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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα σήμα μπορεί να καταχωρίζεται είτε σε εθνικό επίπεδο, στο 
Γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ενός κράτους μέλους (οι νομοθεσίες των κρατών μελών 
περί σημάτων εναρμονίστηκαν εν μέρει με την οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 
Δεκεμβρίου 1988 που κωδικοποιήθηκε ως οδηγία 2008/95/ΕΚ) είτε σε ευρωπαϊκό, ως 
κοινοτικό σήμα (βάσει του κανονισμού 40/94 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για 
το κοινοτικό σήμα, ο οποίος κωδικοποιήθηκε ως κανονισμός (ΕΚ) 207/2009). Με τον 
κανονισμό αυτό ιδρύθηκε το Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς 
(ΓΕΕΑ), αρμόδιο για την καταχώριση και τη διαχείριση των κοινοτικών σημάτων. Το 
κεκτημένο αυτό σχετικά με τα σήματα δεν υπέστη μείζονες τροποποιήσεις, ενώ το 
περιβάλλον των επιχειρήσεων έχει αλλάξει άρδην. 

Στόχος της πρότασης

Το κοινοτικό σήμα είναι τίτλος διανοητικής ιδιοκτησίας που δημιουργήθηκε δυνάμει του 
άρθρου 118, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). Η ανάλυση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων κατέδειξε ότι 
ορισμένα μέρη του κανονισμού χρειάζεται να τροποποιηθούν, προκειμένου το σύστημα 
κοινοτικού σήματος να βελτιωθεί και να εξορθολογιστεί.

Ο γενικός στόχος της αναθεώρησης που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Μαρτίου 
2013 είναι : 

 εκσυγχρονισμός του συστήματος σημάτων στην Ευρώπη,

 περιορισμός των αποκλίσεων μεταξύ των διατάξεων του υφισταμένου νομοθετικού 
πλαισίου και

 βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των γραφείων σημάτων. 

Το ζητούμενο είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ:

 προσφέροντάς τους καλύτερη πρόσβαση στα συστήματα προστασίας των σημάτων 
(μείωση του κόστους, αυξημένη ταχύτητα και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα),

 εξασφαλίζοντάς τους την ασφάλεια δικαίου και

 τη συνύπαρξη και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του συστήματος της ΕΕ και των 
εθνικών συστημάτων.

Όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού, η Επιτροπή δεν προτείνει νέο σύστημα, 
απλώς καλά στοχοθετημένο εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων διατάξεων. Συγκεκριμένα, 
πρόκειται για :

 προσαρμογή της ορολογίας μεν στη Συνθήκη της Λισαβόνας των διατάξεων δε στην 
κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς (βλ. σημείο 5.1)·

 εξορθολογισμό των διαδικασιών για την κατάθεση αίτησης και την καταχώριση 
ευρωπαϊκού σήματος,
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 ορισμένες νομικές αποσαφηνίσεις,

 οργάνωση της συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΕΑ και των εθνικών γραφείων και

 ευθυγράμμιση προς το άρθρο 290 ΣΛΕΕ σχετικά με τις κατ’εξουσιοδότηση πράξεις. 

Πτυχές που αφορούν την εσωτερική αγορά

Η ύπαρξη του συστήματος του κοινοτικού σήματος και των εθνικών σημάτων είναι αναγκαία 
για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ένα σήμα χρησιμεύει για να διακρίνονται 
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μιας επιχείρησης, επιτρέποντάς της να διατηρεί την 
ανταγωνιστική θέση της στην αγορά, προσελκύοντας πελάτες και δημιουργώντας παράγοντες 
ανάπτυξη. Ο αριθμός των αιτήσεων καταχώρισης κοινοτικού σήματος αυξάνεται διαρκώς, 
φτάνοντας, το 2012, τις 107 900 που υποβλήθηκαν στο ΓΕΕΑ. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύτηκε 
από αυξανόμενες προσδοκίες των ενδιαφερομένων για πιο εναρμονισμένα και υψηλότερης 
ποιότητας συστήματα καταχώρισης εμπορικών σημάτων, συνεπέστερα, προσπελάσιμα στο 
κοινό και προσαρμοσμένα στις τεχνολογικές εξελίξεις. 

