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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραποίησης και Πειρατείας, που ιδρύθηκε το 2009 μετά 
από πρωτοβουλία του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου 
κινδύνου από την παραποίηση και την πειρατεία στο εμπόριο, εξελίχθηκε σε κέντρο 
εμπειρογνωμοσύνης για τη συγκέντρωση, την παρακολούθηση και τη διαβίβαση 
πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με την προσβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
(ΔΔΙ) και σε βάση για τη συνεργασία μεταξύ εκπροσώπων των εθνικών αρχών και των 
ενδιαφερόμενων φορέων με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τις βέλτιστες 
πρακτικέςμε στόχο τη διαμόρφωση στρατηγικών επιβολής της νομοθεσίας για τα ΔΔΙ. Στη 
συνέχεια, προστέθηκαν στο Παρατηρητήριο και άλλες αρμοδιότητες από το Συμβούλιο1 , 
εξαιτίας της ανάγκης να εφαρμοσθούν ενωσιακά προγράμματα κατάρτισης για εταίρους που 
συμμετέχουν στην καταπολέμηση της παραποίησης και της πειρατείας, και από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο2, που ζητούσε τη συγκέντρωση δεδομένων επιστημονικών ερευνών 
σχετικά με την παραποίηση και κανονιστικές ρυθμίσεις για τα ΔΔΙ. Τέλος, μετά από μια 
μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΓΔ Εμπόριο3 προτάθηκε να καταστεί το 
Παρατηρητήριο ενιαίο κέντρο επαφής εντός της Επιτροπής για τους τρίτους, καθώς και 
διεθνές κέντρο σχεδιασμού και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών

Για να γίνει δυνατή η εύρυθμη υλοποίηση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το 
Παρατηρητήριο από την ίδρυσή του το 2009, αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του, κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί το ισχύον 
καθεστώς του με την ενσωμάτωση αλλαγών όσον αφορά την υποδομή, τους ανθρώπινους 
πόρους, την ΤΠ και, κυρίως, την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη. Οι αλλαγές αυτές θα 
απαιτήσουν σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Η πρόταση της Επιτροπής είναι να ανατεθούν στο Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της 
Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) τα καθήκοντα που σήμερα έχει το Παρατηρητήριο. Ως 
αποτέλεσμα της εκτίμησης επιπτώσεων που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής και 
με την υποστήριξη όλων των ενδιαφερομένων μερών4, η μεταφορά του Παρατηρητηρίου στο 
ΓΕΕΑ κρίθηκε σκόπιμη, δεδομένου ιδίως ότι το τελευταίο έχει στη διάθεσή του τους 
κατάλληλους οικονομικούς πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των πρόσφατα διευρυμένων καθηκόντων και δραστηριοτήτων του 
Παρατηρητηρίου.

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να αναθέσει στο 
ΓΕΕΑ τα καθήκοντα του Παρατηρητηρίου, ώστε να βελτιωθεί η εκτέλεση των καθηκόντων 
αυτών που του έχουν ανατεθεί. Σε ένα πλαίσιο συνεχούς αύξησης του όγκου των 
συναλλαγών σε παραποιημένα και πειρατικά προϊόντα, που έχει ως συνέπεια τον περιορισμό 

                                               
1 Ψήφισμα του Συμβουλίου, της 1ης Μαρτίου 2010, για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010
3 Νοεμβ. 2010 "Αξιολόγηση της στρατηγικής για την επιβολή των Δικαιωμάτων Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας που εφαρμόζεται σε τρίτες χώρες"
4 Δεν διοργανώθηκε τυπική διαβούλευση, διότι η ιδέα έγινε ευρέως αποδεκτή από όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη σε διάφορες περιπτώσεις (Φόρουμ για την παραποίηση (2010), πανευρωπαϊκή σύνοδος για τη 
διανοητική ιδιοκτησία (2010)) 
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των κινήτρων για καινοτομία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και, συχνά, τη μείωση των 
θέσεων απασχόλησης, είναι σκόπιμο να ενισχυθεί η εφαρμογή μιας συντονισμένης πολιτικής 
στο πεδίο αυτό. Ο εισηγητής θέλει να υπογραμμίσει επίσης ότι, όσον αφορά ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων (φάρμακα, παιχνίδια, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, οικιακός 
εξοπλισμός κ.λπ.), η παραποίηση δημιουργεί κινδύνους για τηνανθρώπινη υγεία και 
διαβρώνει σημαντικά την προστασία των καταναλωτών, που αποτελεί ένα από τα κύρια 
μελήματα της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Κατά 
συνέπεια, ο εισηγητής κρίνει ότι είναι επαρκώς δικαιολογημένο να ενημερωθεί και να 
ευαισθητοποιηθεί το κοινό σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και συνέπειες της εκθετικής 
ανάπτυξης της παραποίησης και της πειρατείας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. 
Πρέπει να τονιστεί ότι και οι ΜΜΕ βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό αντιμέτωπες με τα 
προβλήματα που προκαλεί η παραποίηση. 

