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Τροπολογία 10
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια 
δικαίου και η σαφήνεια, είναι αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί ότι, όχι μόνο σε περίπτωση 
ομοιότητας, αλλά επίσης και σε περίπτωση 
χρήσης ταυτόσημου σήματος για 
ταυτόσημα προϊόντα ή υπηρεσίες, η 
προστασία θα πρέπει να παρέχεται σε ένα 
σήμα μόνον εφόσον προσβάλλεται, και 
στον βαθμό που προσβάλλεται, η κύρια 
λειτουργία του σήματος, η οποία 
συνίσταται στην εγγύηση της εμπορικής 
προέλευσης των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών.

(19) Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια 
δικαίου και η σαφήνεια, είναι αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί ότι, όχι μόνο σε περίπτωση 
ομοιότητας, αλλά επίσης και σε περίπτωση 
χρήσης ταυτόσημου σήματος για 
ταυτόσημα προϊόντα ή υπηρεσίες, η 
προστασία θα πρέπει να παρέχεται σε ένα 
σήμα μόνον εφόσον προσβάλλεται, και 
στον βαθμό που προσβάλλεται, η κύρια 
λειτουργία του σήματος.

Or. en

Τροπολογία 11
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19α) Η κύρια λειτουργία ενός εμπορικού 
σήματος είναι να εγγυηθεί την προέλευση 
του προϊόντος στον καταναλωτή ή τον 
τελικό χρήστη, δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να διακρίνουν χωρίς το 
παραμικρό περιθώριο λάθους το 
συγκεκριμένο προϊόν από τα προϊόντα 
διαφορετικής προέλευσης·

Or. en
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Τροπολογία 12
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19β) Για τον προσδιορισμό του βαθμού 
στον οποίο η κύρια λειτουργία ενός 
εμπορικού σήματος έχει επηρεασθεί 
αρνητικά, η παρούσα διάταξη πρέπει να 
ερμηνευθεί υπό το πρίσμα του άρθρου 11 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 
10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου 
να κατοχυρωθεί το θεμελιώδες δικαίωμα 
της ελευθερίας της έκφρασης.

Or. en

Τροπολογία 13
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25α) Τα αποκλειστικά δικαιώματα που 
απονέμονται με ένα εμπορικό σήμα δεν 
πρέπει να δίνουν στον κάτοχό του το 
δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση 
σημείων ή ενδείξεων που 
χρησιμοποιούντα για νόμιμη αιτία 
προκειμένου να επιτρέψουν στους 
καταναλωτές να κάνουν συγκρίσεις, να 
εκφράσουν απόψεις ή όταν δεν γίνεται 
εμπορική χρήση του σήματος.

Or. en
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Τροπολογία 14
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Όπως προκύπτει από την αρχή της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων, δεν πρέπει να επιτρέπεται 
στον δικαιούχο σήματος να απαγορεύει τη 
χρήση του από τρίτον για προϊόντα που 
έχουν τεθεί, υπό το σήμα αυτό, σε εμπορία
στην Ένωση, από τον ίδιο τον δικαιούχο ή 
με τη συγκατάθεσή του, εκτός εάν ο 
δικαιούχος έχει νόμιμους λόγους να 
αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική 
εκμετάλλευση των προϊόντων.

(26) Όπως προκύπτει από την αρχή της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων, δεν πρέπει να επιτρέπεται 
στον δικαιούχο σήματος να απαγορεύει τη 
χρήση του από τρίτον για προϊόντα που 
έχουν τεθεί, υπό το σήμα αυτό, σε εμπορία, 
από τον ίδιο τον δικαιούχο ή με τη 
συγκατάθεσή του, εκτός εάν ο δικαιούχος 
έχει νόμιμους λόγους να αντιταχθεί στη 
μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση 
των προϊόντων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η σημερινή νομική κατάσταση προβλέπει τον περιορισμό της ανάλωσης των δικαιωμάτων επί 
του σήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Στόχος της τροπολογίας είναι μια «διεθνής» ανάλωση 
προς όφελος των ευρωπαίων καταναλωτών, που θα αντισταθμίζει την πολιτική δύο επιπέδων 
στον τομέα των τιμών, λαμβανόμενου υπόψη ότι εξακολουθούν  να υφίστανται ακόμα 
σημαντικοί περιορισμοί στην εσωτερική αγορά ως προς τον τομέα αυτό.

