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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο κύριος στόχος της πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 
του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, καθώς και της πρότασης για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2008/95/ΕΚ, είναι η εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων καταχώρισης εμπορικών 
σημάτων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η εξασφάλιση της συνύπαρξης και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ του ενωσιακού και των εθνικών συστημάτων εμπορικών 
σημάτων, προκειμένου αυτά να καταστούν πιο αποδοτικά για τις επιχειρήσεις από άποψη 
μειωμένου κόστους και πολυπλοκότητας, αυξημένης ταχύτητας και μεγαλύτερης 
προβλεψιμότητας και ασφάλειας δικαίου. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική 
αύξηση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης. 

Η γνωμοδότηση επικεντρώνεται αποκλειστικά στις εμπορικές πτυχές της πρότασης και ιδίως 
στη διαμετακόμιση προϊόντων παραποίησης/απομίμησης στην Ένωση και τη διαδικτυακή 
πώληση των προϊόντων αυτών. Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, οι προτάσεις της Επιτροπής 
αποσκοπούν στη μείωση της διαμετακόμισης προϊόντων παραποίησης/απομίμησης στην 
Ένωση. Η γνωμοδότηση υποστηρίζει την πρωτοβουλία αυτή, αν και καθιστά σαφές ότι αυτό 
δεν θα πρέπει να έχει αρνητικές συνέπειες στο δικαίωμα της Ένωσης να υποστηρίζει την 
πρόσβαση τρίτων χωρών σε φάρμακα, σύμφωνα με την υπουργική δήλωση του ΠΟΕ σχετικά 
με τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία που εκδόθηκε στην Doha στις 14 Νοεμβρίου 
2001. Θα πρέπει να αναγνωριστεί, ωστόσο, ότι το ζήτημα της πρόσβασης σε φάρμακα 
σχετίζεται κυρίως με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και σε μικρότερο μόνο βαθμό με τα 
εμπορικά σήματα.

Όσον αφορά τη δεύτερη εμπορική πτυχή, η πρόταση αποσκοπεί στην αποτροπή της εισόδου 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης στην Ένωση, ιδίως μέσω διαδικτυακών πωλήσεων. 
Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο έχει γίνει ιδιαίτερα σημαντικό τα τελευταία χρόνια 
λόγω της αύξησης του αριθμού των διαδικτυακών πωλήσεων. Η γνωμοδότηση αποσαφηνίζει 
τα νομικά μέσα που επιτρέπουν στον δικαιούχο του σήματος να λάβει μέτρα για την 
αποτροπή της εισαγωγής προϊόντων παραποίησης/απομίμησης στις περιπτώσεις στις οποίες 
μόνο ο αποστολέας ενεργεί για εμπορικούς σκοπούς. Δεδομένης της σημασίας του 
προβλήματος και των οικονομικών συμφερόντων που διακυβεύονται, κρίνεται επίσης 
σκόπιμη η βελτίωση των ελέγχων που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη στους ιστότοπους που 
πωλούν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης. 

Τέλος, η γνωμοδότηση επισημαίνει την ανάγκη διεύρυνσης του κεκτημένου της ΕΕ στον 
τομέα της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων στην Ένωση, με τη θέσπιση, μέσω 
μελλοντικής νομοθετικής πράξης της ΕΕ, γεωγραφικών ενδείξεων και για άλλα προϊόντα 
εκτός των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, των οίνων και των οινοπνευματωδών 
ποτών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να διατηρηθεί η ισχυρή 
προστασία των δικαιωμάτων των 
ονομασιών προέλευσης και των 
γεωγραφικών ενδείξεων που 
προστατεύονται σε επίπεδο Ένωσης, είναι 
αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι τα 
δικαιώματα αυτά παρέχουν το δικαίωμα 
άσκησης ανακοπής κατά της καταχώρισης 
μεταγενέστερου ευρωπαϊκού σήματος, 
ανεξαρτήτως του αν συντρέχουν επίσης 
λόγοι απαραδέκτου που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη αυτεπαγγέλτως από τον εξεταστή.

(13) Προκειμένου να διατηρηθεί η ισχυρή 
προστασία των δικαιωμάτων των 
ονομασιών προέλευσης και των 
γεωγραφικών ενδείξεων που 
προστατεύονται σε επίπεδο Ένωσης, είναι 
αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι τα 
δικαιώματα αυτά παρέχουν το δικαίωμα 
άσκησης ανακοπής κατά της καταχώρισης 
μεταγενέστερου ευρωπαϊκού σήματος, 
ανεξαρτήτως του αν συντρέχουν επίσης 
λόγοι απαραδέκτου που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη αυτεπαγγέλτως από τον εξεταστή. 
Δεδομένου ότι η νομοθεσία της Ένωσης 
για την προστασία των γεωγραφικών 
ενδείξεων αφορά μόνο τα γεωργικά 
προϊόντα και τα τρόφιμα, τους οίνους και 
τα οινοπνευματώδη ποτά, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εγκρίνει πρόταση κανονισμού 
για την εναρμόνιση των κανόνων των 
κρατών μελών σχετικά με την προστασία 
των γεωγραφικών ενδείξεων και για άλλα 
προϊόντα εκτός των γεωργικών 
προϊόντων και των τροφίμων, των οίνων 
και των οινοπνευματωδών ποτών.

