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PR_COD_1amCom

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 έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το 
κοινοτικό σήμα
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2013)0161),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 118 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0087/2013),

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

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 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),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

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. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την κωδικοποίηση του κανονισμού μετά την 
ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας·

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2



PE516.715v01-00 6/72 PR\944386EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Λόγω της έναρξης ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί η ορολογία του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009. Αυτό 
συνεπάγεται την αντικατάσταση του όρου
«κοινοτικό σήμα» από τον όρο
«ευρωπαϊκό σήμα». Σύμφωνα με την 
κοινή προσέγγιση για τους 
αποκεντρωμένους οργανισμούς, που 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, τον Ιούλιο του 2012, η 
ονομασία «Γραφείο Εναρμόνισης στο 
Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και 
υποδείγματα)» θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από την ονομασία
«Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα 
υποδείγματα» (εφεξής «ο Οργανισμός»).

(2) Λόγω της έναρξης ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί η ορολογία του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009. Αυτό 
συνεπάγεται την αντικατάσταση του όρου
«κοινοτικό σήμα» από τον όρο «ενωσιακό
σήμα». Σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση 
για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, 
που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, τον Ιούλιο του 2012, η 
ονομασία «Γραφείο Εναρμόνισης στο 
Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και 
υποδείγματα)» θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από την ονομασία
«Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τη διανοητική ιδιοκτησία» (εφεξής «ο 
Οργανισμός»).

Or. en

Αιτιολόγηση

As the word "European" is broader than the territory of the European Union it would be more 
precise to use the term "European Union trade mark". Furthermore the term "European" is 
currently used (notably in patent protection) to designate protection which is not unitary but 
which refers rather to a bundle of national rights. The current name may be well established 
within the design- and trademarks communities but it is hardly a name that clearly designates 
what the office is doing for a person that is not familiar with it to begin with, including most 
SMEs. Changing the name of the office to reflect its actual work is thus very reasonable.
However a name should be chosen that can both convey the broad range of tasks entrusted to 
the agency and last if new tasks are added in the future. Given the fact that the Agency hosts 
the Observatory on infringements of intellectual property rights as well as the registry of 
recognised orphan works the work clearly goes beyond the scope of just trademarks and 
designs even though these are the core competencies of the agency. Furthermore it is 
foreseable that additional items such as registration of GIs and tasks in relation to trade 
secrets could be added to the competences of the Agency in the future.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η κτηθείσα πείρα από τότε που 
καθιερώθηκε το σύστημα του κοινοτικού 
σήματος έχει δείξει ότι οι επιχειρήσεις από 
το εσωτερικό της Ένωσης και από τρίτες 
χώρες έχουν αποδεχθεί το σύστημα, το 
οποίο έχει καταστεί μια επιτυχής και 
βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι της 
προστασίας των σημάτων σε επίπεδο 
κρατών μελών.

(5) Η κτηθείσα πείρα από τότε που 
καθιερώθηκε το σύστημα του κοινοτικού 
σήματος έχει δείξει ότι οι επιχειρήσεις από 
το εσωτερικό της Ένωσης και από τρίτες 
χώρες έχουν αποδεχθεί το σύστημα, το 
οποίο έχει καταστεί μια επιτυχής και 
βιώσιμη συμπληρωματική και
εναλλακτική λύση έναντι της προστασίας 
των σημάτων σε επίπεδο κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονιστεί η συνύπαρξη των δύο επιπέδων προστασίας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να υπάρξει περισσότερη 
ευελιξία, με παράλληλη κατοχύρωση 
μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου όσον 
αφορά τα μέσα παράστασης εμπορικών 
σημάτων, θα πρέπει να διαγραφεί από τον 
ορισμό του ευρωπαϊκού σήματος η 
απαίτηση της επιδεκτικότητας γραφικής 
παράστασης. Θα πρέπει να επιτρέπεται η 
παράσταση ενός σημείου σε οποιαδήποτε 
κατάλληλη μορφή, και άρα όχι κατ’ 
ανάγκη με γραφικά μέσα, εφόσον με βάση
την παράσταση οι αρμόδιες αρχές και το 
κοινό είναι σε θέση να προσδιορίζουν, με 
ακρίβεια και σαφήνεια, το ακριβές 
αντικείμενο τις προστασίας.

(9) Προκειμένου να υπάρξει περισσότερη 
ευελιξία, με παράλληλη κατοχύρωση 
μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου όσον 
αφορά τα μέσα παράστασης εμπορικών 
σημάτων, θα πρέπει να διαγραφεί από τον 
ορισμό του ενωσιακού σήματος η 
απαίτηση της επιδεκτικότητας γραφικής 
παράστασης. Θα πρέπει να επιτρέπεται η 
παράσταση ενός σημείου στο μητρώο 
ενωσιακών σημάτων σε οποιαδήποτε 
κατάλληλη μορφή, και άρα όχι κατ’ 
ανάγκη με γραφικά μέσα, εφόσον
χρησιμοποιείται ευρέως διαθέσιμη 
τεχνολογία στην παράσταση και με βάση
αυτήν οι αρμόδιες αρχές και το κοινό είναι 
σε θέση να προσδιορίζουν, με ακρίβεια και 
σαφήνεια, το ακριβές αντικείμενο τις 
προστασίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση ότι το σήμα θα πρέπει να μπορεί να καταχωριστεί στο μητρώο με τη χρήση 
ευρέως διαθέσιμης τεχνολογίας.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) 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 ευρωπαϊκό σήμα μόνον 
εφόσον προσβάλλεται, και στον βαθμό 
που προσβάλλεται, η κύρια λειτουργία του 
ευρωπαϊκού σήματος, η οποία συνίσταται 
στην εγγύηση της εμπορικής προέλευσης 
των προϊόντων ή των υπηρεσιών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή σχετίζεται με τη διαγραφή στο άρθρο 9.

Τροπολογία 5

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 

(18) Για την ενίσχυση της προστασίας των 
σημάτων και για την αποτελεσματικότερη 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, ο δικαιούχος
ενωσιακού σήματος θα πρέπει να 
δικαιούται να εμποδίζει τρίτους να 
εισάγουν προϊόντα στο τελωνειακό έδαφος 
της Ένωσης, χωρίς να έχουν τεθεί σε 
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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.

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 ενωσιακό σήμα για 
τα εν λόγω προϊόντα. Προκειμένου να μην 
παρεμποδίζονται νόμιμες ροές 
προϊόντων, ο κανόνας αυτός θα πρέπει να 
ισχύει μόνο αν ο δικαιούχος ενωσιακού 
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 9 παράγραφος 5.

Τροπολογία 6

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 
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 9 παράγραφος 4.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Για να προωθηθεί η σύγκλιση των 
πρακτικών και η ανάπτυξη κοινών 
εργαλείων, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί 
κατάλληλο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ 
του Οργανισμού και των υπηρεσιών των 
κρατών μελών, το οποίο να καθορίζει
σαφώς τους τομείς συνεργασίας, ώστε ο 
Οργανισμός να είναι σε θέση να συντονίζει 
τα σχετικά κοινά σχέδια ενωσιακού 
ενδιαφέροντος και να χρηματοδοτεί, μέχρις 
ενός μέγιστου ποσού, αυτά τα κοινά σχέδια 
μέσω επιχορηγήσεων. Αυτές οι 
δραστηριότητες συνεργασίας αναμένεται 
να είναι επωφελείς για τις επιχειρήσεις που 
χρησιμοποιούν συστήματα σημάτων στην
Ευρώπη. Για τους χρήστες του 
καθεστώτος της Ένωσης, που 
καθιερώνεται με τον παρόντα κανονισμό, 
τα κοινά σχέδια, και ιδίως οι βάσεις 
δεδομένων για σκοπούς αναζήτησης και 
διαβούλευσης, αναμένεται να προσφέρουν 
πρόσθετα, περιεκτικά και αποδοτικά 
εργαλεία, χωρίς χρέωση, για τη 
συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις που 
απορρέουν από τον ενιαίο χαρακτήρα του
ευρωπαϊκού σήματος.

(40) Για να προωθηθεί η σύγκλιση των 
πρακτικών και η ανάπτυξη κοινών 
εργαλείων, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί 
κατάλληλο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ 
του Οργανισμού και των υπηρεσιών των 
κρατών μελών, το οποίο να καθορίζει
βασικούς τομείς συνεργασίας, ώστε ο 
Οργανισμός να είναι σε θέση να συντονίζει 
τα σχετικά κοινά σχέδια ενωσιακού 
ενδιαφέροντος και να χρηματοδοτεί, μέχρις 
ενός μέγιστου ποσού, αυτά τα κοινά σχέδια 
μέσω επιχορηγήσεων. Αυτές οι 
δραστηριότητες συνεργασίας αναμένεται 
να είναι επωφελείς για τις επιχειρήσεις που 
χρησιμοποιούν συστήματα σημάτων στην
Ένωση. Για τους χρήστες του καθεστώτος 
της Ένωσης, που καθιερώνεται με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009, τα κοινά 
σχέδια, και ιδίως οι βάσεις δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
αναζήτησης και διαβούλευσης, αναμένεται 
να προσφέρουν, χωρίς χρέωση, πρόσθετα, 
περιεκτικά και αποδοτικά εργαλεία, για τη 
συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις που 
απορρέουν από τον ενιαίο χαρακτήρα του
ενωσιακού σήματος. Δεν θα πρέπει, 
ωστόσο, να είναι υποχρεωτικό για τα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν τα 
αποτελέσματα αυτών των κοινών 
σχεδίων. Παρότι είναι σημαντικό να 
συμβάλλουν όλα τα μέρη στην επιτυχία 
των κοινών σχεδίων, μεταξύ άλλων μέσω 
της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και 
εμπειριών, η πρόβλεψη αυστηρής 
υποχρέωσης που θα απαιτεί από όλα τα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν τα 
αποτελέσματα των κοινών σχεδίων, 
ακόμη και σε περιπτώσεις όπου, για 
παράδειγμα, ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι 
διαθέτει ήδη ένα καλύτερο εργαλείο 
πληροφορικής ή παρόμοιου τύπου, δεν θα 
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ήταν ούτε αναλογική ούτε προς το 
βέλτιστο συμφέρον των χρηστών.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Η διάρθρωση των τελών έχει 
καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 
2869/95 της Επιτροπής1. Ωστόσο, η 
διάρθρωση των τελών αποτελεί κεντρική 
πτυχή της λειτουργίας του ενωσιακού 
συστήματος εμπορικών σημάτων και έχει 
αναθεωρηθεί μόλις δύο φορές από τη 
θέσπισή του, και μόνο μετά από 
σημαντική πολιτική συζήτηση. Η 
διάρθρωση των τελών θα πρέπει, κατά 
συνέπεια, να ρυθμίζεται απευθείας στο 
πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
207/2009. Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 2869/95 θα πρέπει να καταργηθεί 
και οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2868/952 της Επιτροπής που 
αφορούν τη διάρθρωση των τελών θα 
πρέπει να διαγραφούν.
___________
1 Κανονισμός αριθ. 2869/95 της 
Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1995 
σχετικά με τα πληρωτέα τέλη προς το 
Γραφείο εναρμόνισης στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, 
σχέδια και υποδείγματα) (ΕΕ L 303 της 
15.12.1995, σ. 33).
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της 
Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1995 
περί εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το 
κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 303 της 
15.12.1995, σ. 1).
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάρθρωση των τελών αποτελεί σημαντικό στοιχείο του ενωσιακού συστήματος εμπορικών 
σημάτων και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να ρυθμίζεται απευθείας στο πλαίσιο του κανονισμού, 
και όχι μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι το ζήτημα των λοιπών 
εξουσιοδοτήσεων που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής θα διευθετηθεί στο 
πλαίσιο της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 37α.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Για να διασφαλιστεί αποτελεσματική 
και αποδοτική μέθοδος για την επίλυση 
των διαφορών, για να διασφαλιστεί
συνέπεια με το γλωσσικό καθεστώς που 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
207/2009, ταχεία έκδοση αποφάσεων επί 
απλού ζητήματος, καθώς και 
αποτελεσματική και αποδοτική οργάνωση 
των τμημάτων προσφυγών, και για να 
διασφαλιστεί κατάλληλο και ρεαλιστικό 
επίπεδο τελών που χρεώνονται από τον 
Οργανισμό, τηρουμένων των 
δημοσιονομικών αρχών που καθορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης, προκειμένου να προσδιορίσει 
τις λεπτομέρειες σχετικά με τις γλώσσες 
που πρόκειται να χρησιμοποιούνται 
ενώπιον του Οργανισμού, τις περιπτώσεις
όπου οι αποφάσεις ανακοπής και 
ακύρωσης θα πρέπει να λαμβάνονται από 
μονομελή τμήματα, τις λεπτομέρειες 
σχετικά με την οργάνωση των τμημάτων 
προσφυγών, το ύψος των καταβλητέων 
τελών στον Οργανισμό και λεπτομέρειες
για την καταβολή τους.