Τροπολογία 15
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

34) Προκειμένου να βελτιωθεί και να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην προστασία 
των σημάτων και να αυξηθεί η ασφάλεια 
δικαίου και η προβλεψιμότητα, η 
διαδικασία για την καταχώριση των 
σημάτων στα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι αποτελεσματική και διαφανής, θα 
πρέπει δε να ακολουθούνται κανόνες 

34) Προκειμένου να βελτιωθεί και να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην προστασία 
των σημάτων και να αυξηθεί η ασφάλεια 
δικαίου και η προβλεψιμότητα, η 
διαδικασία για την καταχώριση των 
σημάτων στα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι αποτελεσματική και διαφανής, θα 
πρέπει δε να ακολουθούνται κανόνες 
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ανάλογοι με εκείνους που ισχύουν για τα 
ευρωπαϊκά σήματα. Για να επιτευχθεί η 
διαμόρφωση ενός συνεκτικού και 
εξισορροπημένου συστήματος σημάτων 
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
Ένωσης, θα πρέπει, επομένως, όλες οι 
κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας των κρατών μελών, κατά την 
αυτεπάγγελτη εξέταση της επιλεξιμότητας 
μιας αίτησης για καταχώριση σήματος, να 
περιορίζονται στην εξέταση της απουσίας 
μόνον απόλυτων λόγων απαραδέκτου.
Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να θίγει το
δικαίωμα των εν λόγω υπηρεσιών να 
πραγματοποιούν, εφόσον το ζητούν οι 
καταθέτες, έρευνες σχετικά με 
προγενέστερα δικαιώματα, για καθαρά
ενημερωτικούς σκοπούς, υπό την 
επιφύλαξη της συνέχειας της διαδικασίας 
καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένης 
επακόλουθης διαδικασίας ανακοπής, και 
χωρίς δεσμευτικό αποτέλεσμα.

ανάλογοι με εκείνους που ισχύουν για τα 
ευρωπαϊκά σήματα. Για να επιτευχθεί η 
διαμόρφωση ενός συνεκτικού και 
εξισορροπημένου συστήματος σημάτων 
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
Ένωσης, θα πρέπει, επομένως, όλες οι 
κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας των κρατών μελών, κατά την 
αυτεπάγγελτη εξέταση της επιλεξιμότητας 
μιας αίτησης για καταχώριση σήματος, να 
περιορίζονται στην εξέταση της απουσίας 
μόνον απόλυτων λόγων απαραδέκτου.
Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να θίγει το 
δικαίωμα των εν λόγω υπηρεσιών να 
πραγματοποιούν, εφόσον το ζητούν οι 
καταθέτες, ή εφόσον οι ίδιες το θεωρούν 
σκόπιμο, έρευνες σχετικά με προγενέστερα 
δικαιώματα, για ενημερωτικούς σκοπούς, 
υπό την επιφύλαξη της συνέχειας της 
διαδικασίας καταχώρισης, 
συμπεριλαμβανομένης επακόλουθης 
διαδικασίας ανακοπής.

Or. pl

Τροπολογία 16
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

34) Προκειμένου να βελτιωθεί και να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην προστασία 
των σημάτων και να αυξηθεί η ασφάλεια 
δικαίου και η προβλεψιμότητα, η 
διαδικασία για την καταχώριση των 
σημάτων στα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι αποτελεσματική και διαφανής, θα 
πρέπει δε να ακολουθούνται κανόνες 
ανάλογοι με εκείνους που ισχύουν για τα 
ευρωπαϊκά σήματα. Για να επιτευχθεί η 
διαμόρφωση ενός συνεκτικού και 
εξισορροπημένου συστήματος σημάτων 
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

