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PR_COD_1recastingam

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (αναδιατύπωση)
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2013)0162),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0088/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 11 Ιουλίου 20131,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, που εκδόθηκε 
στις 11 Ιουλίου 2013,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο 
διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων2,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών (A7-0000/2013),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών 
υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν 
λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που 
προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την 
κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις 
τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των 
υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

                                               
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.
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2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στα συμπεράσματά του, της 25ης 
Μαΐου 2010, σχετικά με τη μελλοντική 
αναθεώρηση του συστήματος εμπορικών 
σημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
υποβάλει προτάσεις για την αναθεώρηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009, 
καθώς και της οδηγίας 2008/95/ΕΚ. Εν 
προκειμένω, η αναθεώρηση της δεύτερης 
θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα ώστε η 
οδηγία να εναρμονιστεί περισσότερο με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009 και, 
κατά συνέπεια, να μειωθούν τα πεδία όπου 
σημειώνονται αποκλίσεις στο πλαίσιο του 
συστήματος εμπορικών σημάτων στην 
Ευρώπη, στο σύνολό του.

(5) Στα συμπεράσματά του, της 25ης 
Μαΐου 2010, σχετικά με τη μελλοντική 
αναθεώρηση του συστήματος εμπορικών 
σημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
υποβάλει προτάσεις για την αναθεώρηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009, 
καθώς και της οδηγίας 2008/95/ΕΚ. Εν 
προκειμένω, η αναθεώρηση της δεύτερης 
θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα ώστε η 
οδηγία να εναρμονιστεί περισσότερο με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009 και, 
κατά συνέπεια, να μειωθούν τα πεδία όπου 
σημειώνονται αποκλίσεις στο πλαίσιο του 
συστήματος εμπορικών σημάτων στην 
Ευρώπη, στο σύνολό του, διατηρώντας 
παράλληλα την προστασία των 
εμπορικών σημάτων σε εθνικό επίπεδο 
ως ελκυστική επιλογή για τους καταθέτες.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η συμπληρωματική σχέση 
μεταξύ του ενωσιακού και των εθνικών 
συστημάτων εμπορικών σημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημαίνεται ο συμπληρωματικός χαρακτήρας των εθνικών και του 
ενωσιακού συστήματος προστασίας των εμπορικών σημάτων.

Τροπολογία 2



PR\944364EL.doc 7/35 PE516.713v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Είναι ζήτημα θεμελιώδους σημασίας η 
διασφάλιση ότι τα καταχωρισμένα σήματα 
τυγχάνουν της ίδιας προστασίας στο 
πλαίσιο της έννομης τάξης όλων των 
κρατών μελών, και ότι η προστασία των 
σημάτων σε εθνικό επίπεδο είναι ίδια με 
την προστασία των ευρωπαϊκών σημάτων.
Σε ευθυγράμμιση με την εκτενή προστασία
που παρέχεται στα ευρωπαϊκά σήματα που 
έχουν αποκτήσει φήμη στην Ένωση, θα 
πρέπει επίσης να παρέχεται εκτενής 
προστασία σε εθνικό επίπεδο σε όλα τα 
καταχωρισμένα σήματα που έχουν 
αποκτήσει φήμη στο αντίστοιχο κράτος 
μέλος.

(10) Είναι ζήτημα θεμελιώδους σημασίας η 
διασφάλιση ότι τα καταχωρισμένα σήματα 
τυγχάνουν της ίδιας προστασίας στο 
πλαίσιο της έννομης τάξης όλων των 
κρατών μελών, και ότι η προστασία των 
σημάτων σε εθνικό επίπεδο είναι ίδια με 
την προστασία των ενωσιακών σημάτων.
Σε ευθυγράμμιση με την εκτενή προστασία 
που παρέχεται στα ενωσιακά σήματα που 
έχουν αποκτήσει φήμη στην Ένωση, θα 
πρέπει επίσης να παρέχεται εκτενής 
προστασία σε εθνικό επίπεδο σε όλα τα 
καταχωρισμένα σήματα που έχουν 
αποκτήσει φήμη στο αντίστοιχο κράτος 
μέλος.
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή που αντικατοπτρίζει την τροποποιημένη ονομασία που προτείνεται στο πλαίσιο του 
κανονισμού.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο 
να καταρτιστεί ενδεικτικός κατάλογος 
σημείων που μπορούν να αποτελούν ένα 
σήμα, από τη στιγμή που, βάσει 
αυτών, είναι δυνατόν να διακρίνονται τα 
προϊόντα ή οι υπηρεσίες μιας επιχείρησης 
από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του 
συστήματος καταχώρισης των σημάτων, οι 

(13) Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο 
να καταρτιστεί ενδεικτικός κατάλογος 
σημείων που μπορούν να αποτελούν ένα 
σήμα, από τη στιγμή που, βάσει 
αυτών, είναι δυνατόν να διακρίνονται τα 
προϊόντα ή οι υπηρεσίες μιας επιχείρησης 
από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του 
συστήματος καταχώρισης των σημάτων, οι 
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οποίοι συνίστανται στην κατοχύρωση της 
ασφάλειας δικαίου και της χρηστής 
διοίκησης, είναι επίσης απαραίτητο να 
απαιτείται η παράσταση του σημείου κατά 
τρόπο που να επιτρέπει τον ακριβή 
προσδιορισμό του αντικειμένου της 
προστασίας. Επομένως, άπαξ και η 
παράσταση παρέχει ικανοποιητικές 
εγγυήσεις για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να επιτρέπεται η παράσταση ενός σημείου 
σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή, και 
άρα όχι κατ’ ανάγκη με γραφικά μέσα.

οποίοι συνίστανται στην κατοχύρωση της 
ασφάλειας δικαίου και της χρηστής 
διοίκησης, είναι επίσης απαραίτητο να 
απαιτείται η παράσταση του σημείου στο 
μητρώο κατά τρόπο που να επιτρέπει τον 
ακριβή προσδιορισμό του αντικειμένου της 
προστασίας. Επομένως, άπαξ και η 
παράσταση χρησιμοποιεί ευρέως 
διαθέσιμη τεχνολογία και παρέχει 
ικανοποιητικές εγγυήσεις για τον σκοπό 
αυτόν, θα πρέπει να επιτρέπεται η 
παράσταση ενός σημείου σε οποιαδήποτε 
κατάλληλη μορφή, και άρα όχι κατ’ 
ανάγκη με γραφικά μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προσδιορίζεται ότι η παράσταση μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή, εφόσον 
χρησιμοποιεί ευρέως διαθέσιμη τεχνολογία.