(45) Για να διασφαλιστεί αποτελεσματική 
και αποδοτική μέθοδος επίλυσης
διαφορών, συνέπεια με το γλωσσικό 
καθεστώς που προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009, ταχεία 
έκδοση αποφάσεων σε υποθέσεις επί 
απλού ζητήματος, καθώς και 
αποτελεσματική και αποδοτική οργάνωση 
των τμημάτων προσφυγών, τηρουμένων 
των δημοσιονομικών αρχών που 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
207/2009, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου να 
προσδιορίσει τις λεπτομέρειες σχετικά με 
τις γλώσσες που πρόκειται να 
χρησιμοποιούνται ενώπιον του 
Οργανισμού, τις περιπτώσεις στις οποίες
οι αποφάσεις ανακοπής και ακύρωσης θα 
πρέπει να λαμβάνονται από μονομελή 
τμήματα, τις λεπτομέρειες σχετικά με την 
οργάνωση των τμημάτων προσφυγών και 
λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή
τελών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διάρθρωση των τελών αποτελεί σημαντικό στοιχείο του ενωσιακού συστήματος εμπορικών 
σημάτων και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να ρυθμίζεται απευθείας στο πλαίσιο του κανονισμού, 
και όχι μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι το ζήτημα των λοιπών 
εξουσιοδοτήσεων που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής θα διευθετηθεί στο 
πλαίσιο της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 37α. 

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σε ολόκληρο τον κανονισμό, οι λέξεις
«κοινοτικό σήμα» αντικαθίστανται από τις 
λέξεις «ευρωπαϊκό σήμα» και 
πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες 
γραμματικές αλλαγές·

(2) Σε ολόκληρο τον κανονισμό, οι λέξεις
«κοινοτικό σήμα» αντικαθίστανται από τις 
λέξεις «ενωσιακό σήμα» και 
πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες 
γραμματικές αλλαγές·
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθότι το περιεχόμενο του όρου «ευρωπαϊκός» είναι ευρύτερο από την επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήταν ακριβέστερο να χρησιμοποιηθεί ο όρος «ενωσιακό σήμα». 
Επιπλέον, ο όρος «ευρωπαϊκός» χρησιμοποιείται επί του παρόντος (κυρίως όσον αφορά την 
προστασία με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) για τον προσδιορισμό προστασίας η οποία δεν είναι 
ενιαία, αλλά αναφέρεται σε σύνολο εθνικών δικαιωμάτων.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε ολόκληρο τον κανονισμό, οι λέξεις
«δικαστήριο κοινοτικών σημάτων» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις
«δικαστήριο ευρωπαϊκών σημάτων» και 
πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες 
γραμματικές αλλαγές·

(3) Σε ολόκληρο τον κανονισμό, οι λέξεις
«δικαστήριο κοινοτικών σημάτων» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις
«δικαστήριο ενωσιακών σημάτων» και 
πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες 
γραμματικές αλλαγές·
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(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθότι το περιεχόμενο του όρου «ευρωπαϊκός» είναι ευρύτερο από την επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήταν ακριβέστερο να χρησιμοποιηθεί ο όρος «δικαστήριο ενωσιακών 
σημάτων». Επιπλέον, ο όρος αντικατοπτρίζει την ονομασία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σε ολόκληρο τον κανονισμό, οι λέξεις
«κοινοτικό συλλογικό σήμα» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις
«ευρωπαϊκό συλλογικό σήμα» και 
πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες 
γραμματικές αλλαγές·

(4) Σε ολόκληρο τον κανονισμό, οι λέξεις
«κοινοτικό συλλογικό σήμα» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «ενωσιακό
συλλογικό σήμα» και πραγματοποιούνται 
τυχόν αναγκαίες γραμματικές αλλαγές·

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθότι το περιεχόμενο του όρου «ευρωπαϊκός» είναι ευρύτερο από την επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήταν ακριβέστερο να χρησιμοποιηθεί ο όρος «ενωσιακό συλλογικό 
σήμα».

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ιδρύεται Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τα εμπορικά σήματα, τα 
σχέδια και τα υποδείγματα, καλούμενος 
εφεξής «ο Οργανισμός».

1. Ιδρύεται Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη διανοητική ιδιοκτησία, 
καλούμενος εφεξής «ο Οργανισμός».

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

The current name may be well established within the design- and trademarks communities but 
it is hardly a name that clearly designates what the office is doing for a person that is not 
familiar with it to begin with, including most SMEs. Changing the name of the office to reflect 
its actual work is thus very reasonable. However a name should be chosen that can both 
convey the broad range of tasks entrusted to the agency and last if new tasks are added in the 
future. Given the fact that the Agency hosts the Observatory on infringements of intellectual 
property rights as well as the registry of recognised orphan works the work clearly goes 
beyond the scope of just trademarks and designs even though these are the core competencies 
of the agency. Furthermore it is foreseable that additional items such as registration of GIs 
and tasks in relation to trade secrets could be added to the competences of the agency in the 
future.

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα/ες 
άλλων επιχειρήσεων·

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι πρέπει να πληρούται μόνο μία από τις προϋποθέσεις των 
στοιχείων α) και β).
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Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση ότι πρέπει να είναι δυνατή η καταχώριση του σήματος στο μητρώο.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μόνο σε τμήμα της Ένωσης· α) μόνο σε τμήμα της Ένωσης· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι πρέπει να πληρούται μόνο μία από τις προϋποθέσεις των 
στοιχείων α) και β).

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 11 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο α



PR\944386EL.doc 17/72 PE516.715v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όταν ειδικός πληρεξούσιος ή 
αντιπρόσωπος του δικαιούχου του σήματος 
υποβάλλει αίτηση καταχώρισης στο όνομά 
του και χωρίς την άδεια του δικαιούχου, 
εκτός εάν ο εν λόγω ειδικός πληρεξούσιος 
ή αντιπρόσωπος δικαιολογήσει την πράξη 
του·

α) όταν ειδικός πληρεξούσιος ή 
αντιπρόσωπος του δικαιούχου του σήματος 
υποβάλλει αίτηση καταχώρισης στο όνομά 
του και χωρίς την άδεια του δικαιούχου, 
εκτός εάν ο εν λόγω ειδικός πληρεξούσιος 
ή αντιπρόσωπος δικαιολογήσει την πράξη 
του· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι πρέπει να πληρούται μόνο μία από τις προϋποθέσεις των 
στοιχείων α) και β).

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το σημείο είναι ταυτόσημο με το
ευρωπαϊκό σήμα και χρησιμοποιείται για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται με 
εκείνες για τις οποίες το ευρωπαϊκό σήμα 
έχει καταχωρισθεί, και όταν η χρήση αυτή 
επηρεάζει ή είναι δυνατόν να επηρεάσει 
τη λειτουργία του ευρωπαϊκού σήματος 
να εγγυάται στους καταναλωτές την 
προέλευση των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών·

α) το σημείο είναι ταυτόσημο με το
ενωσιακό σήμα και χρησιμοποιείται για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται με 
εκείνες για τις οποίες το ενωσιακό σήμα 
έχει καταχωρισθεί·

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί σε αποσαφήνιση, μάλλον οδηγεί σε μεγαλύτερη 
έλλειψη ασφάλειας δικαίου.
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Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Ο δικαιούχος ενωσιακού σήματος έχει 
επίσης δικαίωμα να εμποδίζει την 
εισαγωγή προϊόντων, αν μόνο 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 ενωσιακό σήμα για τα εν λόγω 
προϊόντα ή το οποίο δεν δύναται να 
διακριθεί ως προς τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του από το εν λόγω 
σήμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – 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 

5. Ο δικαιούχος ενωσιακού 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 
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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.

συσκευασίας, προέρχονται από τρίτη 
χώρα και φέρουν, χωρίς σχετική άδεια, 
σήμα το οποίο είναι ταυτόσημο με το
έγκυρα καταχωρισμένο ενωσιακό 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 
αποδείξει ότι το σήμα είναι έγκυρα καταχωρισμένο και στη χώρα προορισμού.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
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 με το ενωσιακό
σήμα στη συσκευασία, τις ετικέτες, τις 
πινακίδες, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, 
τις διατάξεις γνησιότητας ή οποιαδήποτε
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 
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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 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 9 β – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την προσφορά ή τη διάθεση στην αγορά, 
ή την αποθήκευση για τους σκοπούς 
αυτούς, ή την εισαγωγή ή την εξαγωγή
παρουσίασης, συσκευασίας ή άλλων 
μέσων επί των οποίων τοποθετείται το 
σήμα.

β) την προσφορά ή τη διάθεση στην αγορά, 
ή την αποθήκευση για τους σκοπούς 
αυτούς, ή την εισαγωγή ή την εξαγωγή
συσκευασίας, ετικετών, πινακίδων, 
χαρακτηριστικών ασφαλείας, διατάξεων 
γνησιότητας ή οποιωνδήποτε άλλων 
μέσων επί των οποίων τοποθετείται 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 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, οι λέξεις 
«στην Κοινότητα» αντικαθίστανται από 
τις λέξεις «στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο.»·

(15) Το άρθρο 13 παράγραφος 1
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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«1. Το δικαίωμα που παρέχει το ενωσιακό 
σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να 
απαγορεύει τη χρήση του σήματος για 
προϊόντα που έχουν διατεθεί υπό το σήμα 
αυτό στο εμπόριο εντός του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου από τον ίδιο τον 
δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης, και όχι για ουσιαστική αλλαγή. Για λόγους 
σαφήνειας, είναι προτιμότερη η αντικατάσταση πλήρων ενοτήτων κειμένου από ό,τι η 
αντικατάσταση μόνο ενός ή περισσότερων όρων (βλ. σημείο 18.12.1 του κοινού πρακτικού 
οδηγού για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων).

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 26 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«2. Η αίτηση καταχώρισης ενωσιακού 
σήματος υπόκειται στην πληρωμή τέλους 
κατάθεσης. Το τέλος κατάθεσης 
περιλαμβάνει:
α) το βασικό τέλος·
β) τα τέλη κλάσης για τις κλάσεις πέραν 
της πρώτης στις οποίες ανήκουν τα 
προϊόντα ή οι υπηρεσίες σύμφωνα με το 
άρθρο 28·
γ) κατά περίπτωση, το τέλος έρευνας που 
αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2.
Ο καταθέτης δίνει την εντολή πληρωμής 
του τέλους κατάθεσης το αργότερο την 
ημερομηνία κατά την οποία καταθέτει 
την αίτησή του.»·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διάρθρωση των τελών αποτελεί σημαντικό στοιχείο του ενωσιακού συστήματος εμπορικών 
σημάτων και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να ρυθμίζεται απευθείας στο πλαίσιο του κανονισμού. 
Ως εκ τούτου, ο κανόνας 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 ενσωματώνεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 207/2009.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – 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 
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.»·

Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για
ενωσιακό σήμα είναι η ημερομηνία κατά 
την οποία τα έγγραφα που περιέχουν τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
26 παράγραφος 1 κατατίθενται στον 
Οργανισμό από τον καταθέτη, με την 
επιφύλαξη της εντολής πληρωμής του 
τέλους κατάθεσης. Σε περίπτωση 
καθυστερημένης εντολής πληρωμής, ως 
ημερομηνία κατάθεσης αίτησης 
θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία 
δίνεται η εντολή πληρωμής»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζεται ότι, σε περίπτωση που η εντολή πληρωμής δοθεί 
καθυστερημένα από τον καταθέτη, η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης είναι η ημερομηνία κατά 
την οποία ο καταθέτης δίνει την εντολή πληρωμής.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 28
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν ο καταθέτης ζητά καταχώριση για 6. Όταν ο καταθέτης ζητά καταχώριση για 
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περισσότερες από μία κλάσεις, τα προϊόντα 
και οι υπηρεσίες ομαδοποιούνται ανάλογα
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
παρατίθεται με τη σειρά των κλάσεων.