34) Προκειμένου να βελτιωθεί και να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην προστασία 
των σημάτων και να αυξηθεί η ασφάλεια 
δικαίου και η προβλεψιμότητα, η 
διαδικασία για την καταχώριση των 
σημάτων στα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι αποτελεσματική και διαφανής, θα 
πρέπει δε να ακολουθούνται κανόνες 
ανάλογοι με εκείνους που ισχύουν για τα 
ευρωπαϊκά σήματα. Για να επιτευχθεί η 
διαμόρφωση ενός συνεκτικού και 
εξισορροπημένου συστήματος σημάτων 
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
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Ένωσης, θα πρέπει, επομένως, όλες οι 
κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας των κρατών μελών, κατά την 
αυτεπάγγελτη εξέταση της επιλεξιμότητας 
μιας αίτησης για καταχώριση σήματος, να 
περιορίζονται στην εξέταση της απουσίας 
μόνον απόλυτων λόγων απαραδέκτου.
Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να θίγει το 
δικαίωμα των εν λόγω υπηρεσιών να 
πραγματοποιούν, εφόσον το ζητούν οι 
καταθέτες, έρευνες σχετικά με 
προγενέστερα δικαιώματα, για καθαρά 
ενημερωτικούς σκοπούς, υπό την 
επιφύλαξη της συνέχειας της διαδικασίας 
καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένης 
επακόλουθης διαδικασίας ανακοπής, και 
χωρίς δεσμευτικό αποτέλεσμα.

Ένωσης, θα πρέπει, επομένως, όλες οι 
κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας των κρατών μελών, κατά την
αυτεπάγγελτη εξέταση της επιλεξιμότητας 
μιας αίτησης για καταχώριση σήματος, να 
περιορίζονται στην εξέταση της απουσίας 
μόνον απόλυτων λόγων απαραδέκτου.
Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να θίγει το 
δικαίωμα των εν λόγω υπηρεσιών να 
πραγματοποιούν, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν 
αιτήματος, έρευνες σχετικά με 
προγενέστερα δικαιώματα καθώς και 
κοινοποιήσεις προς δικαιούχους 
προγενέστερων δικαιωμάτων, για καθαρά 
ενημερωτικούς σκοπούς, υπό την 
επιφύλαξη της συνέχειας της διαδικασίας 
καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένης 
επακόλουθης διαδικασίας ανακοπής, και 
χωρίς δεσμευτικό αποτέλεσμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει μια αποσαφήνιση, καθώς και μια ουσιαστική αλλαγή, και θα 
πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το άρθρο 41. Παρότι η αυτεπάγγελτη εξέταση σχετικών 
λόγων θα πρέπει να καταργηθεί, θα ήταν εύλογο να επιτραπεί στις υπηρεσίες να παρέχουν 
έρευνες στους καταθέτες και κοινοποιήσεις στους δικαιούχους προγενέστερων δικαιωμάτων, 
όχι μόνο κατόπιν αιτήματος αλλά και αυτεπάγγελτα. Οι εν λόγω έρευνες και κοινοποιήσεις θα 
πρέπει όμως να έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και καμία επίδραση στη διαδικασία 
καταχώρισης.

Τροπολογία 17
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να παριστώνται κατά τρόπο που 
επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο 
κοινό να προσδιορίζουν το ακριβές 
αντικείμενο τις προστασίας που παρέχεται 
στον δικαιούχο του σήματος.

β) να παριστώνται, στη δημοσιευμένη 
μορφή τους και στην καταχώρησή τους 
στο μητρώο, κατά τρόπο που να επιτρέπει 
στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να 
προσδιορίζουν το ακριβές αντικείμενο τις 
προστασίας που παρέχεται στον δικαιούχο 
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του σήματος.