Τροπολογία 4

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.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διαγραφή λόγω της διαγραφής στο άρθρο 10.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για την ενίσχυση της προστασίας των 
σημάτων και για την αποτελεσματικότερη 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, ο δικαιούχος 
καταχωρισμένου σήματος θα πρέπει να 
δικαιούται να εμποδίζει τρίτους να 
εισάγουν προϊόντα στο τελωνειακό έδαφος 
του κράτους μέλους, 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 σήμα για τα εν λόγω 
προϊόντα.

(22) Για την ενίσχυση της προστασίας των 
σημάτων και για την αποτελεσματικότερη 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, ο δικαιούχος 
καταχωρισμένου σήματος θα πρέπει να 
δικαιούται να εμποδίζει τρίτους να 
εισάγουν προϊόντα
παραποίησης/απομίμησης στο 
τελωνειακό έδαφος του κράτους μέλους, 
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 σήμα για τα εν λόγω 
προϊόντα. Προκειμένου να μην 
παρεμποδίζονται νόμιμες ροές 
προϊόντων, ο κανόνας αυτός θα πρέπει να 
ισχύει μόνο αν ο δικαιούχος σήματος 
μπορεί να αποδείξει ότι το σήμα είναι 
έγκυρα καταχωρισμένο και στη χώρα 
προορισμού. Ο εν λόγω κανόνας δεν 
πρέπει να θίγει το δικαίωμα της Ένωσης 
να προωθεί την πρόσβαση τρίτων χωρών 
σε φάρμακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή απαραίτητη για λόγους ευθυγράμμισης με την τροπολογία στο άρθρο 10 παράγραφος 5.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) 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.

(23) Για να εμποδίζεται 
αποτελεσματικότερα η εισαγωγή 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, 
ιδίως στο πλαίσιο των διαδικτυακών
πωλήσεων, ο δικαιούχος θα πρέπει να 
δικαιούται να απαγορεύει την εισαγωγή 
των εν λόγω προϊόντων στην Ένωση, εάν 
μόνον ο αποστολέας των προϊόντων
παραποίησης/απομίμησης ενεργεί για 
εμπορικούς σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή απαραίτητη για λόγους ευθυγράμμισης με την τροπολογία στο άρθρο 10 παράγραφος 4.

Τροπολογία 7

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 
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.

(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 
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.
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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.

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 να έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και καμία επίδραση στη διαδικασία 
καταχώρισης.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης , και 
ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 114 παράγραφος 1,

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης νομική βάση.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα 
σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν 
καταχωρισθεί ή ως προς τα οποία έχει 
υποβληθεί αίτηση για καταχώριση σε ένα 
κράτος μέλος ως ατομικά ή συλλογικά 
σήματα ή σήματα εγγύησης ή 
πιστοποίησης, ή έχουν καταχωρισθεί ή ως 
προς τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για 
καταχώριση στο Γραφείο Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ, ή αποτέλεσαν 
αντικείμενο διεθνούς καταχώρισης η οποία 
παράγει αποτελέσματα σε ένα κράτος 
μέλος.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «Οργανισμός»: ο Οργανισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εμπορικά 
σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματα,
που ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009·

β) «Οργανισμός»: ο Οργανισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διανοητική 
ιδιοκτησία, που ιδρύεται σύμφωνα με το 
άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
207/2009·
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή που αντικατοπτρίζει την τροποποιημένη ονομασία του Οργανισμού.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο γα
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) «προγενέστερα σήματα»»:

(i) τα σήματα τα οποία έχουν κατατεθεί 
πριν από την ημερομηνία αίτησης 
καταχώρισης του σήματος, αφού 
ληφθούν υπόψη, ενδεχομένως, τα 
προβαλλόμενα δικαιώματα 
προτεραιότητας για τα σήματα αυτά, και 
τα οποία ανήκουν στις ακόλουθες 
κατηγορίες:

 ενωσιακά σήματα·

 σήματα καταχωρισμένα σε κράτος 
μέλος ή, όσον αφορά το Βέλγιο, το 
Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες, στο 
Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της 
Μπενελούξ·

 σήματα που έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο διεθνούς καταχώρισης, η 
οποία ισχύει σε ένα κράτος μέλος·
(ii) ευρωπαϊκά σήματα των οποίων 
εγκύρως προβάλλεται η αρχαιότητα, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
207/2009, έναντι σήματος που αναφέρεται 
στη δεύτερη και την τρίτη περίπτωση του 
σημείου i), ακόμη και αν έχει προηγηθεί 
παραίτηση από το εν λόγω σήμα ή 
απόσβεση του δικαιώματος επί του 
σήματος·
(iii) αιτήσεις για τα σήματα που 
υπάγονται στα σημεία i) και ii), υπό την 
επιφύλαξη της καταχώρισής τους·
(iv) σήματα τα οποία, κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
καταχώρισης του σήματος ή, 
ενδεχομένως, κατά την ημερομηνία 
προτεραιότητας που προβάλλεται προς 
υποστήριξη της αίτησης καταχώρισης 
του σήματος, είναι παγκοίνως γνωστά 
στο οικείο κράτος μέλος, κατά την έννοια 
του άρθρου 6α της σύμβασης των 
Παρισίων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης. Για τους σκοπούς της διάρθρωσης του κειμένου, ο 
ορισμός που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο άρθρο 5 παράγραφος 2 μεταφέρεται στο άρθρο
2 σχετικά με τους ορισμούς.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο γβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) «σήμα εγγύησης ή πιστοποίησης»: 
σήμα που προσδιορίζεται ως σήμα 
εγγύησης ή πιστοποίησης κατά την 
κατάθεση και είναι ικανό να διακρίνει τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 
πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του 
σήματος, όσον αφορά τη γεωγραφική 
προέλευση, το υλικό, τον τρόπο 
παρασκευής των προϊόντων ή παροχής 
των υπηρεσιών, την ποιότητα, την 
ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, από τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν 
πιστοποιούνται κατά τον τρόπο αυτόν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης. Για τους σκοπούς της διάρθρωσης του κειμένου, οι 
ορισμοί που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο άρθρο 28 μεταφέρονται στο άρθρο 2 σχετικά με 
τους ορισμούς.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο γγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γγ) «συλλογικό σήμα»: σήμα που 
προσδιορίζεται ως συλλογικό κατά την 
κατάθεση και είναι ικανό να διακρίνει τα 
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προϊόντα ή τις υπηρεσίες των μελών της 
δικαιούχου οργάνωσης του σήματος από 
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων 
επιχειρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης. Για τους σκοπούς της διάρθρωσης του κειμένου, οι 
ορισμοί που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο άρθρο 28 μεταφέρονται στο άρθρο 2 σχετικά με 
τους ορισμούς.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα 
αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες άλλων 
επιχειρήσεων·

α) να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα 
αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες άλλων 
επιχειρήσεων· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι πρέπει να πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις των στοιχείων 
α) και β).