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 να ομαδοποιήσει τις κλάσεις.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – 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 
εντός έξι 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πιθανόν ότι η παρούσα διάταξη συνεπάγεται κάποιον φόρτο για τους χρήστες και θα ήταν 
συνεπώς σκόπιμο να επεκταθεί ελαφρώς η προθεσμία, προκειμένου να υπάρχει επιπλέον χρόνος 
για να αναλυθεί η κατάσταση για τους χρήστες.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 29
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 – προστιθέμενη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν είναι αναγκαίο, ο εκτελεστικός 
διευθυντής του Οργανισμού ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να 
διερευνήσει κατά πόσον ένα κράτος, κατά 
την έννοια της πρώτης περιόδου, παρέχει 
αυτή την αμοιβαία μεταχείριση.

Εάν είναι αναγκαίο, ο εκτελεστικός 
διευθυντής του Οργανισμού ζητεί από την 
Επιτροπή να διερευνήσει κατά πόσον ένα 
κράτος, κατά την έννοια της πρώτης 
περιόδου, παρέχει αυτή την αμοιβαία 
μεταχείριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «να εξετάσει τη δυνατότητα να διερευνήσει» είναι πολύ αδύναμη. Η Επιτροπή δεν 
υποχρεούται ούτως ή άλλως να ικανοποιήσει ένα αίτημα διερεύνησης.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 40
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Στο άρθρο 42 παράγραφος 2 πρώτη 
περίοδος, η φράση «κατά τη διάρκεια 
των πέντε ετών που προηγήθηκαν της 
ημερομηνίας δημοσίευσης»
αντικαθίσταται από τη φράση «κατά τη 
διάρκεια της περιόδου των πέντε ετών 
πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης ή από την ημερομηνία 
προτεραιότητας»·

(40) Το άρθρο 42 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Μετά από αίτηση του καταθέτη, ο 
ανακόπτων δικαιούχος προγενέστερου 
ενωσιακού σήματος οφείλει να αποδείξει 
ότι, κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που 
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προηγήθηκαν της ημερομηνίας 
κατάθεσης ή της ημερομηνίας 
προτεραιότητας της αίτησης του 
ενωσιακού σήματος, είχε γίνει ουσιαστική 
χρήση του προγενέστερου ενωσιακού 
σήματος στην Ένωση για τα προϊόντα ή 
τις υπηρεσίες για τα οποία 
καταχωρίσθηκε και τα οποία επικαλείται 
προς αιτιολόγηση της ανακοπής ή ότι 
υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση, 
εφόσον, κατά την ημερομηνία αυτή, το 
προγενέστερο ενωσιακό σήμα ήταν από 
πενταετίας τουλάχιστον καταχωρισμένο. 
Αν δεν αποδειχθούν τα ανωτέρω, η 
ανακοπή απορρίπτεται. Αν το 
προγενέστερο ενωσιακό σήμα 
χρησιμοποιήθηκε για μέρος μόνο των 
προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία 
καταχωρίσθηκε, τότε, για τους σκοπούς 
της εξέτασης της ανακοπής, θεωρείται 
καταχωρισμένο μόνο για το μέρος αυτό 
των προϊόντων ή υπηρεσιών»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης, και όχι για ουσιαστική αλλαγή. Για λόγους 
σαφήνειας, είναι προτιμότερη η αντικατάσταση πλήρων ενοτήτων κειμένου από ό,τι η 
αντικατάσταση μόνο ενός ή περισσότερων όρων (βλ. σημείο 18.12.1 του κοινού πρακτικού 
οδηγού για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων).

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 43 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 47  παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43α) Στο άρθρο 47, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«1a. Το τέλος που καταβάλλεται για την 
ανανέωση ενωσιακού σήματος 
περιλαμβάνει:
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α) ένα βασικό τέλος·
β) τα τέλη κλάσης για τις κλάσεις πέραν 
της πρώτης για τις οποίες υποβάλλεται 
αίτηση ανανέωσης· και
γ) κατά περίπτωση, το πρόσθετο τέλος 
για εκπρόθεσμη πληρωμή του τέλους 
ανανέωσης ή εκπρόθεσμη υποβολή 
αίτησης ανανέωσης σύμφωνα με την 
παράγραφο 3»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάρθρωση των τελών αποτελεί σημαντικό στοιχείο του ενωσιακού συστήματος εμπορικών 
σημάτων και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να ρυθμίζεται απευθείας στο πλαίσιο του κανονισμού. 
Ως εκ τούτου, ο κανόνας 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 ενσωματώνεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παραίτηση δηλώνεται γραπτώς στον 
Οργανισμό από τον δικαιούχο του 
σήματος. Παράγει αποτελέσματα μόνο 
μετά την καταχώρισή της στο μητρώο. Η 
ισχύς της παραίτησης από ένα ευρωπαϊκό
σήμα, η οποία δηλώνεται στον Οργανισμό 
μετά την υποβολή αίτησης για κήρυξη 
έκπτωσης του δικαιούχου του εν λόγω 
σήματος σύμφωνα με το άρθρο 56 
παράγραφος 1, εξαρτάται από την οριστική 
απόρριψη ή την απόσυρση της αίτησης για 
έκπτωση.

2. Η παραίτηση δηλώνεται γραπτώς στον 
Οργανισμό από τον δικαιούχο του 
σήματος. Παράγει αποτελέσματα μόνο 
μετά την καταχώρισή της στο μητρώο. Η 
ισχύς της παραίτησης από ένα ενωσιακό
σήμα, η οποία δηλώνεται στον Οργανισμό 
μετά την υποβολή αίτησης για κήρυξη 
έκπτωσης του δικαιούχου ή για ακυρότητα
του εν λόγω σήματος σύμφωνα με το 
άρθρο 56 παράγραφος 1, εξαρτάται από 
την οριστική απόρριψη ή την απόσυρση 
της αίτησης για έκπτωση ή για ακυρότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 50 κατά τρόπο που θα εμποδίζει τους 
δικαιούχους ενωσιακών σημάτων σε βάρος των οποίων κινούνται διαδικασίες ακύρωσης για 
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μη χρήση να ζητούν τη μετατροπή των σημάτων αυτών σε ένα ή περισσότερα εθνικά σήματα 
πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με την ακύρωση. Στην πραγματικότητα, με την πρακτική 
αυτή χορηγείται πρόσθετη περίοδος 5 ετών κατά την οποία ο δικαιούχος θα διαθέτει νομίμως 
το δικαίωμα να μη χρησιμοποιεί το σήμα, παρακάμπτοντας τον νόμο. Η ίδια διάταξη θα πρέπει 
να επεκταθεί σε υποθέσεις στις οποίες το ενωσιακό σήμα αποτελεί αντικείμενο αγωγής 
ακυρότητας.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 48
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 54  παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Στο άρθρο 54 παράγραφοι 1 και 2, οι 
λέξεις «ούτε να αντιταχθεί στη χρήση του 
μεταγενέστερου σήματος» απαλείφονται·

(48) Στο άρθρο 54, οι παράγραφοι 1 και 2
αντικαθίστανται από το ακόλουθο 
κείμενο:
«1. Ο δικαιούχος ενωσιακού σήματος, ο 
οποίος επί πέντε συνεχή έτη γνώριζε 
αλλά ανέχθηκε τη χρήση 
μεταγενέστερου ενωσιακού σήματος 
στην Ένωση, δεν δικαιούται πλέον να 
ζητήσει την ακυρότητα […] του 
μεταγενέστερου σήματος βάσει του 
προγενέστερου σήματος για τα προϊόντα 
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
εχρησιμοποιείτο το μεταγενέστερο σήμα, 
εκτός αν η καταχώριση του 
μεταγενέστερου ενωσιακού σήματος 
έγινε με κακή πίστη.
2. Ο δικαιούχος προγενέστερου εθνικού 
σήματος που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2, ή άλλου προγενέστερου 
σημείου που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 4, ο οποίος επί πέντε συνεχή 
έτη γνώριζε και ανέχθηκε τη χρήση 
μεταγενέστερου ενωσιακού σήματος στο 
κράτος μέλος όπου προστατεύεται το εν 
λόγω προγενέστερο σήμα ή το άλλο 
προγενέστερο σημείο, δεν δικαιούται 
πλέον να ζητήσει την ακυρότητα […] 
του μεταγενέστερου σήματος βάσει του 
προγενέστερου σήματος ή του άλλου 
προγενέστερου σημείου για τα προϊόντα 
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ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
εχρησιμοποιείτο το μεταγενέστερο σήμα, 
εκτός αν η κατάθεση του 
μεταγενέστερου ενωσιακού σήματος 
έγινε με κακή πίστη.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης, και όχι για ουσιαστική αλλαγή. Για λόγους 
σαφήνειας, είναι προτιμότερη η αντικατάσταση πλήρων ενοτήτων κειμένου από ό,τι η 
αντικατάσταση μόνο ενός ή περισσότερων όρων (βλ. σημείο 18.12.1 του κοινού πρακτικού 
οδηγού για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων).

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 50
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερη 
περίοδος, η φράση «κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης» αντικαθίσταται από τη 
φράση «κατά την ημερομηνία κατάθεσης 
της αίτησης ή κατά την ημερομηνία 
προτεραιότητας στην αίτηση 
καταχώρισης ευρωπαϊκού σήματος»·

(50) Το άρθρο 57, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Μετά από αίτηση του δικαιούχου του 
ενωσιακού σήματος, ο δικαιούχος 
προγενέστερου ενωσιακού σήματος, 
διάδικος σε διαδικασία ακυρότητας, 
οφείλει να αποδείξει ότι, κατά τη 
διάρκεια των πέντε ετών που 
προηγούνται της ημερομηνίας της 
αίτησης ακυρότητας, είχε γίνει 
ουσιαστική χρήση του προγενέστερου 
ενωσιακού σήματος στην Ένωση για τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία 
είχε καταχωρισθεί, και τα οποία 
επικαλείται προς αιτιολόγηση της 
αίτησής του, ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία 
για τη μη χρήση, εφόσον κατά την 
ημερομηνία αυτή το προγενέστερο 
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ενωσιακό σήμα ήταν από πενταετίας 
τουλάχιστον καταχωρισμένο. Εξάλλου, 
εάν το προγενέστερο ενωσιακό σήμα 
ήταν, τουλάχιστον από πενταετίας, 
καταχωρισμένο κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης ή την ημερομηνία 
προτεραιότητας της αίτησης ενωσιακού
σήματος, ο δικαιούχος του 
προγενέστερου ενωσιακού σήματος 
πρέπει επίσης να αποδείξει ότι οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 2 επληρούντο 
κατά την ημερομηνία αυτή. Αν δεν 
αποδειχθούν τα ανωτέρω, η αίτηση 
ακυρότητας απορρίπτεται. Αν το 
προγενέστερο ενωσιακό σήμα 
χρησιμοποιήθηκε για μέρος μόνο των 
προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία 
καταχωρίσθηκε, τότε, για τους σκοπούς 
της εξέτασης της αίτησης ακυρότητας, 
θεωρείται καταχωρισμένο μόνο γι’ αυτό 
το μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης, και όχι για ουσιαστική αλλαγή. Για λόγους 
σαφήνειας, είναι προτιμότερη η αντικατάσταση πλήρων ενοτήτων κειμένου από ό,τι η 
αντικατάσταση μόνο ενός ή περισσότερων όρων (βλ. σημείο 18.12.1 του κοινού πρακτικού 
οδηγού για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων).