Or. es

Τροπολογία 18
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το σημείο είναι ταυτόσημο με το 
σήμα και χρησιμοποιείται για προϊόντα ή 
υπηρεσίες ταυτόσημα/ες με εκείνα/ες για 
τα οποία ή τις οποίες έχει καταχωρισθεί το 
σήμα και όταν η χρήση αυτή επηρεάζει ή 
είναι δυνατόν να επηρεάσει τη λειτουργία 
του σήματος να εγγυάται στους 
καταναλωτές την προέλευση των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών ·

α) το σημείο είναι ταυτόσημο με το 
σήμα και χρησιμοποιείται για προϊόντα ή 
υπηρεσίες ταυτόσημα/ες με εκείνα/ες για 
τα οποία ή τις οποίες έχει καταχωρισθεί το 
σήμα και όταν η χρήση αυτή επηρεάζει ή 
είναι δυνατόν να επηρεάσει τη λειτουργία 
του σήματος να εγγυάται στους 
καταναλωτές την προέλευση των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα να διακρίνουν χωρίς 
το παραμικρό περιθώριο λάθους το 
συγκεκριμένο προϊόν από τα προϊόντα 
διαφορετικής προέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 19
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο δικαιούχος καταχωρισμένου 
σήματος δικαιούται επίσης να εμποδίζει 
την εισαγωγή προϊόντων σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 στοιχείο γ), εάν μόνον ο 
αποστολέας των προϊόντων ενεργεί για 
εμπορικούς σκοπούς.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 20
Regina Bastos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο δικαιούχος καταχωρισμένου σήματος
δικαιούται επίσης να εμποδίζει την 
εισαγωγή προϊόντων σύμφωνα με την
παράγραφο 3 στοιχείο γ), εάν μόνον ο 
αποστολέας των προϊόντων ενεργεί για 
εμπορικούς σκοπούς.

4. Ο δικαιούχος ευρωπαϊκού σήματος έχει
επίσης δικαίωμα να εμποδίζει με την
υποστήριξη των εθνικών αρχών,  την
εισαγωγή προϊόντων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 στοιχείο γ) ή την 
προσφορά προϊόντων σύμφωνα με το 
άρθρο 3 στοιχείο β), αν ο αποστολέας, ο 
μεσάζων, πράκτορας ή πάροχος 
υπηρεσιών επιγραμμικής πώλησης των
εμπορευμάτων ενεργεί για εμπορικούς 
σκοπούς

Or. pt

Τροπολογία 21
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο δικαιούχος καταχωρισμένου 
σήματος δικαιούται επίσης να εμποδίζει 
όλους τους τρίτους να εισάγουν, στο 
πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, 
προϊόντα στο τελωνειακό έδαφος του 
κράτους μέλους όπου είναι 
καταχωρισμένο το σήμα, χωρίς να έχουν 
τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία εκεί, όταν 
τα προϊόντα αυτά, συμπεριλαμβανομένης 
της συσκευασίας, προέρχονται από τρίτες 
χώρες και φέρουν, χωρίς σχετική άδεια, 
σήμα το οποίο είναι ταυτόσημο με το 
καταχωρισμένο σήμα για τα εν λόγω 
προϊόντα ή το οποίο δεν δύναται να 
διακριθεί ως προς τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του από το εν λόγω 

Διαγράφεται
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σήμα.

Or. en

Τροπολογία 22
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο δικαιούχος καταχωρισμένου σήματος 
δικαιούται επίσης να εμποδίζει όλους τους 
τρίτους να εισάγουν, στο πλαίσιο 
εμπορικής δραστηριότητας, προϊόντα στο 
τελωνειακό έδαφος του κράτους μέλους 
όπου είναι καταχωρισμένο το σήμα, χωρίς 
να έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία 
εκεί, όταν τα προϊόντα αυτά, 
συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, 
προέρχονται από τρίτες χώρες και φέρουν, 
χωρίς σχετική άδεια, σήμα το οποίο είναι 
ταυτόσημο με το καταχωρισμένο σήμα για 
τα εν λόγω προϊόντα ή το οποίο δεν 
δύναται να διακριθεί ως προς τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του από το εν λόγω σήμα.