Τροπολογία 2

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 

(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 



AD\1005137EL.doc 5/9 PE514.625v03-00

EL

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.

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 ταυτόσημο με το 
καταχωρισμένο ευρωπαϊκό σήμα για τα εν 
λόγω προϊόντα. Τούτο θα πρέπει να 
γίνεται υπό την επιφύλαξη της 
συμμόρφωσης της Ένωσης προς τους 
κανόνες του ΠΟΕ, ιδίως δε προς το 
άρθρο V της GATT για την ελευθερία 
διέλευσης, καθώς και του δικαιώματός 
της να προωθεί την πρόσβαση των 
τρίτων χωρών στα φάρμακα, και 
ειδικότερα υπό την επιφύλαξη της 
παραγωγής, κυκλοφορίας και διανομής 
γενόσημων φαρμάκων στην ΕΕ και στο 
εξωτερικό.

Τροπολογία 3

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 την εισαγωγή των εν λόγω 
προϊόντων στην Ένωση, εάν μόνον ο 
αποστολέας των προϊόντων ενεργεί για 
εμπορικούς σκοπούς. Για τον σκοπό 
αυτόν, ο δικαιούχος θα πρέπει να 
λαμβάνει σχετικά μέτρα, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία 48/2004/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας και στον 
κανονισμό 608/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 
τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων 
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διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο δικαιούχος ευρωπαϊκού σήματος έχει 
επίσης δικαίωμα να εμποδίζει την 
εισαγωγή προϊόντων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 στοιχείο γ), αν μόνο ο 
αποστολέας των προϊόντων ενεργεί για 
εμπορικούς σκοπούς.

4. Ο δικαιούχος ευρωπαϊκού σήματος έχει 
επίσης δικαίωμα να εμποδίζει την 
εισαγωγή προϊόντων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 στοιχείο γ), αν μόνο ο 
αποστολέας των προϊόντων ενεργεί για 
εμπορικούς σκοπούς.

Για τον σκοπό αυτόν, ο δικαιούχος 
ευρωπαϊκού σήματος έχει δικαίωμα να 
προσφεύγει στη δικαιοσύνη, όπως 
προβλέπεται από την οδηγία 2004/48/ΕΚ, 
και να ζητεί από τις εθνικές τελωνειακές 
αρχές να λαμβάνουν μέτρα σε σχέση με 
προϊόντα που φέρονται να παραβιάζουν 
τα δικαιώματά του, όπως η δέσμευση και 
καταστροφή, σύμφωνα με τον κανονισμό 
σχετικά με τον Κανονισμό 608/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 
σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης 
κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή της 
διαδικτυακής πώλησης προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός 2009/207/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 
λόγω προϊόντων, ή δεν μπορεί να γίνει 
διάκριση ως προς τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του από το εν λόγω σήμα. 
Τούτο γίνεται υπό την επιφύλαξη της 
συμμόρφωσης της Ένωσης προς τους 
κανόνες του ΠΟΕ, ιδίως δε το άρθρο V 
της GATT για την ελευθερία διέλευσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός 2009/207/ΕΚ
Άρθρο 9 α – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την επίθεση κατά τη διάρκεια 
εμπορικών συναλλαγών σημείου 
ταυτόσημου ή παρόμοιου με το ευρωπαϊκό 
σήμα στην παρουσίαση, τη συσκευασία ή 
σε άλλα μέσα επί των οποίων δύναται να 
τοποθετηθεί το σήμα·

(α) την επίθεση κατά τη διάρκεια 
εμπορικών συναλλαγών σημείου 
ταυτόσημου ή παρόμοιου, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού, με το ευρωπαϊκό σήμα στην 
παρουσίαση, τη συσκευασία ή σε άλλα 
μέσα επί των οποίων δύναται να 
τοποθετηθεί το σήμα·

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος θα πρέπει να είναι συνεπής με τις διατάξεις περί ταύτισης και ομοιότητας που 
καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 74 α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74αα) Αποζημίωση του εισαγωγέα και 
του ιδιοκτήτη των προϊόντων
Ο Οργανισμός έχει την εξουσία να 
διατάσσει τον δικαιούχο ευρωπαϊκού 
σήματος να καταβάλλει στον εισαγωγέα, 
στον παραλήπτη και στον ιδιοκτήτη των 
προϊόντων κατάλληλη αποζημίωση για 
οιαδήποτε ζημία προκληθεί σε αυτά 
εξαιτίας της αδικαιολόγητης 
παρακράτησης προϊόντων λόγω 
δικαιωμάτων περιορισμού των 
εισαγωγών που παραχωρεί το άρθρο 9. 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 56 της TRIPS, ο σχετικός οργανισμός έχει την εξουσία να διατάσσει έναν 
αιτούντα, εν προκειμένω έναν δικαιούχο σήματος, να αποζημιώνει καταλλήλως τους εισαγωγείς 
ή κατόχους για αδικαιολόγητες παρακρατήσεις. Οι αδικαιολόγητες παρακρατήσεις αποτελούν 
μείζον και κλιμακούμενο πρόβλημα. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής "Επιβολή
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία της ΕΕ: Αποτελέσματα στα 
σύνορα", το 2011, προϊόντα παρακρατήθηκαν αδικαιολόγητα λάθος σε περισσότερες από 2.700 
περιπτώσεις, ήτοι αύξηση 46% σε σχέση με δύο χρόνια πριν.
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