Τροπολογία 15

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα σήματα θα πρέπει να μπορούν να αναπαριστώνται όχι μόνο γενικά, αλλά ειδικότερα στο 
πλαίσιο ενός μητρώου το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε άλλους, προκειμένου να παρέχεται 
νομική σαφήνεια.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) τα σήματα που περιέχουν ή 
αποτελούνται από προγενέστερη 
ονομασία ποικιλίας καταχωρισμένης 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) του 
Συμβουλίου αριθ. 2100/94 της 27ης 
Ιουλίου 1994 για τα κοινοτικά 
δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών1 σε 
σχέση με τον ίδιο τύπο προϊόντος.
______
1 ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία στον κανονισμό για το εμπορικό σήμα ορίζει πλέον στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 σημείο ιβ) ότι τα δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών αποτελούν απόλυτο λόγο 
απαραδέκτου. Παρότι ο εν λόγω κανόνας δεν περιλαμβάνεται στην οδηγία, θα ήταν σκόπιμο να 
αντικατοπτρίζεται το κείμενο του κανονισμού.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται ακόμη 
και αν οι λόγοι απαραδέκτου υφίστανται:

διαγράφεται

α) σε άλλα κράτη μέλη από εκείνα όπου 
κατατέθηκε η αίτηση καταχώρισης·
β) μόνο όταν ένα σήμα σε ξένη γλώσσα 



PR\944364EL.doc 17/35 PE516.713v01-00

EL

μεταφράζεται ή μεταγράφεται σε 
οποιαδήποτε γραφή ή επίσημη γλώσσα 
των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν δυσανάλογο και πρακτικά ανεφάρμοστο να απαιτείται από τις εθνικές υπηρεσίες να 
εξετάζουν τους απόλυτους λόγους απαραδέκτου σε όλες τις εθνικές δικαιοδοσίες και γλώσσες 
της Ένωσης. Επιπλέον, κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο με την αρχή της εδαφικότητας των 
δικαιωμάτων. Για τους χρήστες, θα ήταν μικρή ή και μηδενική η προστιθέμενη αξία μιας 
εξέτασης των αιτήσεων για τυχόν εμπόδια όσον αφορά την καταχώριση σε άλλες επικράτειες 
πέραν εκείνης για την οποία θα ισχύει η καταχώριση.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
ως «προγενέστερα σήματα» νοούνται:

διαγράφεται

α) τα σήματα τα οποία έχουν κατατεθεί 
πριν από την ημερομηνία αίτησης 
καταχώρισης του σήματος, αφού 
ληφθούν υπόψη, ενδεχομένως, τα 
προβαλλόμενα δικαιώματα 
προτεραιότητας για τα σήματα αυτά, και 
τα οποία ανήκουν στις ακόλουθες 
κατηγορίες:
(i) ευρωπαϊκά σήματα·
(ii) σήματα καταχωρισμένα σε κράτος 
μέλος ή, όσον αφορά το Βέλγιο, το 
Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες, στο 
Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της 
Μπενελούξ·
(iii) σήματα που έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο διεθνούς καταχώρισης, η 
οποία ισχύει σε ένα κράτος μέλος·
β) τα ευρωπαϊκά σήματα των οποίων 
εγκύρως προβάλλεται η αρχαιότητα, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
207/2009, έναντι σήματος που αναφέρεται 
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στο στοιχείο α) σημεία ii) και iii), ακόμη 
και αν έχει προηγηθεί παραίτηση από το 
εν λόγω σήμα ή απόσβεση του 
δικαιώματος επί του σήματος·
γ) οι αιτήσεις για τα σήματα που 
υπάγονται στα στοιχεία α) και β), υπό την 
επιφύλαξη της καταχώρισής τους·
δ) τα σήματα τα οποία, κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
καταχώρισης του σήματος ή, 
ενδεχομένως, κατά την ημερομηνία 
προτεραιότητας που προβάλλεται προς 
υποστήριξη της αίτησης καταχώρισης 
του σήματος, είναι παγκοίνως γνωστά 
στο οικείο κράτος μέλος, κατά την έννοια 
του άρθρου 6α της σύμβασης των 
Παρισίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης. Για τους σκοπούς της διάρθρωσης του κειμένου, ο 
ορισμός που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο άρθρο 5 παράγραφος 2 μεταφέρεται στο άρθρο
2 σχετικά με τους ορισμούς.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν ταυτίζεται ή είναι παρόμοιο με 
προγενέστερο σήμα , ανεξαρτήτως του αν 
τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία ή 
τις οποίες ζητείται ή 
καταχωρίζεται ταυτίζονται ή είναι 
παρόμοια/ες ή δεν είναι παρόμοια/ες με 
εκείνα/ες για τα οποία ή τις οποίες έχει 
καταχωρισθεί το προγενέστερο σήμα, 
εφόσον το προγενέστερο σήμα έχει
φήμη σε ένα κράτος μέλος ή, σε περίπτωση
ευρωπαϊκού σήματος, έχει φήμη στην 
Ένωση , η δε χρησιμοποίηση του 
μεταγενέστερου σήματος, χωρίς νόμιμη 

α) εάν ταυτίζεται ή είναι παρόμοιο με 
προγενέστερο σήμα, ανεξαρτήτως του αν 
τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία ή 
τις οποίες ζητείται ή 
καταχωρίζεται ταυτίζονται ή είναι 
παρόμοια/ες ή δεν είναι παρόμοια/ες με 
εκείνα/ες για τα οποία ή τις οποίες έχει 
καταχωρισθεί το προγενέστερο σήμα, 
εφόσον το προγενέστερο σήμα έχει
φήμη στο κράτος μέλος για το οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση καταχώρισης ή
στο οποίο έχει καταχωρισθεί το σήμα ή, 
σε περίπτωση ενωσιακού σήματος, έχει 
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αιτία, θα, προσπόριζε αθέμιτο όφελος από 
τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του 
προγενέστερου σήματος ή θα ήταν 
βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό 
χαρακτήρα ή τη φήμη·