5. Ο δικαιούχος καταχωρισμένου σήματος 
δικαιούται επίσης να εμποδίζει όλους τους 
τρίτους να εισάγουν, στο πλαίσιο
εμπορικής δραστηριότητας, προϊόντα στο 
τελωνειακό έδαφος του κράτους μέλους 
όπου είναι καταχωρισμένο το σήμα, χωρίς 
να έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία 
εκεί, όταν τα προϊόντα αυτά, 
συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, 
προέρχονται από τρίτες χώρες και φέρουν, 
χωρίς σχετική άδεια, σήμα το οποίο είναι 
ταυτόσημο με το εγκύρως καταχωρισμένο 
σήμα για τα εν λόγω προϊόντα ή το οποίο 
δεν δύναται να διακριθεί ως προς τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά του από το εν 
λόγω σήμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσφέρει στους δικαιούχους την ευρύτερη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τις 
απομιμήσεις και την πειρατεία και επομένως θα επηρεάσει θετικά τη δημόσια υγεία 
παρεμποδίζοντας τις εισαγωγές παρανόμων φαρμάκων, οινοπνευματωδών ή καπνικών.  Επί 
πλέον, οι τελωνειακές αρχές θα έχουν μεγαλύτερη εξουσία να προστατεύουν τα δικαιώματα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας και επομένως να επικεντρώνονται στην παρεμπόδιση της εισαγωγής 
παραποιημένων σημάτων στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.  Σκοπός της προτεινόμενης αλλαγής 
είναι αποκλειστικά η διευκρίνιση του κειμένου.

Τροπολογία 23
Constance Le Grip
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο δικαιούχος καταχωρισμένου σήματος 
δικαιούται επίσης να εμποδίζει όλους τους 
τρίτους να εισάγουν, στο πλαίσιο 
εμπορικής δραστηριότητας, προϊόντα στο 
τελωνειακό έδαφος του κράτους μέλους 
όπου είναι καταχωρισμένο το σήμα, χωρίς 
να έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία 
εκεί, όταν τα προϊόντα αυτά, 
συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, 
προέρχονται από τρίτες χώρες και 
φέρουν, χωρίς σχετική άδεια, σήμα το 
οποίο είναι ταυτόσημο με το 
καταχωρισμένο σήμα για τα εν λόγω 
προϊόντα ή το οποίο δεν δύναται να 
διακριθεί ως προς τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του από το εν λόγω 
σήμα.

5. Ο δικαιούχος καταχωρισμένου σήματος 
δικαιούται επίσης να εμποδίζει όλους τους 
τρίτους να εισάγουν προϊόντα που 
παραβιάζουν το εν λόγω καταχωρισμένο 
σήμα στο τελωνειακό έδαφος του κράτους 
μέλους όπου είναι καταχωρισμένο το 
σήμα, όταν τα προϊόντα αυτά, 
συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας:

α) προέρχονται από τρίτες χώρες και 
φέρουν χωρίς άδεια εμπορικό σήμα 
ταυτόσημο με το σήμα που έχει 
καταχωρηθεί για τα προϊόντα αυτά, ή μη 
δυνάμενο να ξεχωρίσει ως προς τις 
βασικές του πτυχές από αυτό·
β) και προορίζονται να αποτελέσουν 
αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας 
χωρίς να έχει επιτραπεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία τους σε αυτό το έδαφος·
Εάν τα μνημονευόμενα στο πρώτο εδάφιο 
εμπορεύματα εισέλθουν και κινηθούν στο 
τελωνειακό έδαφος του κράτους μέλους 
υπό καθεστώς τελωνειακής 
διαμετακόμισης και εάν μεταφερθούν σε 
τρίτη χώρα όπου το εμπορικό σήμα δεν 
είναι καταχωρημένο, είναι ευθύνη του 
εισαγωγέα να αποδείξει ότι τα εν λόγω 
εμπορεύματα όντως προορίζονται για 
τους καταναλωτές στην αγορά της 
ανωτέρω τρίτης χώρας.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Οι δρόμοι του εμπορίου προϊόντων απομίμησης και λαθρεμπορίου τείνουν να ακολουθούν τους 
δρόμους του νόμιμου διεθνούς εμπορίου. Επειδή για κάποια εγκληματικά δίκτυα είναι σχετικώς 
εύκολο να πλαστογραφούν τελωνειακά έγγραφα, ιδίως ως προς την καταγωγή και τον 
προορισμό των εμπορευμάτων, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών θεωρεί αναγκαίο να επαναλάβει τη σημασία της προστασίας της εσωτερικής 
αγοράς και των δικαιωμάτων των καταναλωτών, της υγείας και της ασφάλειας, μέσω του 
ελέγχου των εμπορικών ροών.