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1  σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 67  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Στο άρθρο 67 παράγραφος 1, η 
φράση «εντός της ταχθείσας 
προθεσμίας» αντικαθίστανται από τη 
φράση «εντός της ταχθείσας προθεσμίας 
σύμφωνα με το άρθρο 74α»·

(60) Το άρθρο 67 παράγραφος 1
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Ο καταθέτης ενωσιακού συλλογικού 
σήματος υποβάλλει κανονισμό χρήσης 
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του σήματος εντός της ταχθείσας 
προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 74α.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης, και όχι για ουσιαστική αλλαγή. Για λόγους 
σαφήνειας, είναι προτιμότερη η αντικατάσταση πλήρων ενοτήτων κειμένου από ό,τι η 
αντικατάσταση μόνο ενός ή περισσότερων όρων (βλ. σημείο 18.12.1 του κοινού πρακτικού 
οδηγού για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων).

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 61 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 71  παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61α) Στο άρθρο 71 η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Σύμφωνα με το άρθρο 69 μπορούν 
επίσης να υποβάλλονται γραπτές 
παρατηρήσεις όσον αφορά τον 
τροποποιημένο κανονισμό χρήσης.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζεται το νόημα της πρότασης «Το άρθρο 69 
εφαρμόζεται στον τροποποιημένο κανονισμό χρήσης». Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο
74στ παράγραφος 3.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 63
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 74 στ  παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το άρθρο 74ε εφαρμόζεται στον 3. Σύμφωνα με το άρθρο 74ε μπορούν 
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τροποποιημένο κανονισμό χρήσης. επίσης να υποβάλλονται γραπτές 
παρατηρήσεις όσον αφορά τον
τροποποιημένο κανονισμό χρήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζεται το νόημα της αναφοράς στο άρθρο 74ε. Σχετίζεται 
με την τροπολογία στο άρθρο 71 παράγραφος 3.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 68
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 79 δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός διορθώνει τα γλωσσικά ή 
ορθογραφικά σφάλματα και προφανείς 
παραλείψεις στις αποφάσεις του 
Οργανισμού ή τεχνικά σφάλματα που 
οφείλονται στον Οργανισμό κατά την 
καταχώριση του σήματος ή κατά τη 
δημοσίευση της καταχώρισης.

Ο Οργανισμός διορθώνει τα γλωσσικά ή 
ορθογραφικά σφάλματα και προφανείς 
παραλείψεις στις αποφάσεις του 
Οργανισμού ή τεχνικά σφάλματα που 
οφείλονται στον Οργανισμό κατά την 
καταχώριση του σήματος ή κατά τη 
δημοσίευση της καταχώρισης. Ο 
Οργανισμός τηρεί αρχείο των 
διορθώσεων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα του οργανισμού να διορθώνει σφάλματα είναι χρήσιμη, αλλά θα πρέπει να 
υπάρχει πάντα ένα αρχείο των διορθώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ώστε να είναι δυνατός 
ο εντοπισμός τους.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 69 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 80 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην παράγραφο 1 πρώτη περίοδος, η 
φράση «απόφαση που περιέχει πρόδηλο 
διαδικαστικό σφάλμα» αντικαθίσταται 
από τη φράση «απόφαση που περιέχει 
πρόδηλο σφάλμα»·

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«1. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός 
πραγματοποιήσει μια εγγραφή στο 
μητρώο ή λάβει απόφαση που περιέχει 
πρόδηλο […] σφάλμα, αποδιδόμενο στον 
Οργανισμό, ο τελευταίος αυτός προβαίνει 
στην ακύρωση της εν λόγω εγγραφής ή 
στην ανάκληση της εν λόγω απόφασης. 
Σε περίπτωση που στη διαδικασία 
υπάρχει μόνον ένας διάδικος και η 
εγγραφή ή η πράξη θίγει τα δικαιώματά 
του, η ακύρωση της εγγραφής ή η 
ανάκληση της απόφασης, αποφασίζεται 
ακόμη κι αν το σφάλμα δεν ήταν πρόδηλο 
για τον διάδικο.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης, και όχι για ουσιαστική αλλαγή. Για λόγους 
σαφήνειας, είναι προτιμότερη η αντικατάσταση πλήρων ενοτήτων κειμένου από ό,τι η 
αντικατάσταση μόνο ενός ή περισσότερων όρων (βλ. σημείο 18.12.1 του κοινού πρακτικού 
οδηγού για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων).

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 69 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 80 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 2, η δεύτερη περίοδος
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Η ακύρωση της εγγραφής στο μητρώο ή η 
ανάκληση της απόφασης πραγματοποιείται 
εντός ενός έτους από την ημερομηνία 

«2. Η ακύρωση της εγγραφής ή η 
ανάκληση της απόφασης που 
προβλέπονται από την παράγραφο 1 
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εγγραφής στο μητρώο ή λήψης της 
απόφαση αυτής, κατόπιν διαβουλεύσεως 
με τους διαδίκους και κατόχους 
δικαιωμάτων επί του εν λόγω ευρωπαϊκού
σήματος που έχουν εγγραφεί στο 
μητρώο.»·

αποφασίζεται αυτεπαγγέλτως ή κατ’ 
αίτηση ενός των διαδίκων από το τμήμα 
που έκανε την εγγραφή ή έλαβε την 
απόφαση. Η ακύρωση της εγγραφής στο 
μητρώο ή η ανάκληση της απόφασης 
πραγματοποιείται εντός ενός έτους από την 
ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο ή 
λήψης της απόφαση αυτής, κατόπιν 
διαβουλεύσεως με τους διαδίκους και 
κατόχους δικαιωμάτων επί του εν λόγω
ενωσιακού σήματος που έχουν εγγραφεί 
στο μητρώο. Ο Οργανισμός τηρεί αρχείο 
κάθε τέτοιας ακύρωσης ή ανάκλησης.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη της πρώτης πρότασης αποτελεί τροποποίηση τεχνικής φύσης, και όχι 
ουσιαστική αλλαγή. Για λόγους σαφήνειας, είναι προτιμότερη η αντικατάσταση πλήρων 
ενοτήτων κειμένου από ό,τι η αντικατάσταση μόνο μίας ή περισσότερων προτάσεων (βλ. σημείο
18.12.1 του κοινού πρακτικού οδηγού για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των 
νομοθετικών κειμένων). Προσθήκη τελευταίας πρότασης: Οι εν λόγω ακυρώσεις/ανακλήσεις θα 
πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο προκειμένου να μπορούν να εντοπιστούν.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 73
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Στο άρθρο 85 παράγραφος 1, οι λέξεις 
«υπό τους όρους που προβλέπει ο 
εκτελεστικός κανονισμός» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «Υπό τους 
όρους που καθορίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 93α ι).»·

(73) Το άρθρο 85 παράγραφος 1
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Ο ηττηθείς διάδικος σε διαδικασία 
ανακοπής, έκπτωσης, ακυρότητας ή 
προσφυγής βαρύνεται με τα τέλη στα 
οποία έχει υποβληθεί ο άλλος διάδικος, 
καθώς, και με την επιφύλαξη του 
άρθρου 119 παράγραφος 6, με όλα τα 
απαραίτητα δικαστικά έξοδα, 
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συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 
μετακίνησης και παραμονής, καθώς και 
της αμοιβής ενός ειδικού πληρεξουσίου, 
συμβούλου ή δικηγόρου, εντός ορίων 
των τελών που έχουν καθοριστεί για 
κάθε κατηγορία εξόδων υπό τους όρους 
που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 
93α(ι).»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης, και όχι για ουσιαστική αλλαγή. Για λόγους 
σαφήνειας, είναι προτιμότερη η αντικατάσταση πλήρων ενοτήτων κειμένου από ό,τι η 
αντικατάσταση μόνο ενός ή περισσότερων όρων (βλ. σημείο 18.12.1 του κοινού πρακτικού 
οδηγού για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων).

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 82 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 94 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 1, οι λέξεις «οι 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
44/2001» αντικαθίστανται από τις λέξεις 
«οι κανόνες της Ένωσης για τη διεθνή 
δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την 
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις».

β) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«1. Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στον 
παρόντα κανονισμό, στις διαδικασίες
που αφορούν τα ενωσιακά σήματα και 
τις αιτήσεις ενωσιακού σήματος καθώς 
και στις δίκες που αφορούν τις 
ταυτόχρονες ή διαδοχικές αγωγές που 
ασκούνται με βάση ενωσιακά και εθνικά 
σήματα, εφαρμόζονται οι κανόνες της 
Ένωσης για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων 
σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.»·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης, και όχι για ουσιαστική αλλαγή. Για λόγους 
σαφήνειας, είναι προτιμότερη η αντικατάσταση πλήρων ενοτήτων κειμένου από ό,τι η 
αντικατάσταση μόνο ενός ή περισσότερων όρων (βλ. σημείο 18.12.1 του κοινού πρακτικού 
οδηγού για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων).

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 88
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 113 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Στο άρθρο 113, παράγραφος 3, η 
φράση «καθώς και τις τυπικές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
εκτελεστικό κανονισμό» αντικαθίσταται 
από τη φράση «καθώς και τις τυπικές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται 
σύμφωνα με το άρθρο 114α»·

(88) Το άρθρο 113 παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Ο Οργανισμός ελέγχει αν η 
μετατροπή που ζητείται πληροί τις 
προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού 
και ιδίως του άρθρου 112, παράγραφοι 
1, 2, 4, 5 και 6, και της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, καθώς και τις 
τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπονται
σύμφωνα με το άρθρο 114α. Αν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, ο 
Οργανισμός διαβιβάζει την αίτηση 
μετατροπής στις κεντρικές υπηρεσίες 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών 
μελών που αναφέρονται σ’ αυτήν.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης, και όχι για ουσιαστική αλλαγή. Για λόγους 
σαφήνειας, είναι προτιμότερη η αντικατάσταση πλήρων ενοτήτων κειμένου από ό,τι η 
αντικατάσταση μόνο ενός ή περισσότερων όρων (βλ. σημείο 18.12.1 του κοινού πρακτικού 
οδηγού για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων).
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 89
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 114 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(89) Στο άρθρο 114, παράγραφος 2, η 
φράση «εκτελεστικός κανονισμός» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.»·

(89) Το άρθρο 114 παράγραφος 2
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η αίτηση ή το ενωσιακό σήμα, που 
διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 113, 
δεν μπορεί να υπόκειται, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο και όσον αφορά τον τύπο, 
σε προϋποθέσεις διαφορετικές από 
εκείνες που προβλέπονται από τον 
παρόντα κανονισμό ή σε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εκδοθεί 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης, και όχι για ουσιαστική αλλαγή. Για λόγους 
σαφήνειας, είναι προτιμότερη η αντικατάσταση πλήρων ενοτήτων κειμένου από ό,τι η 
αντικατάσταση μόνο ενός ή περισσότερων όρων (βλ. σημείο 18.12.1 του κοινού πρακτικού 
οδηγού για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων).

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 92
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 117

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(92) Στο άρθρο 117, οι λέξεις «στο 
Γραφείο» αντικαθίστανται από τις λέξεις 
«στον Οργανισμό και στο προσωπικό 

(92) Το άρθρο 117 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
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του»·
«Το πρωτόκολλο περί των προνομίων 
και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εφαρμόζεται στον Οργανισμό και στο 
προσωπικό του.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης, και όχι για ουσιαστική αλλαγή. Για λόγους 
σαφήνειας, είναι προτιμότερη η αντικατάσταση πλήρων ενοτήτων κειμένου από ό,τι η 
αντικατάσταση μόνο ενός ή περισσότερων όρων (βλ. σημείο 18.12.1 του κοινού πρακτικού 
οδηγού για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων).

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 94
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 120 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(94) Στο άρθρο 120, παράγραφος 1, η 
φράση «τον εκτελεστικό κανονισμό» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.»·

(94) Το άρθρο 120 παράγραφος 1
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η αίτηση ενωσιακού σήματος, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 26 παράγραφος 
1 και όλες οι άλλες πληροφορίες η 
δημοσίευση των οποίων απαιτείται από 
τον παρόντα κανονισμό ή από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εκδοθεί 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
δημοσιεύονται σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης, και όχι για ουσιαστική αλλαγή. Για λόγους 
σαφήνειας, είναι προτιμότερη η αντικατάσταση πλήρων ενοτήτων κειμένου από ό,τι η 
αντικατάσταση μόνο ενός ή περισσότερων όρων (βλ. σημείο 18.12.1 του κοινού πρακτικού 
οδηγού για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων).
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Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 98
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 123 γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω συνεργασία καλύπτει τους εξής 
τομείς δραστηριοτήτων:

Η εν λόγω συνεργασία καλύπτει, μεταξύ 
άλλων, τους εξής τομείς δραστηριοτήτων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος αυτός δεν θα πρέπει να είναι εξαντλητικός, καθώς ενδέχεται να περιορίζεται η 
δυνατότητα ευέλικτης υλοποίησης χρήσιμων σχεδίων στο μέλλον.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 98
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 123 γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο Οργανισμός ορίζει, καταρτίζει και 
συντονίζει κοινά σχέδια ενωσιακού 
ενδιαφέροντος όσον αφορά τους τομείς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ο 
ορισμός των σχεδίων περιλαμβάνει τις 
ιδιαίτερες υποχρεώσεις και αρμοδιότητες 
κάθε συμμετέχοντος γραφείου 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών 
μελών και του γραφείου πνευματικής 
ιδιοκτησίας του Benelux.