Όλα τα παραπάνω προκαλούν σημαντικούς κινδύνους στην καλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Ακόμη, η αύξηση της παραποίησης και της πειρατείας συνεπάγεται σημαντικές 
απώλειες φορολογικών εσόδων για τα κράτη μέλη. 

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, ο εισηγητής χαιρετίζει την ιδέα να ανατεθούν στο ΓΕΕΑ τα 
καθήκοντα που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και 
τη συγκέντρωση εκπροσώπων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε ένα Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο Παραποίησης και Πειρατείας. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η λύση αυτή είναι 
αποδοτική από την άποψη του κόστους και θα επιτρέψει στο Παρατηρητήριο την πρόσβαση 
στην αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη, πόρους και χρηματοδότηση, το ταχύτερο δυνατό. Ο 
εισηγητής θεωρεί ωστόσο αναγκαίο να επισημάνει ότι η πρόσβαση στους απαιτούμενους 
οικονομικούς πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων του Παρατηρητηρίου πρέπει να 
είναι εξασφαλισμένη ανά πάσα στιγμή.

Πιο συγκεκριμένα, ο εισηγητής τονίζει τη σημασία που έχει να εξασφαλισθεί ότι οι 
πληροφορίες που θα συλλέγονται, θα αναλύονται και θα διαδίδονται από το ΓΕΕΑ θα πρέπει 
να πληρούν μια σειρά κριτηρίων όσον αφορά την πληρότητα και την ποιότητα των 
δεδομένων. Ακόμη, κατά τη γνώμη του εισηγητή είναι καίριας σημασίας να εξασφαλισθεί ότι 
τα καθήκοντα που θα εκτελεί το ΓΕΕΑ, ιδίως σε σχέση με τις συνεδριάσεις του 
Παρατηρητηρίου, θα διέπονται από αυστηρές αρχές όσον αφορά τη διαφάνεια. Τέλος, το 
γεγονός ότι ορισμένες στρατηγικές όσον αφορά τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να 
ληφθεί υπόψη κατά την διαμόρφωση των μελλοντικών δραστηριοτήτων του ΓΕΕΑ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
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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 
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.

(4) Η σταθερή αύξηση των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελεί πραγματική απειλή για την 
οικονομία της Ένωσης, ιδιαίτερα διότι 
επιδρά αρνητικά στην 
ανταγωνιστικότητα των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων. 
Επιπλέον, η εκθετική αύξηση των 
παραποιημένων προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή 
των καταναλωτών στην Ένωση προκαλεί 
κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά 
τους. Ως εκ τούτου, χρειάζονται 
αποτελεσματικές, άμεσες και 
συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο για την επιτυχή 
καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικές για την οικονομία της 
Ένωσης και, συνεπώς, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις αρνητικές συνέπειες που έχουν οι 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, η παραποίηση δεν αφορά 
μόνο τα προϊόντα πολυτελείας αλλά, όλο και περισσότερο, αγαθά που χρησιμοποιούν οι 
καταναλωτές στην καθημερινή ζωή τους (προϊόντα προσωπικής φροντίδας, ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων, οικιακός εξοπλισμός κ.λπ.) και, συνεπώς, είναι σημαντικό να τονισθούν οι 
κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του της 22ας Σεπτεμβρίου 2010,
σχετικά με την επιβολή των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
στην εσωτερική αγορά, κάλεσε τα κράτη 

(10) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, 
σχετικά με την επιβολή των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
στην εσωτερική αγορά, κάλεσε τα κράτη 
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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.

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· εξέφραζε επίσης 
την επιθυμία του να αναλάβει το 
Παρατηρητήριο να συγκεντρώνει μεταξύ 
άλλων στοιχεία σχετικά με την 
επιστημονική έρευνα για την παραποίηση 
και για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική καινοτομία συμβάλλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή οικονομία· είναι, συνεπώς, 
ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλιστεί η συγκέντρωση των στοιχείων της επιστημονικής έρευνας. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

α) βελτίωση της κατανόησης του εύρους, 
της κλίμακας, της αξίας 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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να έχουμε μια σαφή εικόνα του μεγέθους του προβλήματος των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, θα ήταν δικαιολογημένη η ύπαρξη μιας ευρύτερης 
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κλίμακας κριτηρίων.

Τροπολογία 4

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 και της 
πειρατείας και προώθηση των εργαλείων 
αυτών, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων παρακολούθησης και 
εντοπισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι όχι μόνο  συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά 
εργαλεία αλλά και ότι τα εργαλεία αυτά αναπτύσσονται περαιτέρω και τίθενται σε πρακτική 
εφαρμογή, με στόχο την καταπολέμηση της παραποίησης και της πειρατείας.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία, η συλλογή, η ανάλυση και η κοινοποίηση 
πρέπει να πραγματοποιούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να 
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θεσπιστεί μια μεθοδολογία που θα εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται 
ανταποκρίνονται σε μια σειρά προϋποθέσεων που εγγυώνται την πληρότητα και την ποιότητά 
τους.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συλλέγει, αναλύει και διαδίδει 
σημαντικά αντικειμενικά, συγκρίσιμα και 
αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