Τροπολογία 24
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 α
Ελευθερία έκφρασης

Τίποτε σε αυτό τον κανονισμό δεν πρέπει 
να περιορίζει το δικαίωμα κάθε 
προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των 
νομικών προσώπων, να εκφράζεται 
δημοσίως, με κάθε τρόπο ή μέσον 
επικοινωνίας της επιλογής του, υπό τον 
όρο ότι δεν παραβιάζει τα δικαιώματα 
που απονέμονται από το άρθρο 10.
Τούτο περιλαμβάνει, αλλά όχι μόνο, την 
έκφραση απόψεων με σκοπό τον πολιτικό 
ή κοινωνικό σχολιασμό, τη διδασκαλία, 
την επιστημονική έρευνα, τη 
δημοσιογραφία, την καλλιτεχνική 
έκφραση, την προσωπική επικοινωνία, 
την άσκηση κριτικής ή ανάλυσης, τη 
σύγκριση προϊόντων ή υπηρεσιών, τη 
γελοιογραφία, διακωμώδηση ή σατιρική 
απομίμηση·

Or. en

Τροπολογία 25
Pier Antonio Panzeri
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το εμπορικό σήμα δεν πρέπει να δίνει 
το δικαίωμα στον δικαιούχο του να 
απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση του για 
νόμιμη αιτία σχετιζόμενη με:
α) διαφήμιση ή προώθηση που επιτρέπει 
στους καταναλωτές να συγκρίνουν 
εμπορεύματα ή υπηρεσίες· ή
β) αναγνώριση και διακωμώδηση, 
άσκηση κριτικής ή διατύπωση σχολίων 
για το δικαιούχο του εμπορικού σήματος 
ή για τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες του 
δικαιούχου του εμπορικού σήματος· ή
γ) οποιαδήποτε μη εμπορική χρήση ενός 
σήματος.

Or. en

Τροπολογία 26
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν 
επιτρέπει στον δικαιούχο να απαγορεύει τη 
χρήση του σήματος για προϊόντα που 
έχουν διατεθεί υπό το σήμα αυτό στο 
εμπόριο μέσα στην Ένωση από τον ίδιο 
τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του.

1. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν 
επιτρέπει στον δικαιούχο να απαγορεύει τη 
χρήση του σήματος για προϊόντα που 
έχουν διατεθεί υπό το σήμα αυτό στο 
εμπόριο από τον ίδιο τον δικαιούχο ή με τη 
συγκατάθεσή του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η σημερινή νομική κατάσταση προβλέπει τον περιορισμό της ανάλωσης των δικαιωμάτων επί 
του σήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Στόχος της τροπολογίας είναι μια «διεθνής» ανάλωση 
προς όφελος των ευρωπαίων καταναλωτών, που θα αντισταθμίζει την πολιτική δύο επιπέδων 
στον τομέα των τιμών, λαμβανόμενου υπόψη ότι εξακολουθούν  να υφίστανται ακόμα 
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σημαντικοί περιορισμοί στην εσωτερική αγορά ως προς τον τομέα αυτό.

Τροπολογία 27
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την αυτεπάγγελτη εξέταση της 
επιλεξιμότητας μιας αίτησης για 
καταχώριση σήματος, οι υπηρεσίες 
περιορίζονται στην εξέταση της απουσίας 
των απόλυτων λόγων απαραδέκτου που 
προβλέπονται στο άρθρο 4.

Κατά την αυτεπάγγελτη εξέταση της 
επιλεξιμότητας μιας αίτησης για 
καταχώριση σήματος, οι υπηρεσίες 
περιορίζονται στην εξέταση της απουσίας 
των απόλυτων λόγων απαραδέκτου που 
προβλέπονται στο άρθρο 4. Η διάταξη 
αυτή ισχύει με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος των υπηρεσιών αυτών να 
προβαίνουν σε έρευνες, εφόσον τις 
θεωρούν απαραίτητες ή εφόσον το ζητούν 
οι καταθέτες.