2. Ο Οργανισμός ορίζει, καταρτίζει και 
συντονίζει κοινά σχέδια ενωσιακού 
ενδιαφέροντος όσον αφορά τους τομείς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ο 
ορισμός των σχεδίων καθορίζει τις 
ιδιαίτερες υποχρεώσεις και αρμοδιότητες 
κάθε συμμετέχοντος γραφείου 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών 
μελών και του γραφείου πνευματικής 
ιδιοκτησίας του Benelux. Σε κάθε φάση 
των κοινών σχεδίων, ο Οργανισμός 
διαβουλεύεται με εκπροσώπους των 
χρηστών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Καθότι σκοπός των κοινών σχεδίων είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους χρήστες, 
θα ήταν εύλογο να συμμετέχουν στη διαδικασία. Το γεγονός αυτό θα αντανακλούσε και την 
τρέχουσα πρακτική.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 98
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 123 γ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα γραφεία βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
των κρατών μελών, καθώς και το γραφείο 
πνευματικής ιδιοκτησίας του Benelux, 
συμμετέχουν αποτελεσματικά στα κοινά 
σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 
2, με στόχο να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη, η 
λειτουργία, η διαλειτουργικότητα, και η 
επικαιροποίησή τους.

3. Τα γραφεία βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
των κρατών μελών, καθώς και το γραφείο 
πνευματικής ιδιοκτησίας του Benelux, 
συμμετέχουν αποτελεσματικά στα κοινά 
σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 
2, με στόχο να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη, η 
λειτουργία, η διαλειτουργικότητα, και η 
επικαιροποίησή τους. Η συμμετοχή σε 
τέτοια κοινά σχέδια δεν συνεπάγεται 
καμία υποχρέωση εκ μέρους των κρατών 
μελών για εφαρμογή του αποτελέσματος 
στις αντίστοιχες επικράτειές τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Although it is reasonable that all Member States participate, with respect taken to the 
capacity of the national offices, in the common projects, it is not proportional to make it 
mandatory for all Member States to implement the outcome of the project. One could imagine 
for example a case where an individual Member State A has invested large sums into a 
specific IT system and a similar (but inferior) system is developed in a joint project. It would 
not be reasonable to force the Member State A to abandon its system in favour of the common 
one. Also such an approach could risk causing significant opposition to starting various types 
of projects when a number of offices are not interested in adopting the outcome but where 
users would still benefit from other offices progressing in a cooperation project.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 98
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 123 γ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο Οργανισμός παρέχει οικονομική 
στήριξη στα κοινά σχέδια ενωσιακού 
ενδιαφέροντος που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 εφόσον αυτό απαιτείται για 
να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
συμμετοχή των γραφείων βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας των κρατών μελών, και του 
γραφείου πνευματικής ιδιοκτησίας του 
Benelux σε σχέδια κατά την έννοια της 
παραγράφου 3. Η οικονομική στήριξη 
μπορεί να λάβει τη μορφή επιχορήγησης.
Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης 
δεν υπερβαίνει το 10% του ετήσιου 
εισοδήματος του Οργανισμού. Οι 
δικαιούχοι των επιχορηγήσεων είναι τα 
γραφεία βιομηχανικής ιδιοκτησίας των 
κρατών μελών και το γραφείο πνευματικής 
ιδιοκτησίας του Benelux. Οι επιχορηγήσεις 
είναι δυνατόν να δοθούν χωρίς πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για 
τον Οργανισμό και με βάση τις αρχές των 
διαδικασιών περί επιχορηγήσεων που 
περιλαμβάνει ο δημοσιονομικός 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και ο κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της 
Επιτροπής.

4. Ο Οργανισμός παρέχει οικονομική 
στήριξη στα κοινά σχέδια ενωσιακού 
ενδιαφέροντος που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική συμμετοχή των γραφείων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών 
μελών, και του γραφείου πνευματικής 
ιδιοκτησίας του Benelux σε σχέδια κατά 
την έννοια της παραγράφου 3. Η 
οικονομική στήριξη μπορεί να λάβει τη 
μορφή επιχορήγησης. Το συνολικό ποσό 
της χρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το
20% του ετήσιου εισοδήματος του 
Οργανισμού. Οι δικαιούχοι των 
επιχορηγήσεων είναι τα γραφεία 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών 
μελών και το γραφείο πνευματικής 
ιδιοκτησίας του Benelux. Οι επιχορηγήσεις 
είναι δυνατόν να δοθούν χωρίς πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για 
τον Οργανισμό και με βάση τις αρχές των 
διαδικασιών περί επιχορηγήσεων που 
περιλαμβάνει ο δημοσιονομικός 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και ο κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της 
Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία επιχειρείται η περαιτέρω αποσαφήνιση του προτεινόμενου συστήματος 
επιχορηγήσεων για συμμετοχή σε σχέδια συνεργασίας. Θα ήταν επίσης λογικό να αυξηθεί η
«οροφή» της πιθανής χρηματοδότησης για τα εν λόγω σχέδια.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 99
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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, δύο αντιπροσώπους της Επιτροπής
και έναν αντιπρόσωπο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, καθώς και από τους 
αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημείο 10 της κοινής προσέγγισης για τους οργανισμούς ορίζει ότι «Η σύνθεση του 
συμβουλίου πρέπει να είναι η ακόλουθη: […] - κατά περίπτωση, ένα μέλος που ορίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την επιφύλαξη των σχετικών ρυθμίσεων για τους υπάρχοντες 
οργανισμούς». Θα ήταν, επομένως, φυσικό να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο 
τουλάχιστον ένα μέλος το οποίο θα ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 99
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 127 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε 
τακτική συνεδρίαση άπαξ του έτους.
Συνέρχεται επίσης με πρωτοβουλία του 
προέδρου του ή μετά από αίτημα της 
Επιτροπής ή του ενός τρίτου των κρατών 
μελών.

3. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε 
τακτική συνεδρίαση δύο φορές ετησίως.
Συνέρχεται επίσης με πρωτοβουλία του 
προέδρου του ή μετά από αίτημα της 
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του ενός τρίτου των 
κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν λογικό να έχουν και τα τρία θεσμικά όργανα το δικαίωμα να συγκαλούν το διοικητικό 
συμβούλιο. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να συνέρχεται δύο φορές 
ετησίως όπως ισχύει επί του παρόντος για το αντίστοιχο διοικητικό συμβούλιο. Η αλλαγή αυτή 
προτείνεται επιπλέον λόγω της πρότασης για κατάργηση της εκτελεστικής επιτροπής.
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 99
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 127 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις 
αποφάσεις του με απόλυτη πλειοψηφία 
των μελών του. Ωστόσο, απαιτείται 
πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του 
για τις αποφάσεις που είναι αρμόδιο να 
λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο δυνάμει 
του άρθρου 124 παράγραφος 1 στοιχεία α) 
και β), του άρθρου 126 παράγραφος 1 και 
του άρθρου 129 παράγραφοι 2 και 4. Και 
στις δύο περιπτώσεις, κάθε μέλος διαθέτει 
μόνον μία ψήφο.

5. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις 
αποφάσεις του με απόλυτη πλειοψηφία 
των μελών του. Ωστόσο, απαιτείται 
πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του 
για τις αποφάσεις που είναι αρμόδιο να 
λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο δυνάμει 
του άρθρου 124 παράγραφος 1 στοιχεία α) 
και β), του άρθρου 126 παράγραφος 1 και 
του άρθρου 129 παράγραφοι 2 και 3. Και 
στις δύο περιπτώσεις, κάθε μέλος διαθέτει 
μόνον μία ψήφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 129 παράγραφοι 3 και 4.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 99
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Τίτλος XII – Τμήμα 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 2α διαγράφεται
Διοικητικό συμβούλιο
Άρθρο 127α
Συγκρότηση
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
συγκροτήσει εκτελεστική επιτροπή.
Άρθρο 127β
Αρμοδιότητες και οργάνωση
1. Η εκτελεστική επιτροπή επικουρεί το 
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διοικητικό συμβούλιο.
2. Η εκτελεστική επιτροπή έχει τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) να προετοιμάζει αποφάσεις προς 
έκδοση από το διοικητικό συμβούλιο,
β) να διασφαλίζει, σε συνεργασία με το 
διοικητικό συμβούλιο, κατάλληλη 
συνέχεια στα πορίσματα και τις 
συστάσεις που απορρέουν από τις 
εκθέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού 
λογιστικού ελέγχου και τις αξιολογήσεις, 
καθώς και από έρευνες της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF), 
γ) με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων 
του εκτελεστικού διευθυντή, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 128, να επικουρεί 
και να συμβουλεύει τον εκτελεστικό 
διευθυντή κατά την εφαρμογή των 
αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, 
με σκοπό να ενισχυθεί η εποπτεία της 
διοικητικής διαχείρισης.
3. Όταν είναι αναγκαίο λόγω έκτακτης 
ανάγκης, η εκτελεστική επιτροπή μπορεί 
να λαμβάνει ορισμένες προσωρινές 
αποφάσεις εξ ονόματος του διοικητικού 
συμβουλίου, ιδίως σε ζητήματα 
διοικητικής διαχείρισης, 
περιλαμβανομένης της αναστολής της 
ανάθεσης των αρμοδιοτήτων που 
ανήκουν στην αρμόδια για τους 
διορισμούς αρχή .
4. Η εκτελεστική επιτροπή απαρτίζεται 
από τον πρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου, έναν εκπρόσωπο της 
Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο και 
από άλλα τρία μέλη που ορίζονται από το 
διοικητικό συμβούλιο, μεταξύ των μελών 
του. Ο πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου είναι επίσης ο πρόεδρος της 
εκτελεστικής επιτροπής. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις 
της εκτελεστικής επιτροπής, αλλά δεν 
έχει δικαίωμα ψήφου.
5. Η διάρκεια της θητείας των μελών της 
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εκτελεστικής επιτροπής είναι τετραετής. 
Η διάρκεια της θητείας των μελών της 
εκτελεστικής επιτροπής λήγει όταν 
παύουν να είναι μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου.
6. Η εκτελεστική επιτροπή συνέρχεται σε 
τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον ανά 
τρίμηνο. Συνέρχεται επίσης με 
πρωτοβουλία του προέδρου του ή κατόπιν 
αιτήματος των μελών του.
7. Η εκτελεστική επιτροπή ακολουθεί τον 
εσωτερικό κανονισμό που καθορίζεται 
από το διοικητικό συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση (σημείο 10), η διακυβέρνηση δύο επιπέδων πρέπει να 
υιοθετείται, «όταν κάτι τέτοιο υπόσχεται περισσότερη αποτελεσματικότητα». Δεν φαίνεται να 
υπάρχουν πειστικές αποδείξεις ότι η εν λόγω εκτελεστική επιτροπή θα παρείχε πρόσθετη 
αποτελεσματικότητα στον οργανισμό· αντ’ αυτού, υπάρχει κίνδυνος να προστεθεί ένα νέο 
επίπεδο γραφειοκρατίας, με αποτέλεσμα να μειωθεί η διαφάνεια για τα μη μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και για τους χρήστες.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 99
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 129 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται 
από το διοικητικό συμβούλιο, από 
κατάλογο υποψηφίων που προτείνεται από
την Επιτροπή, μετά από ανοικτή και 
διαφανή διαδικασία επιλογής. Πριν από 
τον διορισμό του, ο επιλεγμένος από το 
διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος 
ενδέχεται να κληθεί να προβεί σε δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.
Για τους σκοπούς της σύναψης της 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται 
από το διοικητικό συμβούλιο, από 
κατάλογο τουλάχιστον τριών υποψηφίων 
που προτείνεται από μια επιτροπή 
προεπιλογής του διοικητικού συμβουλίου 
η οποία αποτελείται από εκπροσώπους 
των κρατών μελών, της Επιτροπής και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από 
ανοικτή και διαφανή διαδικασία επιλογής
και τη δημοσίευση πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
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σύμβασης με τον εκτελεστικό διευθυντή, ο 
Οργανισμός εκπροσωπείται από τον 
πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

