεδοµένα σχετικά µε τις παραβιάσεις των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· 
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δ) συλλέγει, αναλύει και διαδίδει σηµαντικά αντικειµενικά, συγκρίσιµα και αξιόπιστα 
δεδοµένα σχετικά µε την οικονοµική αξία της διανοητικής ιδιοκτησίας και τη συµβολή 
της στην οικονοµική ανάπτυξη, την ευηµερία, την καινοτοµία, τη δηµιουργικότητα, την 
πολιτιστική πολυµορφία, τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας και 
την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο εσωτερικό της Ένωσης· 

ε) εκπονεί τακτικές αξιολογήσεις και ειδικές εκθέσεις ανά οικονοµικό τοµέα, γεωγραφική 
περιοχή και τύπο δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας που παραβιάζεται, µε τις οποίες 
αξιολογούνται, µεταξύ άλλων, οι επιπτώσεις των παραβιάσεων των δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας στην κοινωνία, την οικονοµία, την υγεία, το περιβάλλον, την 
ασφάλεια, καθώς και η σχέση των παραβιάσεων αυτών µε το οργανωµένο έγκληµα και 
την τροµοκρατία· 

στ) συλλέγει, αναλύει και διαδίδει πληροφορίες σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές µεταξύ 
των εκπροσώπων που συνέρχονται στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου και καταρτίζει 
στρατηγικές µε βάση τις εν λόγω πρακτικές· 

ζ) συντάσσει εκθέσεις και δηµοσιεύσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης σχετικά µε τις επιπτώσεις των παραβιάσεων των δικαιωµάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και διοργανώνει συνέδρια, εκστρατείες µε ηλεκτρονικά και λοιπά µέσα, 
εκδηλώσεις και συνεδριάσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο· 

η) εκπονεί και διοργανώνει προγράµµατα κατάρτισης είτε επιγραµµικά είτε µε άλλα µέσα 
για τους εθνικούς υπαλλήλους που εµπλέκονται στην προστασία των δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας· 

θ) διοργανώνει ειδικές συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων για την υποστήριξη των εργασιών 
του στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού· 

ι) διεξάγει τη σχετική έρευνα, αξιολογεί και προωθεί τεχνικά εργαλεία για επαγγελµατίες 
και τεχνικές συγκριτικής αξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων 
παρακολούθησης και εντοπισµού, που βοηθούν στη διάκριση µεταξύ γνήσιων 
προϊόντων και προϊόντων παραποίησης/αποµίµησης· 

ια) συνεργάζεται µε τις εθνικές αρχές για την ανάπτυξη επιγραµµικού δικτύου ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
συµπεριλαµβανοµένων των προειδοποιήσεων σε πραγµατικό χρόνο και των 
πληροφοριών για παραβιάσεις των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, µεταξύ 
διοικήσεων, φορέων και οργανισµών των κρατών µελών που ασχολούνται µε την 
προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· 

ιβ) εκπονεί στρατηγικές σε συνεργασία µε τις κεντρικές υπηρεσίες βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένου του Γραφείου ∆ιανοητικής 
Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ, και αναπτύσσει τεχνικές, δεξιότητες και εργαλεία σχετικά 
µε την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένων 
των προγραµµάτων κατάρτισης και των εκστρατειών ευαισθητοποίησης· 
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ιγ) καταρτίζει προγράµµατα τεχνικής βοήθειας για τρίτες χώρες και αναπτύσσει και 
παραδίδει ειδικά προγράµµατα και εκδηλώσεις κατάρτισης για υπαλλήλους τρίτων 
χωρών που εµπλέκονται στην προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· 

ιδ) υποβάλλει συστάσεις στην Επιτροπή για ζητήµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
του παρόντος κανονισµού· οι συστάσεις αυτές µπορούν να υποβληθούν και κατόπιν 
αιτήσεως της Επιτροπής· 

ιε) καταρτίζει ετήσιο πρόγραµµα εργασιών για τις συνεδριάσεις που αναφέρονται στο 
στοιχείο α), το οποίο συµβαδίζει µε τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης 
στο πεδίο της προστασίας των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· 

ιστ) εκτελεί παρόµοιες δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για την εκ µέρους του 
εκπλήρωση των καθηκόντων που ορίζονται στην παράγραφο 1. 

Άρθρο 3 
Χρηµατοδότηση 

Το Γραφείο διασφαλίζει ανά πάσα στιγµή ότι οι δραστηριότητες που του ανατίθενται µε τον παρόντα 
κανονισµό εκτελούνται µε τους δικούς του δηµοσιονοµικούς πόρους. 

Άρθρο 4 
Συνεδριάσεις του Παρατηρητηρίου 

1. Το Γραφείο καλεί στις συνεδριάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
εκπροσώπους δηµοσίων διοικήσεων, φορέων και οργανισµών που ασχολούνται µε την 
προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και εκπροσώπους του ιδιωτικού 
τοµέα. 

2. Οι εκπρόσωποι που συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του Παρατηρητηρίου και καλούνται από 
τον ιδιωτικό τοµέα περιλαµβάνουν ευρύ και αντιπροσωπευτικό φάσµα ενωσιακών και 
εθνικών φορέων, οι οποίοι εκπροσωπούν τους διάφορους οικονοµικούς κλάδους που 
ενδιαφέρονται αµεσότερα και διαθέτουν τη µεγαλύτερη πείρα στην καταπολέµηση των 
παραβιάσεων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.  

Οι οργανώσεις καταναλωτών και οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις έχουν την προσήκουσα 
εκπροσώπηση. 