φήμη στην Ένωση, η δε χρησιμοποίηση 
του μεταγενέστερου σήματος, χωρίς 
νόμιμη αιτία, θα, προσπόριζε αθέμιτο 
όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη 
φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα 
ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό 
χαρακτήρα ή τη φήμη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται να υπάρχει κάποιο λάθος στη διατύπωση, καθώς η παρούσα διάταξη δεν είναι 
συμβατή με τη διάταξη του άρθρου 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Η υφιστάμενη διατύπωση θα 
σήμαινε ότι ένα σήμα με φήμη σε άλλο κράτος μέλος θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για 
την καταχώριση ενός σήματος στο κράτος μέλος για το οποίο υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης
(ακόμη και αν το πρώτο σήμα δεν έχει φήμη σε αυτό το κράτος μέλος). Με την παρούσα 
τροπολογία αποσαφηνίζεται ότι εμπόδιο υφίσταται μόνο λόγω της φήμης εθνικών σημάτων 
εντός του ίδιου κράτους μέλους.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, εφόσον το επιτρέπουν οι περιστάσεις, 
δεν είναι απαραίτητο να μην γίνεται δεκτή 
η καταχώριση του σήματος ή να 
κηρύσσεται άκυρο ένα σήμα, εάν ο 
δικαιούχος του προγενέστερου σήματος ή 
άλλου προγενέστερου δικαιώματος 
συγκατατίθεται στην καταχώριση του 
μεταγενέστερου σήματος.

5. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, εφόσον 
το επιτρέπουν οι περιστάσεις, δεν είναι 
απαραίτητο να μη γίνεται δεκτή η 
καταχώριση του σήματος ή να κηρύσσεται 
άκυρο ένα σήμα, εάν ο δικαιούχος του 
προγενέστερου σήματος ή άλλου 
προγενέστερου δικαιώματος 
συγκατατίθεται στην καταχώριση του 
μεταγενέστερου σήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν λογικό να επιτρέπεται η καταχώριση βάσει της έλλειψης σχετικών λόγων απαραδέκτου, 
εάν ο δικαιούχος προγενέστερου δικαιώματος συγκατατίθεται στην καταχώριση του σήματος. 
Δεν φαίνεται απαραίτητο να είναι η διάταξη αυτή προαιρετική για τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) όταν η αίτηση ακυρότητας βασίζεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 3 και το 
προγενέστερο σήμα δεν είχε αποκτήσει 
φήμη, κατά την έννοια του άρθρου 5 
παράγραφος 3, κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης της αίτησης ή την ημερομηνία 
προτεραιότητας του καταχωρισμένου 
σήματος.

γ) όταν η αίτηση ακυρότητας βασίζεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) και 
το προγενέστερο σήμα δεν είχε αποκτήσει 
φήμη, κατά την έννοια του άρθρου 5 
παράγραφος 3 στοιχείο α), κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή την 
ημερομηνία προτεραιότητας του 
καταχωρισμένου σήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς το παρόν σημείο αφορά τη φήμη ενός σήματος, θα πρέπει να γίνεται παραπομπή μόνο 
στο στοιχείο α) του άρθρου 5 παράγραφος 3.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν, σε ένα κράτος μέλος, ο 
δικαιούχος προγενέστερου σήματος, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 
3 , ανέχθηκε εν γνώσει του, για περίοδο 
πέντε συνεχών ετών, τη χρήση 
μεταγενέστερου σήματος καταχωρισμένου 
στο εν λόγω κράτος μέλος, δεν δικαιούται 
πλέον, βάσει του προγενέστερου σήματος, 
να ζητήσει την ακύρωση του 
μεταγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή 
τις υπηρεσίες για τις οποίες 
χρησιμοποιήθηκε το μεταγενέστερο σήμα , 
εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου 
σήματος ήταν κακόπιστη.

1. Όταν, σε ένα κράτος μέλος, ο 
δικαιούχος προγενέστερου σήματος, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος
2 και στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο 
α), ανέχθηκε εν γνώσει του, για περίοδο 
πέντε συνεχών ετών, τη χρήση 
μεταγενέστερου σήματος καταχωρισμένου 
στο εν λόγω κράτος μέλος, δεν δικαιούται 
πλέον, βάσει του προγενέστερου σήματος, 
να ζητήσει την ακύρωση του 
μεταγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή 
τις υπηρεσίες για τις οποίες 
χρησιμοποιήθηκε το μεταγενέστερο σήμα , 
εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου 
σήματος ήταν κακόπιστη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να γίνεται παραπομπή μόνο στο στοιχείο α) του άρθρου 5 παράγραφος 3, καθότι η 
διάταξη αναφέρεται σε προγενέστερα σήματα με φήμη.

Τροπολογία 23

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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί σε αποσαφήνιση, μάλλον οδηγεί σε μεγαλύτερη 
έλλειψη ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία 24

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 καταχωρισμένου σήματος 
δικαιούται επίσης να εμποδίζει την 
εισαγωγή προϊόντων, εάν μόνον ο 
αποστολέας των προϊόντων ενεργεί για 
εμπορικούς σκοπούς και εφόσον τα 
προϊόντα αυτά, συμπεριλαμβανομένης 
της συσκευασίας, 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 



PE516.713v01-00 22/35 PR\944364EL.doc

EL

χαρακτηριστικά του από το εν λόγω 
σήμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί η παραποίηση/απομίμηση, η προτεινόμενη διάταξη είναι 
υπερβολική, καθώς καλύπτει επίσης την εισαγωγή από μεμονωμένους πολίτες προϊόντων τα 
οποία έχουν κυκλοφορήσει νόμιμα στην αγορά εκτός της ΕΕ. Η διάταξη θα πρέπει να 
περιορίζεται σε προϊόντα παραποίησης/απομίμησης.