αλλού. Πριν από τον διορισμό του, ο 
επιλεγμένος από το διοικητικό συμβούλιο 
υποψήφιος ενδέχεται να κληθεί να προβεί 
σε δήλωση ενώπιον αρμόδιας επιτροπής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.
Για τους σκοπούς της σύναψης της 
σύμβασης με τον εκτελεστικό διευθυντή, ο 
Οργανισμός εκπροσωπείται από τον 
πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Even though the proposal by the Commission is in line with the Joint Statement on agencies 
the special nature of the agency is such that it warrants the use of the exception also provided 
for in the Common Approach on this point (point 16). It does not seem appropriate to exclude 
the Management Board from the pre-selection procedure, especially as the director is first 
and foremost accountable to the Management Board. Instead a balanced pre-selection 
committee should have the responsibility to prepare the list to the full management board. In 
order to ensure that the Management board has a true choice between candidates it should be 
specified that the list should include at least three candidates.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 99
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 129 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον με 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, 
μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον με 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, 
μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του ενός τρίτου των 
κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαλλαγή του εκτελεστικού διευθυντή από τα καθήκοντά του θα πρέπει επίσης να μπορεί να 
ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ένα σημαντικό μέρος των κρατών μελών. Με τον 
τρόπο αυτόν τονίζεται περαιτέρω η κοινή ευθύνη των τριών θεσμικών οργάνων για τον 



PE516.715v01-00 46/72 PR\944386EL.doc

EL

Οργανισμό.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 99
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 129 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή 
είναι πενταετής. Στο τέλος αυτής της 
περιόδου, η Επιτροπή πραγματοποιεί 
αξιολόγηση, κατά την οποία λαμβάνονται 
υπόψη οι επιδόσεις του εκτελεστικού 
διευθυντή και τα μελλοντικά καθήκοντα 
και προκλήσεις του Οργανισμού.

3. Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή 
είναι πενταετής. Στο τέλος αυτής της 
περιόδου, το διοικητικό συμβούλιο
πραγματοποιεί αξιολόγηση, κατά την 
οποία λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του 
εκτελεστικού διευθυντή και τα μελλοντικά 
καθήκοντα και προκλήσεις του 
Οργανισμού. Η θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή μπορεί να παραταθεί άπαξ για 
μέγιστη περίοδο πέντε ετών από το 
διοικητικό συμβούλιο, μετά από θετική 
αξιολόγηση από το διοικητικό συμβούλιο. 
Πριν από τη λήψη απόφασης για 
παράταση της θητείας του εκτελεστικού 
διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο 
συμβουλεύεται την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινή προσέγγιση αναφέρει σαφώς (σημείο 15) ότι ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 
πρωτίστως υπόλογος στο διοικητικό συμβούλιο. Θα ήταν επομένως ασυνεπές να δοθεί στην 
Επιτροπή δικαίωμα αρνησικυρίας όσον αφορά τον επαναδιορισμό ενός εκτελεστικού διευθυντή. 
Αυτή η εξουσία αρνησικυρίας θα έθετε επίσης σε σοβαρό κίνδυνο την ανεξαρτησία του 
εκτελεστικού διευθυντή και του Οργανισμού. Είναι λογικό το συμβούλιο στο οποίο λογοδοτεί ο 
εκτελεστικός διευθυντής να πραγματοποιεί την αξιολόγηση απόδοσης και να έχει την εξουσία 
επαναδιορισμού.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 99
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 129 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής που λαμβάνει 
υπόψη την αναφερόμενη στην παράγραφο 
3 αξιολόγηση, δύναται να παρατείνει 
άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή για μέγιστη περίοδο πέντε 
ετών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη λόγω της τροπολογίας στο άρθρο 129 παράγραφος 3.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 99
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 129 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο αναπληρωτής εκτελεστικός 
διευθυντής ή οι αναπληρωτές εκτελεστικοί 
διευθυντές διορίζονται ή απαλλάσσονται 
από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, μετά από διαβούλευση 
με τον εκτελεστικό διευθυντή ή, ανάλογα 
με την περίπτωση, με τον επιλεγέντα 
εκτελεστικό διευθυντή. Η θητεία του 
αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή είναι 
πενταετής. Μπορεί να παραταθεί άπαξ για 
μέγιστη περίοδο πέντε ετών από το 
διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 4, μετά από 
διαβούλευση με τον εκτελεστικό 
διευθυντή.

6. Ο αναπληρωτής εκτελεστικός 
διευθυντής ή οι αναπληρωτές εκτελεστικοί 
διευθυντές διορίζονται ή απαλλάσσονται 
από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, μετά από διαβούλευση 
με τον εκτελεστικό διευθυντή ή, ανάλογα 
με την περίπτωση, με τον επιλεγέντα 
εκτελεστικό διευθυντή. Η θητεία του 
αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή είναι 
πενταετής. Μπορεί να παραταθεί άπαξ για 
μέγιστη περίοδο πέντε ετών από το 
διοικητικό συμβούλιο, όπως προβλέπεται 
στην παράγραφο 3, μετά από διαβούλευση 
με τον εκτελεστικό διευθυντή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζεται η πρόταση με τη διαδικασία που προβλέπεται για 
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τον επαναδιορισμό του εκτελεστικού διευθυντή στο άρθρο 129 παράγραφος 3.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 108
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 139 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο Οργανισμός συντάσσει ανά εξάμηνο 
έκθεση απευθυνόμενη στην Επιτροπή 
σχετικά με την οικονομική του κατάσταση.
Με βάση την έκθεση αυτή, η Επιτροπή 
προβαίνει σε εξέταση της οικονομικής 
κατάστασης του Οργανισμού.

4. Ο Οργανισμός συντάσσει ανά εξάμηνο 
έκθεση απευθυνόμενη στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή σχετικά με την οικονομική του 
κατάσταση. Με βάση την έκθεση αυτή, η 
Επιτροπή προβαίνει σε εξέταση της 
οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν λογικό να αναφέρεται σαφώς ότι η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να διαβιβάζεται επίσης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 108
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 139 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ο Οργανισμός διατηρεί αποθεματικό 
ταμείο το οποίο καλύπτει ένα έτος των 
λειτουργικών του δαπανών, ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια των εργασιών 
του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Recital 43 of the Commission’s proposal foresees that, ‘in the interest of sound financial 
management, the accumulation of significant budgetary surpluses should be avoided’ and 
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‘this should be without prejudice to the Agency maintaining a financial reserve covering one 
year of its operational expenditure to ensure the continuity of its operations and the execution 
of its tasks’. The following paragraph clarifies that such a fund shall be maintained. As a 
matter of fact, sound financial management requires not only that an excessive accumulation 
of surplus takes place, but also that a prudential reserve fund is created in order to cope with 
unexpected drops in income or unforeseeable expenditures, which could hamper the 
continuity of the Agency's operations.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – 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 στα 
επίπεδα που ορίζονται στο παράρτημα -Ι, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι τα σχετικά 
έσοδα επαρκούν κατ’ αρχήν για την 
ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού και παράλληλα αποφεύγεται η 
συσσώρευση σημαντικών πλεονασμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάρθρωση των τελών αποτελεί σημαντικό στοιχείο του ενωσιακού συστήματος εμπορικών 
σημάτων και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να ρυθμίζεται απευθείας στο πλαίσιο του κανονισμού, 
και όχι μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή δεν θα είναι σε θέση 
να αναθεωρεί και να τροποποιεί το επίπεδο των τελών μόνη της. Θα πρέπει επίσης να 
σημειωθεί ότι δεν θα πρέπει να επιστρέφονται κονδύλια από τον Οργανισμό ούτε στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ ούτε στους γενικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών ή των 
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εθνικών υπηρεσιών τους, με την εξαίρεση των επιχορηγήσεων που σχετίζονται με σχέδια 
συνεργασίας και σύγκλισης.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 111
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 144 α – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το σύστημα των πληρωτέων προς τον 
Οργανισμό τελών και επιβαρύνσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 144, όπου 
συμπεριλαμβάνονται το ύψος των τελών,
οι μέθοδοι πληρωμής, τα νομίσματα, η 
προθεσμία καταβολής τελών και 
επιβαρύνσεων, η ημερομηνία κατά την 
οποία θεωρείται ότι καταβλήθηκε η 
πληρωμή και οι συνέπειες σε περίπτωση 
μη πληρωμής ή εκπρόθεσμης πληρωμής, 
όπως και ελλιπούς πληρωμής ή καταβολής 
υψηλότερου ποσού, οι υπηρεσίες που 
μπορεί να μην χρεώνονται, καθώς και τα 
κριτήρια βάσει των οποίων ο εκτελεστικός 
διευθυντής μπορεί να ασκεί τις 
αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 
144 παράγραφοι 3 και 4.

δ) το σύστημα των πληρωτέων προς τον 
Οργανισμό τελών και επιβαρύνσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 144, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι μέθοδοι 
πληρωμής, τα νομίσματα, η προθεσμία 
καταβολής τελών και επιβαρύνσεων, η 
ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι 
καταβλήθηκε η πληρωμή και οι συνέπειες 
σε περίπτωση μη πληρωμής ή 
εκπρόθεσμης πληρωμής, όπως και 
ελλιπούς πληρωμής ή καταβολής 
υψηλότερου ποσού, οι υπηρεσίες που 
μπορεί να μην χρεώνονται, καθώς και τα 
κριτήρια βάσει των οποίων ο εκτελεστικός 
διευθυντής μπορεί να ασκεί τις 
αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 
144 παράγραφοι 3 και 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάρθρωση των τελών αποτελεί σημαντικό στοιχείο του ενωσιακού συστήματος εμπορικών 
σημάτων και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να ρυθμίζεται απευθείας στο πλαίσιο του κανονισμού, 
και όχι μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι το ζήτημα των λοιπών 
εξουσιοδοτήσεων που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής θα διευθετηθεί στο 
πλαίσιο της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 37α. 

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 112
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 145
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(112) Στο άρθρο 145, οι λέξεις «οι 
εκτελεστικοί κανονισμοί του» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εκδοθεί 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.»·

(112) Το άρθρο 145 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα 
τίτλο, ο παρών κανονισμός και οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εκδοθεί 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού
εφαρμόζονται στις αιτήσεις διεθνούς 
καταχώρισης που έχουν κατατεθεί 
δυνάμει του πρωτοκόλλου που αφορά τη 
συμφωνία της Μαδρίτης σχετικά με τη 
διεθνή καταχώριση σημάτων, που 
εγκρίθηκε στη Μαδρίτη στις 27 Ιουνίου 
1989 (στο εξής «διεθνείς αιτήσεις» και 
«πρωτόκολλο της Μαδρίτης», 
αντίστοιχα) και βασίζονται σε αίτηση 
ενωσιακού σήματος ή σε ενωσιακό σήμα, 
καθώς και στην καταχώριση σημάτων 
στο διεθνές μητρώο που τηρείται από το 
Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
(στο εξής «διεθνής καταχώριση» και 
«Διεθνές Γραφείο», αντίστοιχα), η 
προστασία των οποίων επεκτείνεται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης, και όχι για ουσιαστική αλλαγή. Για λόγους 
σαφήνειας, είναι προτιμότερη η αντικατάσταση πλήρων ενοτήτων κειμένου από ό,τι η 
αντικατάσταση μόνο ενός ή περισσότερων όρων (βλ. σημείο 18.12.1 του κοινού πρακτικού 
οδηγού για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων).