3. Το Γραφείο καλεί έναν εθνικό εκπρόσωπο από κάθε κράτος µέλος, καθώς και πέντε 
εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πέντε της Επιτροπής. 

4. Τα ονόµατα των εκπροσώπων, η ηµερήσια διάταξη και τα πρακτικά των συνεδριάσεων 
δηµοσιεύονται στον ιστότοπο του Γραφείου. 

5. Οι συνεδριάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) µπορούν επίσης να 
οργανώνονται για οµάδες εργασίας στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου. Έως δύο εκπρόσωποι 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έως δύο εκπρόσωποι της Επιτροπής καλούνται στις 
συνεδριάσεις των οµάδων εργασίας ως παρατηρητές. 
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Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις πληροφόρησης 

Με την επιφύλαξη της νοµοθεσίας που διέπει την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα 
κράτη µέλη και οι εκπρόσωποι του ιδιωτικού τοµέα που συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του 
Παρατηρητηρίου: 

α) ενηµερώνουν το Γραφείο για τις πολιτικές και στρατηγικές τους σχετικά µε την προστασία 
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τις τυχόν σχετικές µεταβολές· 

β) παρέχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις παραβιάσεις των δικαιωµάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας· 

γ) ενηµερώνουν το Γραφείο για τη σχετική νοµολογία. 

Άρθρο 6 
Εσωτερικές διοικητικές εντολές και ανακοινώσεις 

Στηριζόµενος στις εξουσίες που ανατίθενται σε αυτόν µε το άρθρο 124 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
207/2009, ο πρόεδρος του Γραφείου εκδίδει τις εσωτερικές διοικητικές εντολές και δηµοσιεύει τις 
ανακοινώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση όλων των καθηκόντων που ανατίθενται 
στο Γραφείο µε τον παρόντα κανονισµό. 

Άρθρο 7 
Περιεχόµενο της έκθεσης δραστηριοτήτων 

Η έκθεση δραστηριοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 124 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 207/2009 περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά µε τα καθήκοντα και τις 
δραστηριότητες του Γραφείου βάσει του παρόντος κανονισµού: 

α) επισκόπηση των κύριων δραστηριοτήτων που εκτελέστηκαν στη διάρκεια του προηγούµενου 
ηµερολογιακού έτους· 

β) τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν στη διάρκεια του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους, 
συνοδευόµενα, εάν χρειάζεται, από τοµεακές εκθέσεις στις οποίες αναλύεται η κατάσταση 
στους διάφορους τοµείς βιοµηχανιών και προϊόντων· 

γ) συνολική αξιολόγηση της εκπλήρωσης των καθηκόντων του Γραφείου που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισµό· 

δ) επισκόπηση των δραστηριοτήτων που προτίθεται να αναλάβει το Γραφείο στο µέλλον· 

ε) συστάσεις για τις µελλοντικές πολιτικές στον τοµέα της προστασίας των δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένων τρόπων διεύρυνσης της ουσιαστικής 
συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών. 
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Άρθρο 8 
Αξιολόγηση 

1. Εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή συντάσσει 
έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 

2. Η έκθεση αξιολόγησης αξιολογεί την επίδοση του Γραφείου ως προς την εφαρµογή του 
παρόντος κανονισµού, και ιδίως όσον αφορά την επίπτωσή του στην προστασία των 
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά. 

3. Κατά τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης, η Επιτροπή διαβουλεύεται µε τους εκπροσώπους 
που συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του Παρατηρητηρίου επί των θεµάτων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2. 

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο και προχωρεί σε ευρεία διαβούλευση µεταξύ των ενδιαφερόµενων φορέων σχετικά 
µε την έκθεση αξιολόγησης. 

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την [εικοστή] ηµέρα από τη δηµοσίευσή του 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,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 1.1. Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας 

 1.2. Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆ 

 1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας: Νοµοθετική πρόταση 

 1.4. Στόχος(οι) 

 1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας 

 1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της δράσης 

 1.7. Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης 

2. MEΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 2.1. ∆ιατάξεις στον τοµέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων 

 2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου 

 2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 3.1. Τοµέας(είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(ές) δαπανών του 
προϋπολογισµού που επηρεάζονται 

 3.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις δαπάνες 

 3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενης επίπτωσης στις δαπάνες 

 3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις 

 3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα 

 3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

 3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση 

 3.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στα έσοδα
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

1.1. Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας  

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ανάθεση στο 
Γραφείο Εναρµόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εµπορικά σήµατα, σχέδια και 
υποδείγµατα) ορισµένων καθηκόντων συναφών µε την προστασία των δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένης της σύγκλησης Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου Παραποίησης και Πειρατείας µε εκπροσώπους του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού τοµέα 

1.2. Σχετικός(οί) τοµέας(είς) πολιτικής που αφορά(ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆35  

Εσωτερική αγορά – οικονοµία της γνώσης – επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας  

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πιλοτικό έργο/ προπαρασκευαστική 
δράση36  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης  

Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισµένη προς νέα δράση  

1.4. Στόχοι 

1.4.1. Ο(Οι) πολυετής(είς) στρατηγικός(οί) στόχος(οι) της Επιτροπής που αφορά η 
πρόταση/πρωτοβουλία  

Ο γενικότερος στόχος είναι η αποτελεσµατικότερη επιβολή της νοµοθεσίας για τα ∆∆Ι, 
προκειµένου να αποφευχθεί σηµαντική ζηµία της ευρωπαϊκής οικονοµίας, καθώς και της 
υγείας και της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών, από την παραποίηση και την πειρατεία. Ο 
στόχος αυτός συµβαδίζει µε τις υφισταµένες πολιτικές και στρατηγικές της ΕΕ, όπως Ευρώπη 
202037. Συµβαδίζουν επίσης µε τις κύριες προτεραιότητες και προτάσεις της Επιτροπής όσον 
αφορά τη στρατηγική ∆∆Ι για την Ευρώπη38.  

