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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η οικονομική ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται στη σταθερή δημιουργικότητα, 
την πολιτιστική διαφοροποίηση και την καινοτομία, που αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις 
στην ταχέως εξελισσόμενη κοινωνία της γνώσης. Για το λόγο αυτό, η προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας εξυπηρετεί εξίσου τις επιχειρήσεις, τους καινοτόμους, 
τους καταναλωτές και τους φορείς πολιτιστικής δημιουργίας. Την τελευταία δεκαετία, 
εντούτοις, οι παραβιάσεις αυτών των δικαιωμάτων και το εμπόριο προϊόντων παραποίησης 
και απομίμησης αυξήθηκαν. Ιδιαίτερα η αναπτυσσόμενη ψηφιακή οικονομία προκάλεσε την 
αύξηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διαδικτυακά, όσον 
αφορά την παραποίηση, την μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή και την απομίμηση, που 
βλάπτουν σημαντικά την ευρωπαϊκή οικονομία και τους τομείς του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας. 

Με στόχο την ενθάρρυνση στην αύξηση συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά 
την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραποίησης/Απομίμησης και Πειρατείας, που 
ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT) της Επιτροπής. 
Το Παρατηρητήριο λειτουργεί ως ένα φόρουμ για δημόσιες αρχές και ιδιωτικούς φορείς για 
την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, καθώς και για την προώθηση των βέλτιστων 
πρακτικών στην εφαρμογή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, λειτουργεί 
ως μία κεντρική πλατφόρμα συλλογής, παρακολούθησης και αναφοράς σημαντικών 
πληροφοριών σχετικά με τα τεχνικά εργαλεία που στοχεύουν στην πρόληψη της 
παραποίησης, της παράνομης αντιγραφής και της πειρατείας. 

Εντούτοις, το Παρατηρητήριο αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των 
σκοπών του και των δραστηριοτήτων που του έχουν ανατεθεί, διότι δεν διαθέτει την 
κατάλληλη υποδομή για την αποτελεσματική λειτουργία του. Η θέσπιση ενός κατάλληλου 
νομικού πλαισίου, καθώς και μέτρα επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
απαιτούν την κατανόηση της φύσης των παραβιάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών και πολιτιστικών επιπτώσεών τους. Για το λόγο αυτό, το Παρατηρητήριο και οι 
αυξανόμενες δραστηριότητες και καθήκοντά του πρέπει να ενταχθούν σε μία λειτουργική και 
αποδοτική από την άποψη του κόστους θεσμική δομή, που θα επιτρέπει την αποτελεσματική 
εκτέλεση των καθηκόντων του και θα προωθεί την καταπολέμηση των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής για έναν κανονισμό 
με τον οποίο θα ανατεθεί στο Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς 
(ΓΕΕΑ) η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραποίησης/Απομίμησης και 
Πειρατείας. Αυτή η συγχώνευση θα επιτρέψει την πρόσβαση του Παρατηρητηρίου στην 
απαραίτητη χρηματοδότηση και υποδομή για την εκτέλεση των καθηκόντων και 
δραστηριοτήτων του και θα του επιτρέψει να επωφεληθεί από την εμπειρογνωμοσύνη του 
Γραφείου Εναρμόνισης. Επιπλέον, η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει ότι η συνεργασία 
μεταξύ του έργου του Παρατηρητηρίου και των δραστηριοτήτων του γραφείου Εναρμόνισης 
θα συμβάλουν στην αποτελεσματική χρήση των χρηματοδοτικών και ανθρωπίνων πόρων 
χωρίς επιπλέον κόστος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Εκτιμάται ότι η συγχώνευση αυτή θα 
έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση περίπου 40.000 ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
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δεδομένου ότι οι δαπάνες για το Παρατηρητήριο θα καλύπτονται στο μέλλον από τον 
προϋπολογισμό του Γραφείου Εναρμόνισης. 

Εντούτοις, η συντάκτρια γνωμοδότησης είναι της γνώμης ότι η πρόταση δεν κάνει επαρκή 
αναφορά στην πολιτιστική διάσταση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και, ως εκ 
τούτου, στις σχετικές δραστηριότητες και καθήκοντα του Παρατηρητηρίου, το οποίο προωθεί 
την πολιτιστική πολυμορφία και την αειφόρο προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην 
Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό, επιπλέον των φορέων της δημόσιας διοίκησης 
και του οικονομικού τομέα, ένας κατάλληλος αριθμός εκπροσώπων από τους τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας, κυρίως αυτούς που συμμετέχουν στην πολιτιστική 
δημιουργία, να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Παρατηρητηρίου. 