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 119 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 156 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην παράγραφο 2, οι λέξεις «έξι 
μήνες» αντικαθίστανται από τις λέξεις 
«έναν μήνα»·

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η ανακοπή ασκείται εντός 
προθεσμίας τριών μηνών, η οποία 
αρχίζει ένα μήνα από την ημερομηνία 
δημοσίευσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 152, παράγραφος 1. Η ανακοπή 
θεωρείται ασκηθείσα μόνο μετά την 
καταβολή του τέλους ανακοπής.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης, και όχι για ουσιαστική αλλαγή. Για λόγους 
σαφήνειας, είναι προτιμότερη η αντικατάσταση πλήρων ενοτήτων κειμένου από ό,τι η 
αντικατάσταση μόνο ενός ή περισσότερων όρων (βλ. σημείο 18.12.1 του κοινού πρακτικού 
οδηγού για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων).

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 121 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 159 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 2, οι λέξεις «ή της 
συμφωνίας της Μαδρίτης» διαγράφονται·

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«2. Η αίτηση εθνικού σήματος ή η 
αίτηση επέκτασης της προστασίας σε 
κράτος μέλος το οποίο είναι μέρος του 
πρωτοκόλλου της Μαδρίτης […], η 
οποία προκύπτει από τη μετατροπή της 
επέκτασης της προστασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω διεθνούς 
καταχώρισης, ισχύουν, όσον αφορά το εν 
λόγω κράτος μέλος, από την ημερομηνία 
της διεθνούς καταχώρισης δυνάμει του 
άρθρου 3 παράγραφος 4 του 
πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, ή από την 
ημερομηνία της επέκτασης μέσα στην 
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Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει του άρθρου 
3ter παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου 
της Μαδρίτης, εφόσον αυτή έγινε μετά 
τη διεθνή καταχώριση, ή την 
ημερομηνία προτεραιότητας της εν λόγω 
καταχώρισης και, ενδεχομένως, της 
αρχαιότητας σήματος του 
συγκεκριμένου κράτους, η οποία 
διεκδικείται σύμφωνα με το άρθρο 
153.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης, και όχι για ουσιαστική αλλαγή. Για λόγους 
σαφήνειας, είναι προτιμότερη η αντικατάσταση πλήρων ενοτήτων κειμένου από ό,τι η 
αντικατάσταση μόνο ενός ή περισσότερων όρων (βλ. σημείο 18.12.1 του κοινού πρακτικού 
οδηγού για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων).

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 114
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 148 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός πενταετίας από την ημερομηνία της 
διεθνούς καταχώρισης, ο Οργανισμός 
κοινοποιεί στο Διεθνές Γραφείο τα 
πραγματικά περιστατικά και τις 
αποφάσεις που επηρεάζουν την ισχύ της 
αίτησης καταχώρισης ευρωπαϊκού
σήματος ή την καταχώριση ευρωπαϊκού
σήματος επί του οποίου βασίστηκε η 
διεθνής καταχώριση.

Κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας από την 
ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης, ο 
Οργανισμός κοινοποιεί στο Διεθνές 
Γραφείο κάθε πραγματικό περιστατικό 
και απόφαση που επηρεάζει την ισχύ της 
αίτησης καταχώρισης ενωσιακού σήματος 
ή την καταχώριση ενωσιακού σήματος επί 
του οποίου βασίστηκε η διεθνής 
καταχώριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζεται ότι η πενταετής περίοδος δεν αποτελεί χρονικό 
όριο, αλλά περίοδο κατά την οποία κοινοποιείται κάθε σχετικό πραγματικό περιστατικό και 
απόφαση.
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Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 127 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Παράρτημα -I (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(127α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
Παράρτημα:

«Παράρτημα -I
Ύψος των τελών

Τα τέλη που καταβάλλονται στον 
Οργανισμό δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού και δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2868/95 ορίζονται ως εξής:
1. Βασικό τέλος 
αίτησης για 
ατομικό σήμα
(άρθρο 26 
παράγραφος 2, 
κανόνας 4 
στοιχείο a))

925 ευρώ

1α. Τέλος 
έρευνας για 
αίτηση για 
ενωσιακό σήμα 
(άρθρο 38 
παράγραφος 2, 
κανόνας 4 
στοιχείο γ))

Το ποσό των 12 
ευρώ επί τον 
αριθμό 
κεντρικών 
υπηρεσιών 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας που 
αναφέρονται στο 
άρθρο 38 
παράγραφος 2· 
το εν λόγω ποσό 
και οι 
επακόλουθες 
αλλαγές 
δημοσιεύονται 
από τον 
Οργανισμό στην 
Επίσημη 
Εφημερίδα του 
Οργανισμού

1β. Βασικό τέλος 775 ευρώ
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ηλεκτρονικής 
αίτησης για 
ατομικό σήμα 
(άρθρο 26 
παράγραφος 2, 
κανόνας 4 
στοιχείο α))
1γ. Βασικό τέλος 
ηλεκτρονικής 
αίτησης για 
ατομικό σήμα, με 
χρήση της 
ηλεκτρονικής 
βάσης 
δεδομένων 
ταξινόμησης 
(άρθρο 26 
παράγραφος 2, 
κανόνας 4 
στοιχείο α))

725 ευρώ

2. Τέλος για τη 
δεύτερη κλάση 
προϊόντων και 
υπηρεσιών για 
ατομικό σήμα 
(άρθρο 26 
παράγραφος 2, 
κανόνας 4 
στοιχείο β))

50 ευρώ

2a. Τέλος για την 
τρίτη κλάση 
προϊόντων και 
υπηρεσιών για 
ατομικό σήμα 
(άρθρο 26 
παράγραφος 2, 
κανόνας 4 
στοιχείο β))

75 ευρώ

2β. Τέλος ανά 
κλάση προϊόντων 
και υπηρεσιών 
πέραν της τρίτης 
για ατομικό σήμα 
(άρθρο 26 
παράγραφος 2, 
κανόνας 4 

150 ευρώ
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στοιχείο β))
3. Βασικό τέλος 
αίτησης για 
συλλογικό σήμα 
(άρθρο 26 
παράγραφος 2 
και άρθρο 66 
παράγραφος 3, 
κανόνας 4 
στοιχείο α) και 
κανόνας 42)

1.000 ευρώ

3a. Βασικό τέλος 
ηλεκτρονικής 
αίτησης για 
συλλογικό σήμα, 
με χρήση της 
ηλεκτρονικής 
βάσης 
δεδομένων 
ταξινόμησης 
(άρθρο 26 
παράγραφος 2 
και άρθρο 66 
παράγραφος 3, 
κανόνας 4 
στοιχείο a) και 
κανόνας 42)

950 ευρώ

4. Τέλος για τη 
δεύτερη κλάση 
προϊόντων και 
υπηρεσιών για 
συλλογικό σήμα 
(άρθρο 26 
παράγραφος 2 
και άρθρο 66 
παράγραφος 3, 
κανόνας 4 
στοιχείο β) και 
κανόνας 42)

50 ευρώ

4α. Τέλος για την 
τρίτη κλάση 
προϊόντων και 
υπηρεσιών για 
συλλογικό σήμα 
(άρθρο 26 
παράγραφος 2 

75 ευρώ 
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και άρθρο 66 
παράγραφος 3, 
κανόνας 4 
στοιχείο β) και 
κανόνας 42)
4β. Τέλος ανά 
κλάση προϊόντων 
και υπηρεσιών 
πέραν της τρίτης 
για συλλογικό 
σήμα (άρθρο 26 
παράγραφος 2 
και άρθρο 66 
παράγραφος 3, 
κανόνας 4 
στοιχείο β) και 
κανόνας 42)

150 ευρώ

5. Τέλος 
ανακοπής (άρθρο 
41 παράγραφος 
3)· κανόνας 17 
παράγραφος 1)

350 ευρώ

7. Βασικό τέλος 
καταχώρισης 
ατομικού 
σήματος (άρθρο 
45)

0 ευρώ

8. Τέλος ανά 
κλάση προϊόντων 
και υπηρεσιών 
πέραν της τρίτης 
για ατομικό σήμα 
(άρθρο 45)

0 ευρώ

9. Βασικό τέλος 
καταχώρισης για 
συλλογικό σήμα 
(άρθρο 45 και 
άρθρο 66 
παράγραφος 3)

0 ευρώ

10. Τέλος ανά 
κλάση προϊόντων 
και υπηρεσιών 
πέραν της τρίτης 
για συλλογικό 
σήμα (άρθρο 45 

0 ευρώ
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και άρθρο 64 
παράγραφος 3)
11. Πρόσθετο 
τέλος για 
καθυστέρηση 
καταβολής του 
τέλους 
καταχώρισης 
(σημείο 2 του 
άρθρου 162 
παράγραφος 2)

0 ευρώ

12. Βασικό τέλος 
ανανέωσης 
ατομικού 
σήματος (άρθρο 
47 παράγραφος 
1, κανόνας 30 
παράγραφος 2 
στοιχείο α))

1.150 ευρώ

12α. Βασικό 
τέλος 
ηλεκτρονικής 
ανανέωσης 
ατομικού 
σήματος (άρθρο 
47 παράγραφος 
1, κανόνας 30 
παράγραφος 2 
στοιχείο α))

1.000 ευρώ

13. Τέλος 
ανανέωσης για 
τη δεύτερη 
κλάση προϊόντων 
και υπηρεσιών 
για ατομικό σήμα 
(άρθρο 47 
παράγραφος 1, 
κανόνας 30 
παράγραφος 2 
στοιχείο β))

100 ευρώ

13a. Τέλος 
ανανέωσης για 
την τρίτη κλάση 
προϊόντων και 
υπηρεσιών για 
ατομικό σήμα 

150 ευρώ
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(άρθρο 47 
παράγραφος 1, 
κανόνας 30 
παράγραφος 2 
στοιχείο β))
13β. Τέλος 
ανανέωσης ανά 
κλάση προϊόντων 
και υπηρεσιών 
πέραν της τρίτης 
για ατομικό σήμα 
(άρθρο 47 
παράγραφος 1, 
κανόνας 30 
παράγραφος 2 
στοιχείο β))

300 ευρώ

14. Βασικό τέλος 
ανανέωσης 
συλλογικού 
σήματος (άρθρο 
47 παράγραφος 1 
και άρθρο 66 
παράγραφος 3, 
κανόνας 30 
παράγραφος 2 
στοιχείο α) και 
κανόνας 42)

1.275 ευρώ

15. Τέλος 
ανανέωσης για 
τη δεύτερη 
κλάση προϊόντων 
και υπηρεσιών 
για συλλογικό 
σήμα (άρθρο 47 
παράγραφος 1 
και άρθρο 66 
παράγραφος 3, 
κανόνας 30 
παράγραφος 2 
στοιχείο β) και 
κανόνας 42)

100 ευρώ

15α. Τέλος 
ανανέωσης για 
την τρίτη κλάση 
προϊόντων και 
υπηρεσιών για 

150 ευρώ
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συλλογικό σήμα 
(άρθρο 47 
παράγραφος 1 
και άρθρο 66 
παράγραφος 3, 
κανόνας 30 
παράγραφος 2 
στοιχείο β) και 
κανόνας 42)
15β. Τέλος 
ανανέωσης ανά 
κλάση προϊόντων 
και υπηρεσιών 
πέραν της τρίτης 
για συλλογικό 
σήμα (άρθρο 47 
παράγραφος 1 
και άρθρο 66 
παράγραφος 3, 
κανόνας 30 
παράγραφος 2 
στοιχείο β) και 
κανόνας 42)

300 ευρώ

16. Πρόσθετο 
τέλος για 
καθυστέρηση 
καταβολής του 
τέλους 
ανανέωσης ή 
καθυστερημένη 
υποβολή αίτησης 
ανανέωσης 
(άρθρο 47 
παράγραφος 3, 
κανόνας 30
παράγραφος 2 
στοιχείο γ))

25% του τέλους 
για καθυστέρηση 
της ανανέωσης, 
με μέγιστο όριο 
τα 1.150 ευρώ

17. Τέλος 
αίτησης για 
κήρυξη 
έκπτωσης ή 
ακυρότητας 
(άρθρο 56 
παράγραφος 2, 
κανόνας 39 
παράγραφος 1)

700 ευρώ
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18. Τέλος 
προσφυγής 
(άρθρο 60, 
κανόνας 49 
παράγραφος 3)