Τροπολογία 25

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 τρίτη χώρα και φέρουν, 
χωρίς σχετική άδεια, σήμα το οποίο είναι 
ταυτόσημο με το έγκυρα 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, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
δικαιούχος μπορεί να αποδείξει ότι το 
σήμα είναι έγκυρα καταχωρισμένο και 
στη χώρα προορισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη διαμετακόμιση προϊόντων 
είναι υπερβολική, καθότι θα οδηγούσε σε περιορισμό του νόμιμου διεθνούς εμπορίου. Θα 
πρέπει, κατά συνέπεια, να εναπόκειται στον δικαιούχο ενός καταχωρισμένου σήματος να 
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αποδείξει ότι το σήμα είναι έγκυρα καταχωρισμένο και στη χώρα προορισμού.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την επίθεση, κατά τις εμπορικές 
συναλλαγές, σημείου ταυτόσημου ή 
παρόμοιου με το σήμα στην παρουσίαση, 
τη συσκευασία ή σε άλλα μέσα επί των 
οποίων δύναται να τοποθετηθεί το σήμα·

α) την επίθεση, κατά τις εμπορικές 
συναλλαγές, σημείου ταυτόσημου ή 
παρόμοιου με το σήμα στη συσκευασία, 
τις ετικέτες, τις πινακίδες, τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας, τις διατάξεις 
γνησιότητας ή άλλα μέσα επί των οποίων 
δύναται να τοποθετηθεί το σήμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αγγλικός όρος «get-up» (μεταφρασμένος ως «παρουσίαση») που χρησιμοποιείται στην 
παρούσα διάταξη αποτελεί τεχνικό νομικό όρο ο οποίος δεν έχει ισχύ σε όλες τις δικαιοδοσίες 
της ΕΕ. Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της διάταξης, θα πρέπει να 
αποσαφηνιστεί η διατύπωση που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των ετικετών, της 
συσκευασίας και άλλων στοιχείων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η διάταξη περιλαμβάνει τα πιο 
κοινά στοιχεία και εξαρτήματα συσκευασίας που χρησιμοποιούνται από τους 
παραποιητές/απομιμητές.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την προσφορά ή την εμπορία, ή την 
κατοχή τους προς εμπορία, ή την εισαγωγή 
ή την εξαγωγή παρουσίασης, συσκευασίας
ή άλλων μέσων επί των οποίων 
τοποθετείται το σήμα.

β) την προσφορά ή την εμπορία, ή την 
κατοχή τους προς εμπορία, ή την εισαγωγή 
ή την εξαγωγή συσκευασίας, ετικετών, 
πινακίδων, χαρακτηριστικών ασφαλείας, 
διατάξεων γνησιότητας ή άλλων μέσων 
επί των οποίων τοποθετείται το σήμα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο αγγλικός όρος «get-up» (μεταφρασμένος ως «παρουσίαση») που χρησιμοποιείται στην 
παρούσα διάταξη αποτελεί τεχνικό νομικό όρο ο οποίος δεν έχει ισχύ σε όλες τις δικαιοδοσίες 
της ΕΕ. Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της διάταξης, θα πρέπει να 
αποσαφηνιστεί η διατύπωση που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των ετικετών, της 
συσκευασίας και άλλων στοιχείων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η διάταξη περιλαμβάνει τα πιο 
κοινά στοιχεία και εξαρτήματα συσκευασίας που χρησιμοποιούνται από τους 
παραποιητές/απομιμητές.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ημερομηνία έναρξης της 
πενταετούς περιόδου που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3 σημειώνεται στο 
μητρώο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού της ημερομηνίας έναρξης της πενταετούς περιόδου 
συνεπάγονται ένα πρόβλημα για τους άλλους χρήστες όσον αφορά τον προσδιορισμό της 
διάρκειας της περιόδου. Αν η ημερομηνία έναρξης σημειώνεται στο μητρώο, οι χρήστες θα 
διαθέτουν εύκολη πρόσβαση σε αυτήν την πληροφορία.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, 
η εκχώρηση του σήματος ενεργείται 
εγγράφως και απαιτείται η υπογραφή της 
σύμβασης από τους συμβαλλομένους, 
εκτός εάν προκύπτει από δικαστική 
απόφαση· εν ελλείψει, η εκχώρηση είναι 
άκυρη.

διαγράφεται



PR\944364EL.doc 25/35 PE516.713v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη συγκεκριμένης απαίτησης όσον αφορά τη μορφή της εκχώρησης του σήματος δεν 
καλύπτει κάποια ανάγκη ούτε παρέχει προστιθέμενη αξία. Η απαίτηση αυτή θα αποτελούσε 
παρέμβαση στην ελευθερία των συμβαλλομένων να επιλέγουν χωρίς περιορισμό τη μορφή υπό 
την οποία επιθυμούν να συνάψουν τις εν λόγω συμφωνίες. Μπορεί στην πράξη να είναι αυτή η 
συνήθης διαδικασία, αλλά η συγκεκριμένη απαίτηση ενδέχεται να συνεπάγεται ένα περιττό 
εμπόδιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι λεπτομερείς απαιτήσεις σε σχέση με τη μορφή των 
μεταβιβάσεων ιδιοκτησίας είναι επίσης ιδιαίτερα ασυνήθιστες στις εθνικές νομοθεσίες πολλών 
κρατών μελών.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μετά από αίτηση ενός των 
συμβαλλομένων, η μεταβίβαση 
σημειώνεται στο μητρώο και 
δημοσιεύεται.

4. Μετά από αίτηση ενός των 
συμβαλλομένων, η μεταβίβαση 
σημειώνεται στο μητρώο και 
δημοσιεύεται, εφόσον ο αιτών έχει 
παράσχει στην υπηρεσία αποδεικτικά 
στοιχεία της μεταβίβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν λογικό να επιτρέπεται στην υπηρεσία να ζητεί κάποιο είδος τεκμηρίωσης.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον η μεταβίβαση δεν έχει 
σημειωθεί στο μητρώο, ο διάδοχος δεν 
μπορεί να προβάλει έναντι τρίτων τα 
δικαιώματα που απορρέουν από την 
καταχώριση του σήματος.