Or. pl

Τροπολογία 28
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την αυτεπάγγελτη εξέταση της 
επιλεξιμότητας μιας αίτησης για 
καταχώριση σήματος, οι υπηρεσίες 
περιορίζονται στην εξέταση της απουσίας 
των απόλυτων λόγων απαραδέκτου που 
προβλέπονται στο άρθρο 4.

Κατά την αυτεπάγγελτη εξέταση της 
επιλεξιμότητας μιας αίτησης για 
καταχώριση σήματος, οι υπηρεσίες 
περιορίζονται στην εξέταση της απουσίας 
των απόλυτων λόγων απαραδέκτου που 
προβλέπονται στο άρθρο 4. Η παρούσα 
διάταξη δεν θίγει τη δυνατότητα των 
υπηρεσιών να παρέχουν έρευνες και 
κοινοποιήσεις σχετικά με προγενέστερα 
δικαιώματα, για καθαρά ενημερωτικούς 
σκοπούς, και εφόσον οι εν λόγω έρευνες 
και κοινοποιήσεις δεν έχουν δεσμευτικό 
αποτέλεσμα στην περαιτέρω διαδικασία 
καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένης 
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επακόλουθης διαδικασίας ανακοπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει μια αποσαφήνιση, καθώς και μια ουσιαστική αλλαγή, και θα 
πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την αιτιολογική σκέψη 34. Παρότι η αυτεπάγγελτη εξέταση 
σχετικών λόγων θα πρέπει να καταργηθεί, θα ήταν εύλογο να επιτραπεί στις υπηρεσίες να 
παρέχουν έρευνες στους καταθέτες και κοινοποιήσεις στους δικαιούχους προγενέστερων 
δικαιωμάτων, όχι μόνο κατόπιν αιτήματος αλλά και αυτεπάγγελτα. Οι εν λόγω έρευνες και 
κοινοποιήσεις θα πρέπει να έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και καμία επίδραση στη 
διαδικασία καταχώρισης.

Τροπολογία 29
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από την καταχώριση ενός σήματος, 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και 
κάθε οργάνωση ή φορέας εκπροσώπησης 
κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων 
υπηρεσιών, εμπόρων ή καταναλωτών 
μπορεί να υποβάλει στην υπηρεσία 
σημάτων γραπτές παρατηρήσεις, 
εξηγώντας τον λόγο, εκ των 
αναφερομένων στο άρθρο 4, για τον οποίο 
το σήμα δεν θα πρέπει να γίνει δεκτό προς 
καταχώριση, αυτεπαγγέλτως. Οι 
προαναφερόμενοι δεν αποκτούν την 
ιδιότητα του διαδίκου στην ενώπιον της 
υπηρεσίας διαδικασία.

1. Πριν από την καταχώριση ενός σήματος, 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και 
κάθε οργάνωση ή φορέας εκπροσώπησης 
κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων 
υπηρεσιών, εμπόρων ή καταναλωτών 
μπορεί να υποβάλει στην υπηρεσία 
σημάτων γραπτές παρατηρήσεις, 
εξηγώντας τον λόγο, εκ των 
αναφερομένων στο άρθρο 4, για τον οποίο 
το σήμα δεν θα πρέπει να γίνει δεκτό προς 
καταχώριση, αυτεπαγγέλτως.

Or. en

Τροπολογία 30
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
αποτελεσματική και ταχεία διοικητική
διαδικασία ενώπιον των υπηρεσιών τους 
για την άσκηση ανακοπής κατά της 
αίτησης καταχώρισης ενός σήματος, βάσει 
των λόγων που προβλέπονται στο άρθρο 
5.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
αποτελεσματική και ταχεία διοικητική 
διαδικασία ενώπιον των υπηρεσιών τους 
για την άσκηση ανακοπής κατά της 
αίτησης καταχώρισης ενός σήματος.

Or. es

Τροπολογία 31
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διοικητική διαδικασία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 προβλέπει ότι 
δικόγραφο ανακοπής δύναται να καταθέσει 
τουλάχιστον ο δικαιούχος προγενέστερου 
δικαιώματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
5 παράγραφοι 2 και 3.