Κατά την τελευταία δεκαετία οι παραβιάσεις των ∆∆Ι έχουν αυξηθεί σηµαντικά. Το 2009, ο 
ΟΟΣΑ εκτίµησε ότι το διεθνές εµπόριο προϊόντων παραποίησης/αποµίµησης και πειρατείας 

                                                 
35 ∆Β∆: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριοτήτων. – ΠΒ∆: Προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων. 
36 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχεία α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
37 COM(2010) 2020. 
38 COM(2008) 465. 
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ανερχόταν σε 250 δισ. USD το 2007, ποσό µεγαλύτερο από το εθνικό ΑΕΠ 150 οικονοµιών39. 
Τα στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν από τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ εµφανίζουν σαφή αύξηση 
της τελωνειακής δραστηριότητας, µε άνοδο των καταγεγραµµένων υποθέσεων από 4.694 το 
1999 σε 43.572 το 2009, δηλαδή άνοδο κατά περίπου 920% σε 10 έτη. Όσον αφορά την 
πειρατεία στο ∆ιαδίκτυο, η πλέον πρόσφατη κλαδική µελέτη, η οποία εκπονήθηκε το 2010 
από το γραφείο συµβούλων του Παρισιού «TERA Consultants» και ανατέθηκε από την 
πρωτοβουλία του ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου «Business Action to Stop 
Counterfeiting and Piracy» (BASCAP), αναφέρει ότι το 2008 στην ΕΕ σηµειώθηκε απώλεια 
10 δισ. ευρώ και άνω των 185.000 θέσεων απασχόλησης, λόγω της πειρατείας στους κλάδους 
της µουσικής, του κινηµατογράφου, της τηλεόρασης και του λογισµικού40.  

Σε επίπεδο ΕΕ, η πρωταρχική πρωτοβουλία για την αντιµετώπιση του προβλήµατος είναι το 
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραποίησης και Πειρατείας («το Παρατηρητήριο»), τη 
διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει η Γ∆ Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Επιτροπής 
(Γ∆ MARKT).  

1.4.2. Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆  

Ειδικός στόχος: 

Την τελευταία διετία, διαµορφώθηκε το θεσµικό πλαίσιο του Παρατηρητηρίου. Η φάση 
ίδρυσης του Παρατηρητηρίου έχει ολοκληρωθεί και αποδεικνύεται ότι, λόγω έλλειψης 
χρηµατοδότησης, ανθρώπινων πόρων, ικανοτήτων πληροφορικής και συνεδριάσεων και της 
αναγκαίας εµπειρογνωµοσύνης, το Παρατηρητήριο µε τη σηµερινή υποδοµή του δεν θα είναι 
σε θέση να επιτύχει τους στόχους του στο µέλλον και ότι η ανάληψη πρόσθετων καθηκόντων 
µε τη σηµερινή µορφή του πρέπει να αποκλειστεί. 

Ο ειδικός στόχος, εποµένως, είναι να διασφαλιστεί ότι το Παρατηρητήριο διαθέτει την 
αναγκαία υποδοµή για την αποτελεσµατική εκπλήρωση των καθηκόντων του, το συντοµότερο 
δυνατό και χωρίς κόστος για τον προϋπολογισµό της ΕΕ. Τα καθήκοντα περιλαµβάνουν τη 
διεύρυνση της επίγνωσης δηµοσίων αρχών και ενδιαφερόµενων φορέων του ιδιωτικού τοµέα 
σχετικά µε το εύρος, τις επιπτώσεις και τις τάσεις που παρατηρούνται όσον αφορά την 
παραποίηση και την πειρατεία και σχετικά µε αποτελεσµατικές τεχνικές αντιµετώπισης του 
προβλήµατος, βελτίωσης της καθηµερινής συνεργασίας, και ενηµέρωσης των καταναλωτών 
σχετικά µε τις οικονοµικές επιπτώσεις και τους κινδύνους που σχετίζονται µε την παραποίηση 
και την πειρατεία, καθώς και βελτίωσης του συντονισµού των ενεργειών που απευθύνονται σε 
τρίτες χώρες. 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, τη διαχείριση του Παρατηρητηρίου θα αναλάβει ένας 
υφιστάµενος οργανισµός, ήτοι το Γραφείο Εναρµόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς 
(ΓΕΕΑ). Αυτό θα επέτρεπε στο Παρατηρητήριο να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες διοικητικές 
δοµές (π.χ. ανθρώπινους πόρους και χρηµατοδότηση). Το ΓΕΕΑ είναι ο ενωσιακός 
οργανισµός που είναι αρµόδιος για την καταχώρηση των κοινοτικών εµπορικών σηµάτων και 
σχεδίων, µε ισχύ και στα 27 κράτη-µέλη της ΕΕ. ∆εδοµένης της σαφούς σχέσης µεταξύ της 

                                                 
39 ΟΟΣΑ, Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products – ενηµέρωση Νοεµβρίου 2009, 

http://www.oecd.org/document/23/0,3343. 
40 http://www.iccwbo.org/bascap/id35360/index.html. 

http://www.oecd.org/document/23/0,3343
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προστασίας των δικαιωµάτων ∆Ι και της επιβολής τους, η εµπειρογνωµοσύνη που υπάρχει 
ήδη στο ΓΕΕΑ φαίνεται ιδιαίτερα κατάλληλη για την ανάληψη των καθηκόντων του 
Παρατηρητηρίου. 

Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆:  

Πολιτική για την εσωτερική αγορά. 
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1.4.3. Αναµενόµενο(-α) αποτέλεσµα(-τα) και επιπτώσεις 

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσµατα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους 
στοχοθετηµένους(ες) δικαιούχους/οµάδες. 

Εάν δεν αναληφθεί περισσότερο συντονισµένη και σταθερή δράση για την καταπολέµηση των 
παραβιάσεων των ∆∆Ι, η ΕΕ αντιµετωπίζει µια επιβλαβή τάση, η οποία θα έχει αισθητό 
αντίκτυπο στην οικονοµική της ανάκαµψη, την ευηµερία και την απασχόληση. Η τάση αυτή 
περιλαµβάνει αύξηση των προϊόντων που µπορούν δυνητικά να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη 
στους καταναλωτές, όπως πλαστά φάρµακα, προϊόντα διατροφής, καλλυντικά και 
αποµιµήσεις προϊόντων οικιακού εξοπλισµού.  

Το Παρατηρητήριο θα βελτιώσει σηµαντικά την επιβολή, µε την παροχή αξιόπιστων, 
αντικειµενικών δεδοµένων µε στόχο τον προσδιορισµό τάσεων και απειλών, µε τη βελτίωση 
του συντονισµού και των ανταλλαγών µεταξύ αρµοδίων αρχών των κρατών µελών σχετικά µε 
τη βέλτιστη πρακτική, µε την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο µεταξύ 
ενδιαφερόµενων φορέων για συγκεκριµένα προϊόντα παραποίησης/αποµίµησης, την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις επιτυχείς στρατηγικές δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, 
την κατάρτιση των αρχών επιβολής της νοµοθεσίας, την κατάρτιση των αρχών ευαίσθητων 
τρίτων χωρών στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, ώστε να 
καταπολεµηθεί η παραποίηση και η πειρατεία. 

Εκτός από την εξοικονόµηση πόρων σε σύγκριση µε την παρούσα κατάσταση, η οποία 
αποδεικνύεται στην εκτίµηση επιπτώσεων, η πρωτοβουλία αυτή θα έχει επίσης το 
πλεονέκτηµα ότι θα δώσει τη δυνατότητα στο Παρατηρητήριο να τεθεί γρήγορα σε 
λειτουργία. Το Γραφείο Εναρµόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) είναι ο 
µόνος οργανισµός της ΕΕ που ασχολείται µε τα εµπορικά σήµατα και τα σχέδια και θα είναι 
κατάλληλος για να υποδεχθεί το Παρατηρητήριο. Έχει ήδη δηµιουργήσει µια βάση 
εµπειρογνωµοσύνης στον τοµέα της επιβολής των εµπορικών σηµάτων και σχεδίων, µέσω 
των σεµιναρίων και των δραστηριοτήτων κατάρτισης, και προγραµµατίζει να αναπτύξει 
περαιτέρω σχέδια επιβολής, όπως ένα πληροφοριακό σύστηµα για τα κατοχυρωµένα εµπορικά 
σήµατα και σχέδια. Επιπλέον, οι συνεργίες µεταξύ των καθηκόντων του Παρατηρητηρίου και 
εκείνων που ήδη εκτελούνται από το ΓΕΕΑ θα περιορίσουν σηµαντικά το απαιτούµενο 
πρόσθετο προσωπικό. 

1.4.4. ∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων  

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της 
πρότασης/πρωτοβουλίας. 

Έγκαιρη συγκέντρωση στοιχείων και δηµοσίευση εκθέσεων για την παραποίηση/αποµίµηση 
και την πειρατεία από το Γραφείο, έρευνα σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές, ανάπτυξη και 
παράδοση πακέτων εργαλείων σχετικά µε την ευαισθητοποίηση, παράδοση και συντήρηση 
βάσεων δεδοµένων. Ποιότητα των εκθέσεων και της έρευνας (ακρίβεια και χρησιµότητα), 
ποιότητα και θετικός αντίκτυπος των στρατηγικών που θα αναπτυχθούν στους τοµείς της 
ευαισθητοποίησης του κοινού, της έρευνας και κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένου του 
αριθµού, της επίπτωσης και της επιρροής των εκστρατειών που θα πραγµατοποιηθούν µε 
επιτυχία, του αριθµού των ατόµων που θα συµµετάσχουν σε κύκλους κατάρτισης και της 
δυνατότητας πρόσβασης στα δεδοµένα. 
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1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

1.5.1. Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών  

Λόγω της ανάγκης να διευρυνθούν γρήγορα οι δραστηριότητες του Παρατηρητηρίου, 
βραχυπρόθεσµα, η Επιτροπή αποφάσισε να εστιαστεί το Παρατηρητήριο στη συγκέντρωση 
δεδοµένων, σε µέτρα ευαισθητοποίησης του κοινού και κατάρτισης, στον προσδιορισµό και 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και στη βελτίωση της 
καθηµερινής συνεργασίας, στην έρευνα σχετικά µε τεχνικά εργαλεία πρόληψης της 
παραποίησης και της πειρατείας και στη διεθνή τεχνική βοήθεια. 

1.5.2. Προστιθέµενη αξία παρέµβασης της ΕΕ 

Πολλές από τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την καταπολέµηση της 
παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας είναι διασυνοριακού χαρακτήρα, βασιζόµενες 
στη συνεργασία και τον συντονισµό. Για να είναι πλήρως αποτελεσµατικές, απαιτείται η 
δέσµευση και η συµµετοχή και των 27 κρατών µελών. Εποµένως, είναι ουσιώδες να 
αναπτυχθούν εργαλεία και δοµές σε επίπεδο ΕΕ, ώστε όλα τα κράτη µέλη να µπορούν να 
επωφεληθούν από τα αποτελέσµατα. 