5. Εφόσον η υπηρεσία δεν έχει παραλάβει 
την αίτηση για καταχώριση της 
μεταβίβασης, ο διάδοχος δεν μπορεί να 
προβάλει έναντι τρίτων τα δικαιώματα που 
απορρέουν από την καταχώριση του 
σήματος.
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Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν ορθό να εξαρτάται ο νέος δικαιούχος του σήματος από την ταχύτητα με την οποία 
η υπηρεσία εμπορικών σημάτων καταχωρίζει τη μεταβίβαση στο μητρώο. Μετά την απόκτηση 
των δικαιωμάτων επί του σήματος και την κατάθεση σχετικής αίτησης στην υπηρεσία 
εμπορικών σημάτων, ο νέος δικαιούχος του σήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να προβάλει 
και έναντι τρίτων τα δικαιώματά του.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος 
τμήματος, ισχύουν τα ακόλουθα:
(1) Ως «σήματα εγγύησης ή 
πιστοποίησης» νοούνται τα σήματα που 
προσδιορίζονται ως σήματα εγγύησης ή 
πιστοποίησης κατά την κατάθεση και 
είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή 
τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον 
δικαιούχο του σήματος, όσον αφορά τη 
γεωγραφική προέλευση, το υλικό, τον 
τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή 
παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, 
την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, από 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν 
πιστοποιούνται κατά τον τρόπο αυτόν·
(2) Ως «συλλογικά σήματα» νοούνται τα 
σήματα που προσδιορίζονται ως 
συλλογικά κατά την κατάθεση και είναι 
ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες των μελών της δικαιούχου 
οργάνωσης του σήματος από τα προϊόντα 
ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης. Για τους σκοπούς της διάρθρωσης του κειμένου, οι 
ορισμοί που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο άρθρο 28 μεταφέρονται στο άρθρο 2 σχετικά με 
τους ορισμούς.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν ο καταθέτης ζητά καταχώριση για 
περισσότερες από μία κλάσεις, τα προϊόντα 
και οι υπηρεσίες ομαδοποιούνται
σύμφωνα με τις κλάσεις της ταξινόμησης 
της Νίκαιας, κάθε δε ομάδας προηγείται ο 
αριθμός της κλάσης στην οποία ανήκει 
αυτή η ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιών, και 
κάθε ομάδα παρατίθεται με τη σειρά των 
κλάσεων.

6. Όταν ο καταθέτης ζητά καταχώριση για 
περισσότερες από μία κλάσεις, ομαδοποιεί 
ο ίδιος τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
σύμφωνα με τις κλάσεις της ταξινόμησης 
της Νίκαιας, κάθε δε ομάδας προηγείται ο 
αριθμός της κλάσης στην οποία ανήκει 
αυτή η ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιών, και
παραθέτει κάθε ομάδα με τη σειρά των 
κλάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι εναπόκειται στον καταθέτη και όχι στην υπηρεσία να 
ομαδοποιήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις κλάσεις.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41

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 
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σκοπούς, και εφόσον οι εν λόγω έρευνες 
και κοινοποιήσεις δεν έχουν δεσμευτικό 
αποτέλεσμα στην περαιτέρω διαδικασία 
καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένης 
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 35

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 άρθρο 
5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 5 
παράγραφος 3 στοιχείο α). Ένα 
δικόγραφο ανακοπής μπορεί να κατατεθεί 
βάσει ενός ή περισσότερων 
προγενέστερων δικαιωμάτων, υπό την 
προϋπόθεση ότι ανήκουν όλα στον ίδιο 
δικαιούχο, βάσει μέρους ή του συνόλου 
των προϊόντων ή υπηρεσιών σε σχέση με 
τα οποία έχει καταχωρισθεί το 
προγενέστερο δικαίωμα ή έχει υποβληθεί 
αίτηση καταχώρισης, και μπορεί να 
αφορά μέρος ή το σύνολο των προϊόντων 
ή υπηρεσιών σε σχέση με τα οποία έχει 
υποβληθεί αίτηση καταχώρισης του 
αμφισβητούμενου σήματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

There is a need to harmonise national opposition procedures due to the fact that some 
Member States allow oppositions based on several earlier marks while others request 
oppositions based on only one earlier mark. Similarly, in certain Member States oppositions 
may be based on only one of the classes for which the earlier mark is registered, while in 
others an opposition may be based on all classes covered by the earlier mark(s) and directed 
against all the classes covered by the contested mark. This forces the opponent to file several 
oppositions, with increased fees, costs and administrative burden. Furthermore, when 
oppositions directed against the same mark and/or based on several earlier marks are 
assigned to different examiners, the risk exists that contradictory decisions are taken. The 
harmonisation would have the further advantage of having one and the same procedure both 
at national and European level, thus facilitating the comprehension of the different systems by 
owners and representatives disseminated throughout Europe. As regards the reference, only 
point (a) of Article 5(3) should be referred to because the earlier trade marks with a 
reputation are referred to.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν διοικητική 
διαδικασία ενώπιον των υπηρεσιών τους 
για την κήρυξη έκπτωσης από τα 
δικαιώματα επί σήματος ή ακυρότητας 
σήματος.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν
αποτελεσματική και ταχεία διοικητική 
διαδικασία ενώπιον των υπηρεσιών τους 
για την κήρυξη έκπτωσης από τα 
δικαιώματα επί σήματος ή ακυρότητας 
σήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η μικρή αλλαγή αντικατοπτρίζει τη διάταξη στο άρθρο 45 που ζητεί «αποτελεσματικές και 
ταχείες διοικητικές διαδικασίες...»

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Μια αίτηση έκπτωσης από τα 
δικαιώματα επί σήματος ή ακυρότητας 
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σήματος μπορεί να αφορά μέρος ή το 
σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών σε 
σχέση με τα οποία έχει καταχωριστεί το 
αμφισβητούμενο σήμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against part or the totality of the goods or services 
covered by the contested mark. This way, Member States will not be allowed to make 
cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are directed only 
against one class of the contested mark.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Μια αίτηση ακυρότητας σήματος 
μπορεί να κατατεθεί βάσει ενός ή 
περισσότερων προγενέστερων 
δικαιωμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι 
ανήκουν όλα στον ίδιο δικαιούχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against one or more earlier right, as well as on 
part or the totality of the goods or services covered by the earlier right. This way, Member 
States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the 
fact that they are based only on one earlier right.
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Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε διοικητικές διαδικασίες ακυρότητας 
βάσει καταχωρισμένου σήματος με 
προγενέστερη ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης ή ημερομηνία προτεραιότητας, ο 
δικαιούχος του προγενέστερου σήματος, 
εάν το ζητήσει ο δικαιούχος του 
μεταγενέστερου σήματος, οφείλει να 
αποδείξει ότι, κατά τη διάρκεια της 
πενταετούς περιόδου πριν από την 
ημερομηνία της αίτησης ακυρότητας, έχει 
γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου 
σήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16, 
για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα 
οποία ή τις οποίες έχει καταχωρισθεί, και 
την οποία επικαλείται προς αιτιολόγηση 
της αίτησής του, ή ότι υπάρχει εύλογη 
αιτία για τη μη χρήση, εφόσον, κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
ακυρότητας, έχει λήξει η πενταετία εντός 
της οποίας θα έπρεπε να έχει γίνει 
ουσιαστική χρήση του προγενέστερου 
σήματος.