Επιπλέον, η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον των ευρωπαίων 
πολιτών, επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης, το Παρατηρητήριο να αναπτύξει μία 
δημόσια προσβάσιμη διαδικτυακή πλατφόρμα που θα παρέχει πληροφορίες, ενημέρωση 
σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, υλικό ευαισθητοποίησης που θα μπορεί κάποιος να 
«κατεβάζει» δωρεάν, και πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικά με τα πολυάριθμα 
νομικά και μη νομοθετικά μέσα καταπολέμησης των παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Τέλος, η συντάκτρια γνωμοδότησης είναι πεπεισμένη ότι το Παρατηρητήριο δεν πρέπει να 
αντιμετωπίσει, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, θέματα που αφορούν το οργανωμένο 
έγκλημα και την τρομοκρατία, δεδομένου ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στο Γραφείο 
Εναρμόνισης για την αντιμετώπιση ευαίσθητων δεδομένων ασφαλείας. Περαιτέρω, δεν 
υπάρχει ανάγκη αύξησης των αρμοδιοτήτων του Γραφείου στον τομέα αυτό, εφόσον 
υπάρχουν άλλες ευρωπαϊκές αρχές αρμόδιες γι' αυτά τα θέματα. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) η αναπτυσσόμενη ψηφιακή 
οικονομία προκάλεσε την αύξηση των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας διαδικτυακά 
όσον αφορά την παραποίηση, την μη 
εξουσιοδοτημένη αντιγραφή και την 
απομίμηση που βλάπτουν σημαντικά την 
ευρωπαϊκή οικονομία και τους τομείς 
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πολιτισμού και της δημιουργικότητας.
Είναι, για το λόγο αυτό, απαραίτητο να 
εξασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο Παραποίησης και 
Πειρατείας διαθέτει την κατάλληλη 
υποδομή και χρηματοδότηση για να φέρει 
σε πέρας το έργο του αποτελεσματικά και 
να συμβάλλει στην καταπολέμηση των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Μια υγιής, εναρμονισμένη και 
προοδευτική προσέγγιση στα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας είναι θεμελιώδους 
σημασίας στην προσπάθεια εκπλήρωσης 
των φιλόδοξων στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020.

(3) Μια υγιής, εναρμονισμένη και 
προοδευτική προσέγγιση στα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας είναι θεμελιώδους 
σημασίας στην προσπάθεια εκπλήρωσης 
των φιλόδοξων στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 και του ψηφιακού 
θεματολογίου για την Ευρώπη1.
__________________

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης 
Μαρτίου 2010: 'Ένα ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη' 
(COM(2010)0245/2).

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η σταθερή αύξηση των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελεί πραγματική απειλή όχι μόνο για 

(4) Η σταθερή αύξηση των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελεί πραγματική απειλή όχι μόνο για 

                                               
1



PE472.122v01-00 6/10 PA\876755EL.doc

EL

την οικονομία της Ένωσης, αλλά και για 
την υγεία και την 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.

την οικονομία της Ένωσης, αλλά και για 
την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών της καθώς και για την 
αειφόρο προστασία της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής πολυμορφίας και 
κληρονομιάς. Ως εκ τούτου, χρειάζονται 
αποτελεσματικές, άμεσες και 
συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο για την επιτυχή 
καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
και διεύρυνσης των γνώσεων σχετικά με 
τις τεχνικές πρόληψης των παραποιήσεων 
και της μη εξουσιοδοτημένης αντιγραφής.
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οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Για την παροχή ολοκληρωμένης και 
επίκαιρης ενημέρωσης για τις 
παραβιάσεις διανοητικής ιδιοκτησίας, το 
Γραφείο πρέπει να βελτιώσει τη 
συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους
διεθνείς οργανισμούς. 

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 και πολιτιστικών
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, των παρόχων 
υπηρεσιών διαδικτύου και φορέων από 
τους τομείς του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας. Θα πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζεται η προσήκουσα 
εκπροσώπηση των καταναλωτών και των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Or. en
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Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – Παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) συγκαλεί, σύμφωνα με το άρθρο 4, το 
Παρατηρητήριο σε τακτά διαστήματα 
τουλάχιστον άπαξ ετησίως·

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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·
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σχέση των παραβιάσεων αυτών με το 
οργανωμένο έγκλημα και την 
τρομοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – Παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(ι) συλλέγει πληροφορίες, 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·

Or. en

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – Παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) προβαίνει στην ανάπτυξη μίας 
δημόσιας προσβάσιμης διαδικτυακής 
πλατφόρμας που θα παρέχει πληροφορίες, 
ενημέρωση σχετικά με τις βέλτιστες 
πρακτικές, υλικό ευαισθητοποίησης που 
θα μπορεί κάποιος να «κατεβάζει» 
δωρεάν και πρωτοβουλίες ανάπτυξης 
ικανοτήτων σχετικά με τα πολυάριθμα 
νομικά και μη νομοθετικά μέσα 
καταπολέμησης των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· 

Or. en



PE472.122v01-00 10/10 PA\876755EL.doc

EL

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 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 και
πολιτιστικούς κλάδους που ενδιαφέρονται 
αμεσότερα και διαθέτουν τη μεγαλύτερη 
πείρα στην καταπολέμηση των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι οργανώσεις καταναλωτών, οι φορείς 
από τους τομείς του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας και οι μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις έχουν την 
προσήκουσα εκπροσώπηση.

Or. en