1.5.3. ∆ιδάγµατα που αποκοµίστηκαν από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος 

Το 2009, ο ΟΟΣΑ και άλλοι οργανισµοί περιέγραψαν σε γενικές γραµµές τους βασικούς 
λόγους που οδήγησαν σε αποτυχία την αποτροπή της εξάπλωσης της 
παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας· αυτό είχε ως αποτέλεσµα σηµαντική µείωση 
των επενδύσεων και απώλεια θέσεων εργασίας41· αυξανόµενη απειλή για την υγεία και την 
ασφάλεια των ευρωπαίων καταναλωτών42· σοβαρά προβλήµατα για τις ΜΜΕ της Ευρώπης43, 
απώλεια φορολογικών εσόδων λόγω της µείωσης των δηλούµενων πωλήσεων και την 
εµπλοκή του οργανωµένου εγκλήµατος. 

1.5.4. Συνέπεια και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα 

Η πρόταση στηρίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 200944, στην οποία ορίζονται τα 
καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραποίησης και Πειρατείας. Οι στόχοι της 
συνάδουν µε τις υφιστάµενες ενωσιακές πολιτικές και στρατηγικές, όπως «Ευρώπη 2020»45. 
Συµβαδίζουν επίσης µε τις κύριες προτεραιότητες και προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά 
τη στρατηγική ∆∆Ι για την Ευρώπη46. 

                                                 
41 TERA Consultants, 'Building a Digital Economy: Μάρτιος 2010, 

http://www.iccwbo.org/bascap/id35360/index.html. 
42 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, «Έκθεση σχετικά µε την επιβολή 

των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία της ΕΕ – 2009»,  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm. 

43 Technopolis (2007), 'Effects of counterfeiting on EU SMEs',  
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/industry/doc/Counterfeiting_Main%20Report_Final.pdf. 

44 COM(2009) 467. 
45 COM(2010) 2020. 
46 COM(2008) 465· βλ. επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2010: «Προς µια πράξη για την 

ενιαία αγορά - Για µια κοινωνική οικονοµία της αγοράς µε υψηλό βαθµό ανταγωνιστικότητας» - COM(2010) 608. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm
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1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της δράσης  

 Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας  

–  Ισχύουσα πρόταση/πρωτοβουλία από την [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ µέχρι την [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ  

–  ∆ηµοσιονοµική επίπτωση από το ΕΕΕΕ µέχρι το ΕΕΕΕ  

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας 

– Περίοδος σταδιακής εφαρµογής από το 2012 έως το 2013 (µε την προϋπόθεση ότι ο 
κανονισµός θα αρχίσει να ισχύει στη διάρκεια του 2012), 

– και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό. 

1.7. Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης47  

 Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή  

 Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε: 

–  εκτελεστικούς οργανισµούς  

–  οργανισµούς που έχουν συστήσει οι Κοινότητες48  

–  εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς/ οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας  

–  πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων δυνάµει του τίτλου 
V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική 
πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δηµοσιονοµικού κανονισµού.  

 Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη  

 Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες  

 Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (να προσδιοριστεί) 

Αν αναφέρονται περισσότεροι τρόποι διαχείρισης, παρακαλείσθε να τους διευκρινίσετε στο τµήµα «Παρατηρήσεις». 

Παρατηρήσεις  

Προτείνεται να ανατεθούν τα καθήκοντα σε ήδη υφιστάµενο οργανισµό, ήτοι στο Γραφείο 
Εναρµόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ). 

                                                 
47 Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό 

είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
48 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2. MEΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

2.1. ∆ιατάξεις στον τοµέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων  

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι των διατάξεων αυτών. 

Ο προτεινόµενος κανονισµός προβλέπει ότι, εντός πενταετίας από την έναρξη της ισχύος του, η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει την επίδοση του Γραφείου ως προς την εφαρµογή του κανονισµού, και 
ιδίως όσον αφορά την επίπτωσή του στην προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Η έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής σχετικά µε τις δραστηριότητες που θα αναλάβει το Γραφείο 
βάσει του προτεινόµενου κανονισµού θα περιλαµβάνει: 

1. Αποτίµηση των αποτελεσµάτων που θα δηµοσιεύονται από το Παρατηρητήριο σε 
τριµηνιαίες συνοπτικές εκθέσεις και στην ετήσια έκθεσή του, µε βάση πλήρη, αντικειµενικά 
δεδοµένα· 

2. Τις τυχόν εκθέσεις ελέγχων που θα έχουν διενεργηθεί από το ΓΕΕΑ σχετικά µε τις εργασίες 
του Παρατηρητηρίου· 

3. Επισκόπηση των απόψεων των ενδιαφερόµενων φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 
σχετικά µε το έργο του Γραφείου, από άποψη πληρότητας, αξιοπιστίας, ακρίβειας, 
χρησιµότητας, αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας των αποτελεσµάτων του. 

Τα κριτήρια που θα χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και των 
επιπτώσεων του µέτρου θα είναι ειδικότερα: 

• Η πρόοδος που σηµειώνεται στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου· 

• Η επιτυχία της στρατηγικής του Παρατηρητηρίου· 

• Η αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των πόρων· 

• Οι επιπτώσεις και οι συνέπειες για τους ενδιαφερόµενους φορείς του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού τοµέα. 