Ειδικότερα, η νέα αυτή νομοθετική δέσμη περιέχει επίσης ορισμένες διατάξεις σχετικά με την 
αρμοδιότητα της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών: 

 τη διευκρίνιση ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να εμποδίζει τη χρήση του 
σήματός του σε συγκριτική διαφήμιση, εάν αυτή η συγκριτική διαφήμιση δεν πληροί 
τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της οδηγίας 2006/114/ΕΚ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για 
την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση·

 τη διευκρίνιση ότι η εισαγωγή προϊόντων στην ΕΕ μπορεί να απαγορευθεί ακόμη και 
αν μόνον ο αποστολέας ενεργεί για εμπορικούς σκοπούς, για να αποθαρρύνει την 
παραγγελία και πώληση από το διαδίκτυο προϊόντων παραποίησης·

 το δικαίωμα των δικαιούχων να εμποδίζουν τρίτους να εισάγουν, από τρίτες χώρες, 
προϊόντα που φέρουν, χωρίς σχετική άδεια, σήμα το οποίο είναι κατ’ ουσία 
ταυτόσημο με το καταχωρισμένο σήμα για τα εν λόγω προϊόντα, στο τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης, ανεξαρτήτως του αν έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία ή όχι.

Θέση της συντάκτριας γνωμοδότησης

Η συντάκτρια γνωμοδότησης είναι γενικά ικανοποιημένη από την πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ιδίως δε όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με την αρμοδιότητα της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Οι τροπολογίες επί της εκθέσεως 
αυτής αφορούν κυρίως :

 την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών αρχών στο σύστημα προστασίας των σημάτων 
και στην καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, 

 την κατάργηση της δυνατότητας κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού 
σήματος μόνο στον Οργανισμό,

 τη διευκρίνιση σχετικά με τα διακριτικά από τα οποία μπορεί να αποτελείται ένα 
ευρωπαϊκό σήμα,
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 τις προθεσμίες για τον χαρακτηρισμό και την ταξινόμηση των προϊόντων και των 
υπηρεσιών,

 τα καθήκοντα του Οργανισμού,

 τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και

 τα πληρωτέα τέλη προς τον Οργανισμό, 

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για την ενίσχυση της προστασίας των 
σημάτων και για την αποτελεσματικότερη 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, ο δικαιούχος 
ευρωπαϊκού σήματος θα πρέπει να 
δικαιούται να εμποδίζει τρίτους να 
εισάγουν προϊόντα στο τελωνειακό έδαφος 
της Ένωσης, χωρίς να έχουν τεθεί σε 
ελεύθερη κυκλοφορία εκεί, όταν τα 
προϊόντα αυτά προέρχονται από τρίτες 
χώρες και φέρουν, χωρίς σχετική άδεια, 
σήμα το οποίο είναι κατ’ ουσία ταυτόσημο 
με το καταχωρισμένο ευρωπαϊκό σήμα για 
τα εν λόγω προϊόντα.

(18) Για την ενίσχυση της προστασίας των 
σημάτων και για την αποτελεσματικότερη 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, ο δικαιούχος 
ευρωπαϊκού σήματος θα πρέπει να 
δικαιούται να εμποδίζει, με τη βοήθεια 
των εθνικών αρχών,  τρίτους να εισάγουν 
προϊόντα στο τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης, χωρίς να έχουν τεθεί σε ελεύθερη 
κυκλοφορία εκεί, όταν τα προϊόντα αυτά 
προέρχονται από τρίτες χώρες και φέρουν, 
χωρίς σχετική άδεια, σήμα το οποίο είναι 
κατ’ ουσία ταυτόσημο με το 
καταχωρισμένο ευρωπαϊκό σήμα για τα εν 
λόγω προϊόντα.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Για να μπορεί να λειτουργήσει το εμπόδιο αυτό χρειάζεται η βοήθεια των εθνικών αρχών.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να εμποδίζεται 
αποτελεσματικότερα η εισαγωγή 
παράνομων προϊόντων, ιδίως στο πλαίσιο 
πωλήσεων μέσω του Διαδικτύου, ο 
δικαιούχος θα πρέπει να δικαιούται να 
απαγορεύει την εισαγωγή των εν λόγω 
προϊόντων στην Ένωση, εάν μόνον ο 
αποστολέας των προϊόντων ενεργεί για 
εμπορικούς σκοπούς.