1. Σε διαδικασίες ακυρότητας βάσει 
καταχωρισμένου σήματος με 
προγενέστερη ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης ή ημερομηνία προτεραιότητας, ο 
δικαιούχος του προγενέστερου σήματος, 
εάν το ζητήσει ο δικαιούχος του 
μεταγενέστερου σήματος, οφείλει να 
αποδείξει ότι, κατά τη διάρκεια της 
πενταετούς περιόδου πριν από την 
ημερομηνία της αίτησης ακυρότητας, έχει 
γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου 
σήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16, 
για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα 
οποία ή τις οποίες έχει καταχωρισθεί, και 
την οποία επικαλείται προς αιτιολόγηση 
της αίτησής του, ή ότι υπάρχει εύλογη 
αιτία για τη μη χρήση, εφόσον, κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
ακυρότητας, έχει λήξει η πενταετία εντός 
της οποίας θα έπρεπε να έχει γίνει 
ουσιαστική χρήση του προγενέστερου 
σήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί ότι οι λόγοι μη χρήσης ενός εμπορικού 
σήματος μπορούν να ισχύουν τόσο στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας όσο και στο πλαίσιο 
δικαστικής διαδικασίας.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 3 – τμήμα 3 α (νέο) - άρθρο 51 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 3α

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άρθρο 51α
Επικοινωνία με την υπηρεσία

Οι διάδικοι στη διαδικασία ή, εφόσον 
έχουν οριστεί, οι αντιπρόσωποί τους, 
δηλώνουν μια επίσημη διεύθυνση σε ένα 
από τα κράτη μέλη για κάθε επίσημη 
επικοινωνία με την υπηρεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρακτική ορισμένων κρατών μελών να απαιτούν μια διεύθυνση επικοινωνίας στη χώρα τους 
για την παραλαβή κοινοποιήσεων από την υπηρεσία αποτελεί περιττή πηγή καθυστερήσεων και 
δαπανών, οι οποίες προκύπτουν από την ανάγκη να εντοπιστεί, να οριστεί και να πληρωθεί 
ένας τοπικός αντιπρόσωπος. Η περίπλοκη αυτή πρακτική μπορεί να αποτελέσει αποτρεπτικό 
παράγοντα για την κατάθεση εθνικών σημάτων και να δυσχεράνει την επίτευξη ισορροπίας 
μεταξύ του ενωσιακού και των εθνικών σκελών του συνολικού ευρωπαϊκού συστήματος 
εμπορικών σημάτων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πολυαναμενόμενη πρόταση για την αναθεώρηση του συστήματος εμπορικών σημάτων 
στην Ευρώπη υποβλήθηκε από την Επιτροπή στα τέλη του Μαρτίου του 2013, μετά από 
πολυετή επεξεργασία. Η εισηγήτρια έχει δεσμευτεί να εργαστεί σκληρά για την έγκριση των 
εν λόγω προτάσεων κατά τη διάρκεια της παρούσας νομοθετικής περιόδου, αλλά θέλει να 
υπενθυμίσει ότι ο περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος δυσχεραίνει την επίτευξη αυτού του 
στόχου. Η ποιότητα της νομοθετικής διαδικασίας δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο και η 
ευκαιρία που παρέχει η παρούσα αναθεώρηση για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος 
εμπορικών σημάτων στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να χαθεί λόγω της επιδίωξης μιας ταχείας 
συμφωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Παρόλα αυτά, η εισηγήτρια έχει λάβει ευρεία 
υποστήριξη στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Ο 
περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης, υπό το πρίσμα του 
εν λόγω χρονοδιαγράμματος, συνεπάγεται ότι η έκθεση καλύπτει τα περισσότερα από τα 
κύρια ζητήματα στα οποία η εισηγήτρια κρίνει ότι η πρόταση της Επιτροπής χρήζει 
τροποποίησης. Ωστόσο, η εισηγήτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επανέλθει με 
περαιτέρω τροπολογίες και προτάσεις σχετικά με ζητήματα που δεν έχουν συμπεριληφθεί 
στην παρούσα έκθεση. 

Περίληψη και εισαγωγή

Η οδηγία για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαίου περί σημάτων των κρατών 
μελών βρίσκεται σε ισχύ εδώ και πάνω από 20 έτη. Η παρούσα αναθεώρηση παρέχει μια 
ευκαιρία για αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και περαιτέρω ενίσχυση των πτυχών 
εναρμόνισης του ουσιαστικού δικαίου των σημάτων, καθώς και των διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται από τις εθνικές υπηρεσίες εμπορικών σημάτων. 

Η εισηγήτρια επιθυμεί να καταστήσει σαφές εξαρχής ότι η παρούσα αναθεώρηση θα πρέπει 
να έχει ως κύρια κατευθυντήρια αρχή τη διατήρηση και την ενίσχυση του διττού συστήματος 
προστασίας των εμπορικών σημάτων στην Ευρώπη. Η επιχειρηματική κοινότητα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από πάνω από 20 εκατομμύρια εταιρείες με πολύ 
διαφορετικές ανάγκες. Το σύστημα εμπορικών σημάτων θα πρέπει να είναι απλό και αρκετά 
ευέλικτο, ώστε να παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε προστασία που αντιστοιχεί στις 
ανάγκες τους. 

Ορισμένοι χρήστες επιθυμούν προστασία μόνο σε ένα κράτος μέλος, ενώ άλλοι επιθυμούν 
ενιαία προστασία και στα 28 κράτη μέλη της Ένωσης. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι 
υπάρχουν επίσης πολλοί χρήστες που εξαρτώνται από τη χρήση του εθνικού συστήματος 
προστασίας σε πολλά διαφορετικά κράτη μέλη. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται, για 
παράδειγμα, οι χρήστες που δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν ένα ευρωπαϊκό σήμα λόγω 
προηγούμενων υφιστάμενων δικαιωμάτων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Θα μπορούσε 
επίσης να αποτελεί συνειδητή επιλογή μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται σε μικρό αριθμό 
χωρών ή σε μια παραμεθόρια περιοχή. 