γ) συλλέγει, αναλύει και διαδίδει ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα σημαντικά 
ανεξάρτητα, αντικειμενικά, συγκρίσιμα, 
ισχυρά και αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με 
τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να είναι πλήρης η παρακολούθηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται, να αναλύονται και να διαδίδονται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα αυτά ανταποκρίνονται 
στις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την πληρότητα και την ποιότητά τους.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

δ) συλλέγει, αναλύει και διαδίδει ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα σημαντικά 
ανεξάρτητα, αντικειμενικά, συγκρίσιμα, 
ισχυρά 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 
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εσωτερικό της Ένωσης· υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο 
εσωτερικό της Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να γίνεται πλήρως κατανοητή η αξία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 
δεδομένα πρέπει να συλλέγονται, να αναλύονται και να διαδίδονται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα αυτά ανταποκρίνονται στις 
προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την πληρότητα και την ποιότητά τους.

Τροπολογία 8

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

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 και ιδίως 
στις μικρές και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις, την υγεία, το περιβάλλον, 
την ασφάλεια, καθώς και η σχέση των 
παραβιάσεων αυτών με το οργανωμένο 
έγκλημα και την τρομοκρατία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία της 
Ένωσης και συνεπώς αξίζουν και ιδιαίτερη μνεία. Επιπλέον, οι μικρές επιχειρήσεις είναι πιο 
ευάλωτες στην παραποίηση και την πειρατεία, ιδίως επειδή δεν διαθέτουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των μεγάλων εταιρειών.   
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το Γραφείο διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή 
ότι οι δραστηριότητες που του ανατίθενται 
με τον παρόντα κανονισμό εκτελούνται με 
τους δικούς του δημοσιονομικούς πόρους 
και ότι διατίθενται ανά πάσα στιγμή οι 
κατάλληλοι χρηματοδοτικοί πόροι ώστε 
να είναι δυνατή η εύρυθμη διεκπεραίωση 
των δραστηριοτήτων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΓΕΕΑ έχει ήδη στην αρμοδιότητά του διάφορες δραστηριότητες, ιδίως στο πεδίο της 
καταχώρησης εμπορικών ονομασιών και σημάτων. Έχει καίρια σημασία να εξασφαλιστεί ότι οι 
νέες δραστηριότητες που θα προκύψουν από την ενσωμάτωση του Παρατηρητηρίου στο ΓΕΕΑ 
θα υλοποιούνται σωστά, και ιδίως ότι θα τους αφιερώνονται οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί 
πόροι.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα ονόματα των εκπροσώπων, η 
ημερήσια διάταξη, τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων, άλλες σημαντικές 
πληροφορίες και η σχετική τεκμηρίωση
δημοσιεύονται στον ιστότοπο του 
Γραφείου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα θα βελτιώσει τη διαφάνεια και τη δημόσια 
εμπιστοσύνη στις δραστηριότητες του ΓΕΕΑ.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

Με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που 
διέπει την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, οι εκπρόσωποι 
που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του 
Παρατηρητηρίου:

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται πως είναι αναγκαίο να επεκταθεί η αναφορά σε κάθε είδους εκπροσώπους και να 
εξασφαλιστεί ότι όχι μόνο οι δημόσιες διοικήσεις αλλά και άλλοι δημόσιοι φορείς και 
οργανισμοί καλύπτονται (κατ' εφαρμογή του άρθρου 3) και, συνεπώς, θα ήταν δικαιολογημένο 
να αφαιρεθεί η συγκεκριμένη αναφορά στα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα. Ακόμη, για να 
εξασφαλιστεί η συνοχή του κειμένου, πρέπει να προσαρμοστεί η διατύπωση που 
χρησιμοποιείται στην αρχή του άρθρου 5 προς εκείνη που χρησιμοποιείται στο στοιχείο στ) του 
άρθρου 2, παράγρ. 2 και στο άρθρο 8, παράγρ. 3.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επισκόπηση των δραστηριοτήτων που 
προτίθεται να αναλάβει το Γραφείο στο 
μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 
στα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγονται οι 
αλληλεπικαλύψεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες στρατηγικές εφαρμόζονται ήδη σε κάποια κράτη μέλη και συνεπώς για να 
αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών σε ενωσιακό και κρατικό επίπεδο θα ήταν 
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σκόπιμο να γίνεται γνωστό το έργο που πραγματοποιείται στα κράτη μέλη στον συγκεκριμένο 
τομέα, κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό πιθανών νέων δραστηριοτήτων για το ΓΕΕΑ.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

Τροπολογία 6 Άρθρο 185 παράγραφος 2γ Τροπολογία

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.

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. Η Επιτροπή εξετάζει 
επίσης το ενδεχόμενο συμμετοχής 
οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου 
μέρους στη διαδικασία της αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να μπορούν να συμβάλλουν στη διαδικασία διαβούλευσης 
σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσης του ΓΕΕΑ όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού.