(19) Για να εμποδίζεται 
αποτελεσματικότερα η εισαγωγή 
παράνομων προϊόντων, ιδίως στο πλαίσιο 
πωλήσεων μέσω του Διαδικτύου, ο 
δικαιούχος θα πρέπει να δικαιούται να 
απαγορεύει, με τη βοήθεια των εθνικών 
αρχών, την εισαγωγή των εν λόγω 
προϊόντων στην Ένωση, εάν μόνον ο 
αποστολέας των προϊόντων ενεργεί για 
εμπορικούς σκοπούς. 

Or. xm

Αιτιολόγηση

Για να μπορεί να λειτουργήσει το εμπόδιο αυτό χρειάζεται η βοήθεια των εθνικών αρχών.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Δεδομένης της σταδιακής μείωσης 
και του ασήμαντου αριθμού των 
αιτήσεων για κοινοτικό σήμα οι οποίες 
κατατίθενται στις κεντρικές υπηρεσίες 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών 
μελών (εφεξής «οι υπηρεσίες των κρατών 
μελών»), θα πρέπει να επιτρέπεται 
κατάθεση αίτησης καταχώρισης 
ευρωπαϊκού σήματος μόνον στον 
Οργανισμό.

Διαγράφεται

Or. xm

Αιτιολόγηση

Επειδή ο στόχος είναι να διευκολύνεται η ζωή των προσώπων και των επιχειρήσεων, πρέπει να 
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διατηρηθούν όλες οι δυνατότητες καταχώρισης των σημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· συνεπώς, 
πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή η διεξαγωγή της διαδικασίας στα εθνικά ιδρύματα 
που λειτουργούν απλώς ως ενδιάμεσοι του Οργανισμού. 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Σημείο 9 –
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 4 – 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 κατά τρόπο που 
επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο 
κοινό να προσδιορίζουν σαφώς και 
επακριβώς το αντικείμενο τις προστασίας 
που παρέχεται στον δικαιούχο του 
σήματος.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι τα στοιχεία που συνιστούν το ευρωπαϊκό σήμα να παριστώνται κατά τρόπο σαφή 
και επακριβή. 

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Σημείο 12 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο δικαιούχος ευρωπαϊκού σήματος έχει 
επίσης δικαίωμα να εμποδίζει τρίτους να 
εισάγουν, στο πλαίσιο εμπορικής 
δραστηριότητας, προϊόντα στο τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης, 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 ευρωπαϊκό σήμα των εν 

5. Ο δικαιούχος ευρωπαϊκού σήματος έχει 
επίσης δικαίωμα να εμποδίζει, με τη 
βοήθεια των εθνικών αρχών, τρίτους να 
εισάγουν, στο πλαίσιο εμπορικής 
δραστηριότητας, προϊόντα στο τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης, 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 
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λόγω προϊόντων, ή δεν μπορεί να γίνει 
διάκριση ως προς τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του από το εν λόγω σήμα.

καταχωρισμένο ευρωπαϊκό σήμα των εν 
λόγω προϊόντων, ή δεν μπορεί να γίνει 
διάκριση ως προς τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του από το εν λόγω 
σήμα.»·

Or. xm

Αιτιολόγηση

Για να μπορεί να λειτουργήσει το εμπόδιο αυτό χρειάζεται η βοήθεια των εθνικών αρχών.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Σημείο 25 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αίτηση για ευρωπαϊκό σήμα κατατίθεται 
στον Οργανισμό.

Η αίτηση για ευρωπαϊκό σήμα κατατίθεται 
στον Οργανισμό και στο γραφείο.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Επειδή ο στόχος είναι να διευκολύνεται η ζωή των προσώπων και των επιχειρήσεων, πρέπει να 
διατηρηθούν όλες οι δυνατότητες καταχώρισης των σημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· συνεπώς, 
πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή η διεξαγωγή της διαδικασίας στα εθνικά ιδρύματα 
που λειτουργούν απλώς ως ενδιάμεσοι του Οργανισμού.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Σημείο 27 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για 
ευρωπαϊκό σήμα είναι η ημερομηνία κατά 
την οποία τα έγγραφα που περιέχουν τις 

Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για 
ευρωπαϊκό σήμα είναι η ημερομηνία κατά 
την οποία τα έγγραφα που περιέχουν τις 
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πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
26 παράγραφος 1 κατατίθενται στον 
οργανισμό από τον καταθέτη, με την 
επιφύλαξη της πληρωμής του τέλους 
αιτήσεως, για το οποίο έχει δοθεί εντολή 
πληρωμής το αργότερο κατά την 
ημερομηνία αυτή.

πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
26 παράγραφος 1 κατατίθενται από τον 
καταθέτη στον οργανισμό ή στο γραφείο, 
με την επιφύλαξη της πληρωμής του 
τέλους αιτήσεως, για το οποίο έχει δοθεί 
εντολή πληρωμής το αργότερο κατά την 
ημερομηνία αυτή.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για ευρωπαϊκό σήμα είναι η ημερομηνία κατά την οποία τα 
έγγραφα που περιέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 
κατατίθενται από τον καταθέτη στον Οργανισμό ή στο Γραφείο ή Ίδρυμα Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας ενός κράτους μέλους, με την επιφύλαξη της πληρωμής του τέλους αιτήσεως, για το 
οποίο έχει δοθεί εντολή πληρωμής το αργότερο κατά την ημερομηνία αυτή.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Σημείο 28 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 28 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δήλωση υποβάλλεται στον Οργανισμό 
εντός 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και αναφέρει, με 
σαφή, ακριβή και συγκεκριμένο τρόπο, τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες, πλην εκείνων 
που καλύπτονται σαφώς από την 
κυριολεκτική έννοια των ενδείξεων του 
τίτλου της κλάσης, που κάλυπτε αρχικά η 
πρόθεση του δικαιούχου. Ο Οργανισμός 
λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την 
ανάλογη τροποποίηση του μητρώου. Η 
δυνατότητα αυτή δεν θίγει την εφαρμογή 
του άρθρου 15, του άρθρου 42 
παράγραφος 2, του άρθρου 51 παράγραφος 
1 στοιχείο α) και του άρθρου 57 
παράγραφος 2.

Η δήλωση υποβάλλεται στον Οργανισμό 
κατά την καταχώριση των 
τροποποιήσεων ή της ανανέωσης 
αναφέροντας με σαφή, ακριβή και 
συγκεκριμένο τρόπο, τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες, πλην εκείνων που καλύπτονται 
σαφώς από την κυριολεκτική έννοια των 
ενδείξεων του τίτλου της κλάσης, που 
κάλυπτε αρχικά η πρόθεση του δικαιούχου. 
Ο Οργανισμός λαμβάνει κατάλληλα μέτρα 
για την ανάλογη τροποποίηση του 
μητρώου. Η δυνατότητα αυτή δεν θίγει την 
εφαρμογή του άρθρου 15, του άρθρου 42 
παράγραφος 2, του άρθρου 51 παράγραφος 
1 στοιχείο α) και του άρθρου 57 
παράγραφος 2.

Or. xm
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Αιτιολόγηση

Εάν η καταχώριση έγινε πριν τις 22 Ιουνίου 2012, ανταποκρίνεται σε όλες τις προϋποθέσεις 
που ίσχυαν τότε. Για την αποφυγή νέων και πολύπλοκων διαδικασιών, η διαδικασία αυτή 
πρέπει να τελείται όταν επέρχονται τροποποιήσεις στο μητρώο ή όταν ζητείται η ανανέωση του 
σήματος. 

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Σημείο 98 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 123 β – παράγραφος 1 – σημείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) διαχείριση και προώθηση των 
προστατευόμενων ονομασιών 
προέλευσης, των προστατευόμενων 
γεωγραφικών ενδείξεων και των 
συστημάτων εγγυημένων παραδοσιακών 
ιδιότυπων προϊόντων που προβλέπονται 
από τον κανονισμό (ΕE) αριθ. 1151/2012·

Or. xm

Αιτιολόγηση

Σε στιγμή κατά την οποία επιχειρείται αυξημένη εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των 
κανόνων διανοητικής ιδιοκτησίας, λογικό είναι όλα τα προϊόντα να προστατεύονται από τους 
ίδιους κανόνες, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνοχή της νομοθεσίας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Σημείο 98 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 23 β – παράγραφος 1 – σημείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) διαχείριση και προώθηση των 
προστατευόμενων γεωγραφικών 
ενδείξεων που προβλέπονται από τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1234/2007 και τον 
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κανονισμό (EΚ) αριθ. 110/2008 του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 
Συμβουλίου· 