2. Η διοικητική διαδικασία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 προβλέπει ότι 
δικόγραφο ανακοπής δύναται να καταθέσει 
τουλάχιστον ο δικαιούχος προγενέστερου 
δικαιώματος, όπως αναφέρεται στο σημείο 
(i) του άρθρου 4, παράγραφος 1 και στο
άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3.

Or. es

Τροπολογία 32
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Αίτηση ανακοπής για την 
καταχώρηση εμπορικού σήματος μπορεί 
επίσης να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο και κάθε ομάδα ή φορέας που 
εκπροσωπεί κατασκευαστές, 
παραγωγούς, παρόχους υπηρεσιών, 
εμπόρους ή καταναλωτές, βάσει των 
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λόγων που προβλέπονται στο άρθρο 5 

Or. en

Τροπολογία 33
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
υπηρεσίες να συνεργάζονται μεταξύ τους 
και με τον Οργανισμό, προκειμένου να 
προωθηθεί η σύγκλιση των πρακτικών και 
των εργαλείων και να επιτευχθούν 
συνεκτικά αποτελέσματα κατά την 
εξέταση και την καταχώριση των σημάτων.

Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλλουν 
προσπάθειες ώστε οι υπηρεσίες να 
συνεργάζονται περισσότερο μεταξύ τους 
και με τον Οργανισμό, προκειμένου να 
προωθηθεί η σύγκλιση των πρακτικών και 
των εργαλείων και να επιτευχθούν 
συνεκτικά αποτελέσματα κατά την 
εξέταση και την καταχώριση των σημάτων.

Or. pl

Τροπολογία 34
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
υπηρεσίες να μπορούν να συνεργάζονται 
μεταξύ τους και με τον Οργανισμό, 
προκειμένου να προωθηθεί η σύγκλιση 
των πρακτικών και των εργαλείων και να 
επιτευχθούν συνεκτικά αποτελέσματα 
κατά την εξέταση και την καταχώριση 
των σημάτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εάν δεν διευκρινισθεί το ειδικό πεδίο της συνεργασίας, η διάταξη θα είναι πολύ ευρεία από την 
άποψη του χρήστη που είναι σε ένα κράτος μέλος. Όλοι οι τομείς συνεργασίας δεν αποφέρουν 
τα ίδια οφέλη σε όλα τα κράτη μέλη.  Συνεπώς, η συμμετοχή στις προτεινόμενες από τον 
Οργανισμό ενέργειες θα πρέπει να ταιριάζει στις ανάγκες των εθνικών αρχών και στις ανάγκες 
των χρηστών των συστημάτων τους.

Τροπολογία 35
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες συνεργάζονται με τον 
Οργανισμό σε όλους τους άλλους τομείς 
των δραστηριοτήτων τους, εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στο άρθρο 52, οι οποίοι 
είναι συναφείς με την προστασία των 
σημάτων στην Ένωση.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα με 
σκοπό να διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες 
συνεργάζονται με τον Οργανισμό στους 
τομείς δραστηριότητας, τους οποίους οι 
ίδιες θεωρούν συναφείς με την προστασία 
των σημάτων στην Ένωση, εκτός όμως 
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 52.

Or. pl

Τροπολογία 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες συνεργάζονται με τον 
Οργανισμό σε όλους τους άλλους τομείς 
των δραστηριοτήτων τους, εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στο άρθρο 52, οι οποίοι 
είναι συναφείς με την προστασία των 
σημάτων στην Ένωση.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες μπορούν να συνεργάζονται με 
τον Οργανισμό σε όλους τους άλλους 
τομείς των δραστηριοτήτων τους, εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 52, οι 
οποίοι είναι συναφείς με την προστασία 
των σημάτων στην Ένωση.
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Εάν δεν διευκρινισθεί το ειδικό πεδίο της συνεργασίας, η διάταξη θα είναι πολύ ευρεία από την 
άποψη του χρήστη που είναι σε ένα κράτος μέλος. Συνεπώς, η συμμετοχή στις προτεινόμενες 
από τον Οργανισμό ενέργειες θα πρέπει να ταιριάζει στις ανάγκες των εθνικών αρχών και στις 
ανάγκες των χρηστών των συστημάτων τους.