Τα ακόλουθα θα χρησιµεύουν ως οι βασικοί δείκτες παρακολούθησης: 

• Έγκαιρη συγκέντρωση στοιχείων και δηµοσίευση εκθέσεων, έρευνα σχετικά µε τις βέλτιστες 
πρακτικές, ανάπτυξη και παράδοση πακέτων εργαλείων σχετικά µε την ευαισθητοποίηση, καθώς 
και παράδοση και συντήρηση βάσεων δεδοµένων. 

• Ποιότητα των εκθέσεων και της έρευνας (ακρίβεια και χρησιµότητα), ποιότητα και θετικός 
αντίκτυπος των στρατηγικών που θα αναπτυχθούν στους τοµείς της ευαισθητοποίησης του 
κοινού, της έρευνας και κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού, του αντίκτυπου και 
της επιρροής των εκστρατειών που θα πραγµατοποιηθούν µε επιτυχία, του αριθµού των ατόµων 
που θα συµµετάσχουν σε κύκλους κατάρτισης και της δυνατότητας πρόσβασης στα δεδοµένα. 



 

EL 30   EL 

 

2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

2.2.1. Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) επισηµανθεί  

- Τα νέα καθήκοντα του Γραφείου θα χρησιµεύσουν επίσης για την αξιολόγηση, σε επίπεδο 
Επιτροπής, κατά πόσο χρειάζονται συµπληρωµατικές δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ και ποιες 
θα πρέπει να είναι οι δραστηριότητες αυτές. Εποµένως, χρειάζεται να εξασφαλιστεί ότι το 
πρόγραµµα εργασίας και οι προτεραιότητες που καθορίζονται από το Γραφείο συνάδουν µε 
τις ανάγκες ενηµέρωσης της Επιτροπής. Η ανάθεση των καθηκόντων στον οργανισµό αυτό 
δηµιουργεί τον κίνδυνο να µην τηρείται στην πράξη η ευθυγράµµιση αυτή. 

- Η σηµερινή έµφαση του Γραφείου στα εµπορικά σήµατα, σχέδια και υποδείγµατα 
δηµιουργεί τον κίνδυνο να µην έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα και οι λοιποί τίτλοι 
διανοητικής ιδιοκτησίας την ίδια προτεραιότητα µε τα πρώτα. 

Θα εκπονηθεί πλήρης εκτίµηση επικινδυνότητας µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια. 

2.2.2. Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) ελέγχου  

Θα διενεργούνται τακτικές εκτιµήσεις επικινδυνότητας και θα συντάσσονται εκθέσεις 
επανεξέτασης µε βάση τις ετήσιες εκθέσεις του Γραφείου και την αξιολόγηση που θα 
διενεργηθεί από την Επιτροπή. 

2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας  

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας. 

Το ΓΕΕΑ διαθέτει ήδη αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες στον τοµέα αυτό. 
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

3.1. Τοµέας(είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(ές) δαπανών του 
προϋπολογισµού που επηρεάζονται  

• Υφιστάµενες γραµµές προϋπολογισµού για δαπάνες  

Σύµφωνα µε τη σειρά των τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και των γραµµών 
του προϋπολογισµού. 

Γραµµή προϋπολογισµού Είδος  
δαπάνης Συµµετοχή  

Τοµέας του 
πολυετούς 
δηµοσιονο

µικού 
πλαισίου 

Αριθµός  
[Περιγραφή…...….] 

∆Π/Μ∆Π 
(49) 

χωρών 
ΕΖΕΣ50 

υποψήφιων 
χωρών51 

 

τρίτων 
χωρών 

κατά την έννοια του 
άρθρου 18 

παράγραφος 1 
στοιχείο αα) του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

 
12 01 01 ∆απάνες σχετικές µε το εν 
ενεργεία προσωπικό του τοµέα 
πολιτικής «Εσωτερική αγορά» 

Μ∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

 
12 01 01 ∆απάνες σχετικές µε τον 
εξοπλισµό, τα έπιπλα και τις 
υπηρεσίες του τοµέα πολιτικής 
«Εσωτερική αγορά» 

Μ∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

• Η προτεινόµενη πρωτοβουλία θα οδηγήσει σε οικονοµίες για αυτές τις γραµµές του 
προϋπολογισµού. 

• Νέες γραµµές του προϋπολογισµού, των οποίων έχει ζητηθεί η δηµιουργία  

Σύµφωνα µε τη σειρά των τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και των γραµµών του προϋπολογισµού. 

Γραµµή προϋπολογισµού Είδος 
δαπάνης Συµµετοχή  

Τοµέας του 
πολυετούς 
δηµοσιονο

µικού 
πλαισίου 

Αριθµός  
[Ονοµασία…...…………………………….] ∆Π/Μ∆Π χωρών 

ΕΖΕΣ 
υποψήφιων 
χωρών 

τρίτων 
χωρών 

κατά την έννοια του 
άρθρου 18 

παράγραφος 1 
στοιχείο αα) του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

 
[XX.YY.YY.YY] 

 
 ΝΑΙ/Ο

ΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧ

Ι 
ΝΑΙ/Ο
ΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

                                                 
49 ∆Π= ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π= Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις. 
50 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών  
51 Υποψήφιες χώρες και, ενδεχοµένως, δυνάµει υποψήφιες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. 
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3.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις δαπάνες  

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενης επίπτωσης στις δαπάνες  

σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  Αριθµός Πολιτικές για την εσωτερική αγορά 

 

Γ∆: MARKT 

  
Έτος 
Ν52 

 

Έτος 
Ν+1 

Έτος 
Ν+2 

Έτος 
Ν+3 

…να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται, ώστε να 

αντικατοπτρίζεται η διάρκεια 
των επιπτώσεων (βλ. σηµείο 

1.6) 