Or. xm

Αιτιολόγηση

Σε στιγμή κατά την οποία επιχειρείται αυξημένη εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των 
κανόνων διανοητικής ιδιοκτησίας, λογικό είναι όλα τα προϊόντα να προστατεύονται από τους 
ίδιους κανόνες, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνοχή της νομοθεσίας.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Σημείο 98 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 123 β – παράγραφος 1 - σημείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ γ) διαχείριση και προώθηση των 
λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής 
διαδικασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
118 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Σε στιγμή κατά την οποία επιχειρείται αυξημένη εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των 
κανόνων διανοητικής ιδιοκτησίας, λογικό είναι όλα τα προϊόντα να προστατεύονται από τους 
ίδιους κανόνες, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνοχή της νομοθεσίας. 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Σημείο 98 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 123 β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο Οργανισμός μπορεί να παρέχει 3. Ο Οργανισμός μπορεί να παρέχει 
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εθελοντικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης 
για την παροχή βοηθείας σε μέρη με 
στόχο την επίτευξη φιλικού 
διακανονισμού.

εθελοντικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης 
προκειμένου να διευκολύνει την 
πρόσβαση σε εναλλακτικούς τρόπους 
επίλυσης διαφορών και να ευνοεί την 
επίτευξη φιλικού διακανονισμού, 
συγκεκριμένα μέσω της  Οδηγίας
2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα 
διαμεσολάβησης σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις 

_____________

1 ΕΕ L 136 της 24.5.2008, σ. 3

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η διαμεσολάβηση αυτή είναι σημαντική, αφενός διότι θα αποφεύγονται οι αυξημένες δαπάνες 
δικαστικών διαδικασιών αφετέρου διότι εγγυάται ταχύτερη επίλυση των διαφορών.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Σημείο 99 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 125 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται 
από έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους 
μέλους και από δύο αντιπροσώπους της 
Επιτροπής, καθώς και από τους 
αναπληρωτές τους.

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται 
από έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους 
μέλους, έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής
και έναν αντιπρόσωπο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, καθώς και από τους 
αναπληρωτές τους.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι ισομερής, δηλαδή ένας αντιπρόσωπος 
κάθε κράτους μέλους, ένας αντιπρόσωπος της Επιτροπής και ένας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, προκειμένου να υπάρχει θεσμική ισορροπία και να καταστεί δυνατή η 
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πραγματική συμμετοχή του ΕΚ στην εποπτεία και τη διαχείριση του Οργανισμού. 

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Σημείο 110 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 144 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ύψος των τελών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 καθορίζεται σε επίπεδο 
με το οποίο διασφαλίζεται ότι τα σχετικά 
έσοδα επαρκούν κατ’ αρχήν για την 
ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού και παράλληλα αποφεύγεται η 
συσσώρευση σημαντικών πλεονασμάτων. 
Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 139 
παράγραφος 4, η Επιτροπή επανεξετάζει το 
ύψος των τελών, σε περίπτωση 
επανειλημμένης εμφάνισης σημαντικού 
πλεονάσματος. Εάν η επανεξέταση δεν 
καταλήγει σε μείωση ή μεταβολή του 
ύψους των τελών που να έχει ως 
αποτέλεσμα την αποτροπή της περαιτέρω 
συσσώρευσης σημαντικού πλεονάσματος, 
το συσσωρευθέν, μετά την επανεξέταση, 
πλεόνασμα μεταφέρεται στον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Το ύψος των τελών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 καθορίζεται σε επίπεδο 
με το οποίο διασφαλίζεται ότι τα σχετικά 
έσοδα επαρκούν κατ’ αρχήν για την
ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού και παράλληλα αποφεύγεται η 
συσσώρευση σημαντικών πλεονασμάτων. 
Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 139 
παράγραφος 4, η Επιτροπή επανεξετάζει το 
ύψος των τελών, σε περίπτωση 
επανειλημμένης εμφάνισης σημαντικού 
πλεονάσματος. Το σημαντικό πλεόνασμα 
που, ενδεχομένως παρά την επανεξέταση 
αυτή συσσωρεύεται, χρησιμοποιείται για 
την προώθηση και τη βελτίωση του 
συστήματος του ευρωπαϊκού σήματος. 

Or. xm

Αιτιολόγηση

Εφόσον το πλεόνασμα προέρχεται από τα τέλη που καταβάλλουν οι αιτούντες κατά την 
καταχώριση των σημάτων και την ανανέωσή τους, πρέπει να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση 
του συστήματος των σημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 