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι χρήστες που βασίζονται σε περισσότερες εθνικές 
υπηρεσίες για την προστασία τους, είναι εύλογο να εναρμονιστούν οι διαδικασίες, ώστε να 
μην υποχρεώνονται οι χρήστες να αντιμετωπίζουν εντελώς διαφορετικές διαδικαστικές 
προσεγγίσεις στα διαφορετικά κράτη μέλη στα οποία επιθυμούν να ζητήσουν προστασία. 
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Παρότι τα τέλη, ιδίως σε επίπεδο ΓΕΕΑ, αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επιλογή 
στρατηγικής σχετικά με τον τόπο καταχώρισης ενός σήματος, υπάρχουν επίσης πολλοί άλλοι 
παράγοντες που παίζουν ρόλο. 

Η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών για τις διαδικασίες και το ουσιαστικό δίκαιο θα 
πρέπει να εστιάζει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των εθνικών συστημάτων εμπορικών 
σημάτων για τους χρήστες. Για τον λόγο αυτόν, θα ήταν επίσης εύλογο να εναρμονιστούν 
διάφορες πρόσθετες διαδικαστικές πτυχές, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση για τους 
χρήστες που επιδιώκουν προστασία των σημάτων τους σε περισσότερες εθνικές υπηρεσίες. 

Παρότι η εισηγήτρια αντιμετωπίζει γενικά θετικά την εναρμόνιση, πρέπει επίσης να 
σημειωθεί ότι ορισμένες από τις προτάσεις της Επιτροπής είναι υπερβολικές, καθότι δεν 
λαμβάνουν υπόψη τον εδαφικό χαρακτήρα της παρεχόμενης προστασίας. Άλλες προτάσεις 
χρειάζονται αποσαφήνιση, ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση σημαντικών στοιχείων, ιδίως 
για τις ΜΜΕ. 

Εξέταση απόλυτων λόγων, άρθρο 4 παράγραφος 2

Πρόκειται για την πλέον προφανή περίπτωση όπου η πρόταση της Επιτροπής είναι 
υπερβολική και η εισηγήτρια προτείνει να διαγραφεί εντελώς η διάταξη αυτή. Σε περίπτωση 
που διατηρηθεί η εν λόγω διάταξη, το αποτέλεσμα θα είναι να μην υπάρχει καμία διαφορά 
μεταξύ της εξέτασης ενώπιον εθνικής υπηρεσίας και της εξέτασης ενώπιον του Οργανισμού. 
Καθότι το δικαίωμα που χορηγείται από μια εθνική υπηρεσία αφορά μόνο την επικράτεια του 
εν λόγω κράτους μέλους, δεν θα ήταν σκόπιμο να απαιτείται εξέταση απόλυτων λόγων όσον 
αφορά επικράτειες οι οποίες ούτως ή άλλως δεν θα καλύπτονται από το σήμα. 

Αυτεπάγγελτη εξέταση σχετικών λόγων

Ορισμένες εθνικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να πραγματοποιούν 
αυτεπάγγελτα εξετάσεις σχετικών λόγων. Η θέση που παρουσίασε η Επιτροπή είναι λογική, 
καθότι υπογραμμίζει τις περιπλοκές που συνεπάγεται η εν λόγω διαδικασία για τους 
καταθέτες στο πλαίσιο του συστήματος, λόγω για παράδειγμα των σημαντικών 
καθυστερήσεων. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι πολλές υπηρεσίες που έχουν 
καταργήσει την αυτεπάγγελτη εξέταση σχετικών λόγων εξακολουθούν να παρέχουν 
(αυτεπάγγελτα) στους καταθέτες έρευνες και αποτελέσματα ερευνών όσον αφορά 
προγενέστερα δικαιώματα, στους δε δικαιούχους προγενέστερων δικαιωμάτων κοινοποιήσεις 
σχετικά με αιτήσεις που ενδέχεται να έρχονται σε σύγκρουση με τα δικαιώματά τους. Η 
εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι απόλυτα εφικτό να διατηρήσουν οι εθνικές υπηρεσίες την 
επιλογή να παρέχουν την εν λόγω εξέταση, και να συνδυαστεί αυτή με τη θεμελιωμένη 
πρόταση της Επιτροπής να μην επιτρέπεται αναστολή της διαδικασίας αίτησης του καταθέτη 
λόγω της εξέτασης αυτής. 

Μέτρα επιβολής

Η Επιτροπή έχει προτείνει τη θέσπιση μιας διάταξης σχετικά με τις εισαγωγές για τις 
περιπτώσεις στις οποίες μόνο ο αποστολέας ενεργεί για εμπορικούς σκοπούς και στις οποίες 
ο αποδέκτης είναι, για παράδειγμα, μεμονωμένος πολίτης. Δεδομένης της ανάγκης να 
διακοπεί η ροή προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, η διάταξη είναι ευπρόσδεκτη, αλλά θα 
πρέπει να περιορίζεται μόνο στα προϊόντα αυτά. 
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Η Επιτροπή έχει προτείνει περαιτέρω μια διάταξη σχετικά με τη διαμετακόμιση προϊόντων. 
Παρότι υπάρχει ανάγκη να διακοπεί η ροή προϊόντων παραποίησης/απομίμησης προς την 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, η πρόταση θα παρεμπόδιζε επίσης το νόμιμο διεθνές εμπόριο. 
Η εισηγήτρια θα επιθυμούσε, κατά συνέπεια, να προτείνει μια σειρά αλλαγών προκειμένου 
να εξασφαλιστεί μια πιο ισορροπημένη πρόταση.

Διοικητική απλούστευση

Κατά την άποψη της εισηγήτριας εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για πρόσθετες 
προτάσεις για την ενίσχυση της ελκυστικότητας του εθνικού συστήματος εμπορικών 
σημάτων μέσω της απλούστευσης ορισμένων διαδικαστικών κανόνων. Οι διάδικοι σε μια 
διαδικασία ενώπιον εθνικής υπηρεσίας δεν θα πρέπει, για παράδειγμα, να υποχρεούνται να 
δηλώνουν μια επίσημη διεύθυνση εντός του συγκεκριμένου κράτους μέλους.