ΣΥΝΟΛΟ 

 Επιχειρησιακές πιστώσεις          

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1)         

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού 
Πληρωµές (2)         
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1α)         

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού 
Πληρωµές (2α)         

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηµατοδοτούµενες 
 από το κονδύλιο ειδικών προγραµµάτων53          

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού  (3)         

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

=1+1α 
+3 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
για την Γ∆ <…….> 

Πληρωµές 
=2+2α 

+3 
0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                 
52 Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. 
53 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση 

έρευνα. 
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Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (4)         

 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων  
Πληρωµές (5)         

 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα 
χρηµατοδοτούµενων από το κονδύλιο ειδικών 
προγραµµάτων  

(6)         

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =4+ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

του ΤΟΜΕΑ <….> 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου Πληρωµές =5+ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τοµείς: 
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (4)         

 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων  
Πληρωµές (5)         

 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα 
χρηµατοδοτούµενων από το κονδύλιο ειδικών 
προγραµµάτων  

(6)         

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =4+ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 

(Ποσό αναφοράς) Πληρωµές =5+ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  5 «∆ιοικητικές δαπάνες» 

σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 

  
Έτος 
Ν 

Έτος 
Ν+1 

Έτος 
Ν+2 

Έτος 
Ν+3 

…να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται, ώστε να 

αντικατοπτρίζεται η διάρκεια 
των επιπτώσεων (βλ. σηµείο 

1.6)  

ΣΥΝΟΛΟ 

Γ∆: <…….> 
 Ανθρώπινοι πόροι          

 Άλλες διοικητικές δαπάνες          

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ <…….> Πιστώσεις          

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
του ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  

(Σύνολο αναλήψεων 
υποχρεώσεων  
= Σύνολο πληρωµών) 

        

σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 

  
Έτος 
Ν54 

 

Έτος 
Ν+1 

Έτος 
Ν+2 

Έτος 
Ν+3 

…να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται, ώστε να 

αντικατοπτρίζεται η διάρκεια 
των επιπτώσεων (βλ. σηµείο 

1.6) 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αναλήψεις υποχρεώσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5 Πληρωµές 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                 
54 Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. 
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του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  
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3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

  Έτος 
Ν 

Έτος 
Ν+1 

Έτος 
Ν+2 

Έτος 
Ν+3 

…να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε 
να αντικατοπτρίζεται η διάρκεια των 

επιπτώσεων (βλ. σηµείο 1.6) 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (OUTPUTS) 

Να 
προσδιοριστούν 
οι στόχοι και τα 
αποτελέσµατα  

 

 

Είδος 
αποτε
λέσµα
τος55 

Μέσο 
κόστο
ς  

αποτε
λέσµα
τος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστο
ς 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστο
ς 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστο
ς 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστο
ς 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστ
ος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστο
ς 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστο
ς 

Συνολι
κός 
αριθµ
ός 

αποτε
λεσµά
των 

Σύνολο 
κόστος 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 156 … 
 

                

- Αποτελέσµατα                   

- Αποτελέσµατα                   

- Αποτελέσµατα                   

Υποσύνολο για ειδικό στόχο αριθ. 1                 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 …                 

- Αποτέλεσµα                   

                                                 
55 Τα αποτελέσµατα αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγµα: αριθµός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηµατοδοτήθηκαν, αριθµός χλµ 

οδών που κατασκευάστηκαν, κ.λπ.). 
56 Όπως περιγράφεται στο Τµήµα 1.4.2. «Ειδικός(οι) στόχος (οι)…» 



 

EL 37   EL 

Υποσύνολο για ειδικό στόχο αριθ. 2                 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  0  0  0  0  0  0  0  0 
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3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα 

3.2.3.1. Συνοπτική παρουσίαση  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 
Έτος 
Ν57 

 

Έτος 
Ν+1 

Έτος 
Ν+2 

Έτος 
Ν+3 

…να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται, ώστε να 

αντικατοπτρίζεται η διάρκεια των 
επιπτώσεων (βλ. σηµείο 1.6) 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

 

ΤΟΜΕΑΣ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 

        

Ανθρώπινοι πόροι          

Άλλες διοικητικές 
δαπάνες          

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  

        

 

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 558 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  
 

        

Ανθρώπινοι πόροι          

Άλλες δαπάνες  
διοικητικού 
χαρακτήρα 

        

Υποσύνολο  
εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  

        

 

                                                 
57 Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. 
58 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων 

της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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ΣΥΝΟΛΟ        

 

3.2.3.2. Άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα που απελευθερώνονται  

(σε εκατ. ευρώ) 

Είδος δαπάνης Άλλες δαπάνες διοικητικού 
χαρακτήρα που απελευθερώνονται 

 

 από το 2013 

12 01 02 11 02 – ∆ιασκέψεις και 
συνεδριάσεις 

0,040 

  

  

ΣΥΝΟΛΟ δαπανών διοικητικού 
χαρακτήρα που 

απελευθερώνονται 
0,040 

Οι δαπάνες των συνεδριάσεων του Παρατηρητηρίου δεν θα χρειάζεται να καλύπτονται πλέον 
από τον προϋπολογισµό της ΕΕ, δεδοµένου ότι οι δαπάνες αυτές θα χρηµατοδοτούνται από 
τον χωριστό προϋπολογισµό του ΓΕΕΑ. 

Βάσει των δαπανών του 2010, θα απελευθερωθούν 40.000 ευρώ. 
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3.2.3.3.  Εκτιµώµενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων 
πόρων  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων πόρων, 
όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Εκτίµηση η οποία πρέπει να διατυπωθεί σε ακέραιο αριθµό (ή το πολύ µε ένα δεκαδικό ψηφίο) 

 

Έτος 
Ν 

Έτος 
Ν+1 

Έτος 
Ν+2 

Έτος 
Ν+3 

…να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται, ώστε να 
αντικατοπτρίζεται η 

διάρκεια των επιπτώσεων 
(βλ. σηµείο 1.6) 

 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων) 

XX 01 01 01 (στην έδρα ή στα γραφεία 
αντιπροσωπείας της Επιτροπής)        

XX 01 01 02 (σε αντιπροσωπεία)        

XX 01 05 01 (Έµµεση έρευνα)        

10 01 05 01 (Άµεση έρευνα)        

 Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδα ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)59 

XX 01 02 01 (CA, INT, SNE από το «συνολικό 
κονδύλιο»)        

XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA και SNE στις 
αντιπροσωπείες)        

- στις έδρες61        
XX 01 04 yy60 

- σε αντιπροσωπείες         

XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Έµµεση έρευνα)        

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Άµεση έρευνα)        

Άλλες γραµµές του προϋπολογισµού (να 
προσδιοριστούν)        

ΣΥΝΟΛΟ        

XX είναι ο τοµέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισµού 

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της Γ∆ που έχει ήδη 
διατεθεί στη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεµηθεί στο πλαίσιο της ίδιας Γ∆ 
και θα συµπληρωθούν, ενδεχοµένως, από όλα τα συµπληρωµατικά κονδύλια που µπορεί να 
διατεθούν στην αρµόδια για τη διαχείριση της δράσης Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας χορήγησης και µε βάση τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. 

                                                 
59 CA = Συµβασιούχος υπάλληλος, INT = Προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»), JED= «Jeune Expert 

en Délégation» (Νεαρός εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία), LA = προσωρινός υπάλληλος, SNE = 
Αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας.  

60 Επιµέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραµµές 
«BA») 

61 Κυρίως για τα διαρθρωτικά ταµεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). 
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Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων: 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι  

Εξωτερικό προσωπικό  

 

3.2.3.4. Αριθµός και είδος ανθρώπινων πόρων που απελευθερώνονται  

Κατηγορία θέσεων απασχόλησης 

Ανθρώπινοι πόροι που 
απελευθερώνονται και θα διατεθούν 

σε άλλες προτεραιότητες  
(µε αναδιάταξη σε άλλες υπηρεσίες 

της Επιτροπής) 

 

 2013 

Μόνιµοι και έκτακτοι 
υπάλληλοι  AD 0 

 AST 0 

Σύνολο θέσεων 0 

Εξωτερικό προσωπικό  

Συµβασι
ούχοι 

υπάλληλ
οι 

0 

 Αποσπασ
µένοι 
εθνικοί 
εµπειρογ
νώµονες 

 

Σύνολο εξωτερικού προσωπικού 0 

ΣΥΝΟΛΟ µονάδων ισοδυνάµου 
πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) 0 

Ένα µέλος του προσωπικού κατηγορίας AST ασχολείται επί του παρόντος µε την οργάνωση 
του Παρατηρητηρίου µε απόσπαση από το ΓΕΕΑ. Η βοήθεια του στο µέλλον δεν θα 
χρειάζεται πλέον στην Επιτροπή και η θέση θα επιστραφεί στο Γραφείο. 
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3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα του 
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

Να εξηγηθεί ο απαιτούµενος αναπρογραµµατισµός µε τον προσδιορισµό των σχετικών γραµµών του 
προϋπολογισµού και των αντίστοιχων ποσών. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί εφαρµογή του µέσου ευελιξίας ή 
αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου62. 

Να εξηγηθεί η ανάγκη µε τον προσδιορισµό των σχετικών τοµέων και γραµµών του προϋπολογισµού, 
καθώς και των αντίστοιχων ποσών. 

3.2.5. Συµµετοχή τρίτων µερών στη χρηµατοδότηση  

– Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη  

– Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη χρηµατοδότηση που εκτιµάται παρακάτω: 

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)) 

 
Έτος 
Ν 

Έτος 
Ν+1 

Έτος 
Ν+2 

Έτος 
Ν+3 

…να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται, ώστε να 

αντικατοπτρίζεται η διάρκεια 
των επιπτώσεων (βλ. σηµείο 1.6) 

Σύνολο 

Να προσδιοριστεί ο 
οργανισµός 
συγχρηµατοδότησης  

        

ΣΥΝΟΛΟ 
συγχρηµατοδοτηµένων 
πιστώσεων  

        

 
 

                                                 
62 Βλ. σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 
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3.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στα έσοδα  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει καµία δηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις που 
περιγράφονται κατωτέρω: 

1.1.1.  στους ιδίους πόρους  

1.1.2.  στα διάφορα έσοδα  

σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας63 

Γραµµή εσόδων του 
προϋπολογισµού: 

∆ιαθέσιµες 
πιστώσεις για 
το τρέχον 
οικονοµικό 

έτος 
Έτος 
Ν 

Έτος 
Ν+1 

Έτος 
Ν+2 

Έτος 
Ν+3 

…να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, 
ώστε να αντικατοπτρίζεται η διάρκεια 
των επιπτώσεων (βλ. σηµείο 1.6) 

Άρθρο ………….         

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισµό», να προσδιοριστεί(ούν) η(οι) γραµµή(ές) δαπανών του 
προϋπολογισµού που έχει(ουν) επηρεαστεί. 

Να προσδιοριστεί η µέθοδος υπολογισµού των επιπτώσεων στα έσοδα. 

                                                 
63 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασµούς, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόµενα ποσά 

πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά µετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα 
είσπραξης. 