800 ευρώ

19. Τέλος 
αίτησης για την 
επαναφορά των 
πραγμάτων στην 
προτέρα 
κατάσταση 
(restitutio in 
integrum) (άρθρο 
81 παράγραφος 
3)

200 ευρώ

20. Τέλος 
αίτησης για τη 
μετατροπή 
αίτησης για 
ενωσιακό σήμα ή 
για τη μετατροπή 
ενωσιακού 
σήματος (άρθρο 
113 παράγραφος 
1, επίσης σε 
συνδυασμό με το 
άρθρο 159 
παράγραφος 1· 
κανόνας 45 
παράγραφος 2, 
επίσης σε 
συνδυασμό με 
τον κανόνα 123 
παράγραφος 2)

200 ευρώ

α) σε αίτηση 
εθνικού σήματος
β) σε αίτηση 
επέκτασης της 
προστασίας σε 
κράτη μέλη 
δυνάμει της 
συμφωνίας της 
Μαδρίτης
21. Τέλος για 
συνέχιση της 
διαδικασίας 

400 ευρώ
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(άρθρο 82 
παράγραφος 1)
22. Τέλος 
δήλωσης για 
διαίρεση 
καταχωρισμένου 
ενωσιακού 
σήματος (άρθρο 
49 παράγραφος 
4) ή αίτησης 
ενωσιακού 
σήματος (άρθρο 
44 παράγραφος 
4):

250 ευρώ

Τέλος αίτησης 
για καταχώριση 
άδειας χρήσης ή 
άλλου 
δικαιώματος επί 
καταχωρισμένου 
ενωσιακού 
σήματος (άρθρο 
162 παράγραφος 
2 στοιχείο γ), 
κανόνας 33 
παράγραφος 2) ή 
αίτησης 
ενωσιακού 
σήματος (άρθρο 
157 παράγραφος 
2 στοιχείο δ), 
κανόνας 33 
παράγραφος 4):

200 ευρώ ανά 
καταχώριση, σε 
περίπτωση όμως 
πολλαπλών 
αιτημάτων 
υποβαλλόμενων 
με την ίδια 
αίτηση ή 
ταυτόχρονα, δεν 
πρέπει να 
υπερβαίνει τα 
1.000 ευρώ 
συνολικά

α) χορήγηση 
άδειας χρήσης·
β) μεταβίβαση 
άδειας χρήσης·
γ) σύσταση 
εμπράγματου 
δικαιώματος·
δ) μεταβίβαση 
εμπράγματου 
δικαιώματος·
ε) αναγκαστική 
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εκτέλεση·
24. Τέλος για 
διαγραφή της 
καταχώρισης 
άδειας χρήσης ή 
άλλου 
δικαιώματος 
(άρθρο 162 
παράγραφος 2 
στοιχείο ε), 
κανόνας 35 
παράγραφος 3)

200 ευρώ ανά 
διαγραφή, σε 
περίπτωση όμως 
πολλαπλών 
αιτημάτων 
υποβαλλόμενων 
με την ίδια 
αίτηση ή 
ταυτόχρονα, δεν 
πρέπει να 
υπερβαίνει τα 
1.000 ευρώ 
συνολικά

25. Τέλος 
τροποποίησης 
καταχωρισμένου 
ενωσιακού 
σήματος (άρθρο 
162 παράγραφος 
2 στοιχείο στ), 
κανόνας 25 
παράγραφος 2)

200 ευρώ

26. Τέλος 
έκδοσης 
αντιγράφου της 
αίτησης για 
ενωσιακό σήμα 
(άρθρο 162 
παράγραφος 2 
στοιχείο ι), 
κανόνας 89 
παράγραφος 5), 
αντιγράφου του 
πιστοποιητικού 
καταχώρισης 
(άρθρο 162 
παράγραφος 2 
στοιχείο β), 
κανόνας 24 
παράγραφος 2) ή 
αποσπάσματος 
από το μητρώο 
(άρθρο 162 
παράγραφος 2 
στοιχείο ζ), 
κανόνας 84 
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παράγραφος 6):
α) μη 
επικυρωμένο 
αντίγραφο ή 
απόσπασμα·

10 ευρώ

β) επικυρωμένο 
αντίγραφο ή 
απόσπασμα

30 ευρώ

27. Τέλος 
έρευνας φακέλου 
από το κοινό 
(άρθρο 162 
παράγραφος 2 
στοιχείο η), 
κανόνας 89 
παράγραφος 1)

30 ευρώ

28. Τέλος 
έκδοσης 
αντιγράφων των 
εγγράφων 
φακέλου (άρθρο 
162 παράγραφος 
2 στοιχείο θ), 
κανόνας 89 
παράγραφος 5):
α) μη 
επικυρωμένο 
αντίγραφο·

10 ευρώ

β) επικυρωμένο 
αντίγραφο,

30 ευρώ

επιπλέον ανά 
σελίδα, πλέον 
των δέκα

1 ευρώ

29. Τέλος 
ανακοίνωσης 
πληροφοριών 
που περιέχει ο 
φάκελος (άρθρο 
162 παράγραφος 
2 στοιχείο ια), 
κανόνας 90)

10 ευρώ

30. Τέλος 
επανεξέτασης 
του επιστρεπτέου 

100 ευρώ
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ποσού εξόδων 
διαδικασίας 
(άρθρο 162 
παράγραφος 2 
στοιχείο ιβ), 
κανόνας 94 
παράγραφος 4)
31. Τέλος 
κατάθεσης 
διεθνούς αίτησης 
στον Οργανισμό
(άρθρο 147 
παράγραφος 5)

300 ευρώ

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάρθρωση των τελών αποτελεί σημαντικό στοιχείο του ενωσιακού συστήματος εμπορικών 
σημάτων. Ως εκ τούτου, ο πίνακας που περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2869/95 
(συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων της Επιτροπής για αλλαγές και των επικαιροποιημένων 
αναφορών) ενσωματώνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009. Η απόφαση αν οι λοιπές 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 θα πρέπει να ενσωματωθούν στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 207/2009 ή να ρυθμιστούν μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα ληφθεί στο 
πλαίσιο της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 37α. 

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 127
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009
Άρθρο 165 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως το 2019, και στη συνέχεια ανά 
πενταετία, η Επιτροπή αναθέτει την
πραγματοποίηση αξιολόγησης σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

1. Έως το 2019, και στη συνέχεια ανά 
πενταετία, η Επιτροπή αξιολογεί την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση, καθώς και να είναι σε θέση να 
επιλέξει αν θα διεξαγάγει η ίδια την αξιολόγηση ή αν θα την αναθέσει σε τρίτο.
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2868/95

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2868/95 
τροποποιείται ως εξής:
(1) Ο κανόνας 4 διαγράφεται·
(2) Στον κανόνα 30, η παράγραφος 2 
διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς η διάρθρωση των τελών θα ρυθμίζεται απευθείας από τον παρόντα κανονισμό, οι 
σχετικοί κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 σχετικά με τα τέλη πρέπει να 
καταργηθούν. Η παρούσα τροπολογία σχετίζεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 26 παράγραφος 
2 και στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2869/95

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1β
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2869/95 
καταργείται.
Οι αναφορές στον καταργούμενο 
κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον 
παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τον 
πίνακα αντιστοιχίας που περιλαμβάνεται 
στο παράρτημα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Καθώς η διάρθρωση των τελών θα ρυθμίζεται απευθείας από τον παρόντα κανονισμό, ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2869/95 σχετικά με τα τέλη πρέπει να καταργηθεί. Η απόφαση αν οι 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 που δεν αφορούν το ύψος των τελών θα πρέπει 
να ενσωματωθούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ή να ρυθμιστούν μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα ληφθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 37α.
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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 πρόταση της Επιτροπής χρήζει τροποποίησης. Ωστόσο, η 
εισηγήτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επανέλθει σε μεταγενέστερο στάδιο με 
περαιτέρω τροπολογίες και προτάσεις σχετικά με ζητήματα που δεν έχουν συμπεριληφθεί 
στην παρούσα έκθεση. 

Περίληψη

Το κοινοτικό σύστημα εμπορικών σημάτων και το ΓΕΕΑ μετρούν πάνω από 15 χρόνια 
ύπαρξης, και είναι εύλογο να αναθεωρηθούν οι υφιστάμενοι κανόνες, προκειμένου να 
βελτιωθεί ένα σύστημα το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Κατά την περίοδο αυτή, το 
ΓΕΕΑ έχει εξελιχθεί σε μια υπηρεσία που λειτουργεί εύρυθμα και αποτελεσματικά, έχοντας 
σαφή εικόνα της αποστολής της όσον αφορά την υποστήριξη της κοινότητας σημάτων και 
σχεδίων στην Ευρώπη. Η προσθήκη νέων καθηκόντων, όπως το Παρατηρητήριο παραβίασης 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και οι βάσεις δεδομένων ορφανών έργων 
αποτελούν απόδειξη της εμπιστοσύνης με την οποία περιβάλλουν τον Οργανισμό τόσο οι 
συννομοθέτες όσο και η Επιτροπή. 

Κατά την παρούσα αναθεώρηση απαιτούνται, κατά την άποψη της εισηγήτριας, αλλαγές στη 
διακυβέρνηση του ΓΕΕΑ, με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέχιση της ανεξαρτησίας, της 
ευχρηστίας και της ικανότητας που χαρακτηρίζουν τον Οργανισμό μέχρι σήμερα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός δεν υπάγεται αποκλειστικά στα κράτη μέλη, 
την Επιτροπή ή το Κοινοβούλιο, αλλά αποτελεί οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά 
συνέπεια, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ορισμένες αλλαγές στη διακυβέρνηση, ιδίως μέσω 
της καθοδήγησης που παρέχεται από την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς.

Το ζήτημα των τελών για τα ευρωπαϊκά σήματα συνδέεται στενά με την ικανότητα του 
Οργανισμού να εκτελεί τα καθήκοντά του. Εν προκειμένω η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι 
πρόκειται για ένα ζήτημα που συνδέεται τόσο στενά με τον πυρήνα της διακυβέρνησης του 
Οργανισμού και την ικανότητά του να εκτελεί τα καθήκοντά του, ώστε θα πρέπει να 
ρυθμίζεται στο πλαίσιο της βασικής πράξης και όχι μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. 

Στα ζητήματα ουσιαστικού δικαίου, η Επιτροπή έχει προτείνει μια σειρά αλλαγών με τις 
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περισσότερες από τις οποίες η εισηγήτρια συμφωνεί, παρότι υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων. 

Ονομασία του Οργανισμού

Η εισηγήτρια σημειώνει ότι η τρέχουσα ονομασία του Οργανισμού («Γραφείο Εναρμόνισης 
στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς») είναι γνωστή και καθιερωμένη στην κοινότητα των 
εμπορικών σημάτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Δεν αποτελεί ωστόσο ιδιαίτερα 
λογική ονομασία για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει εκ των προτέρων την υπηρεσία και ο 
οποίος επιθυμεί να καταχωρίσει ένα σήμα ή ένα σχέδιο. Η παρούσα αναθεώρηση θα 
αποτελούσε, κατά συνέπεια, καλή ευκαιρία για τη μετονομασία του Οργανισμού. Η ονομασία 
που προτείνεται από την Επιτροπή («Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εμπορικά
σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματα») δεν καλύπτει, ωστόσο, το ευρύ φάσμα καθηκόντων 
που ανατίθεται στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός φιλοξενεί ήδη το Παρατηρητήριο 
παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και το μητρώο αναγνωρισμένων 
ορφανών έργων. Στο μέλλον θα μπορούσε επίσης να προβλεφθεί η προσθήκη επιπλέον 
αρμοδιοτήτων στα καθήκοντα του Οργανισμού, όπως η καταχώριση γεωγραφικών δεικτών 
και πιθανά καθήκοντα σε σύνδεση με την επικείμενη νομοθετική πρόταση σχετικά με την 
προστασία του εμπορικού απορρήτου. Θα ήταν κατά συνέπεια σκόπιμο να επιλεγεί μια 
κατάλληλη ονομασία μακροπρόθεσμης χρήσης για τον Οργανισμό, η οποία θα αντέχει στον 
χρόνο παρέχοντας παράλληλα σαφή εικόνα στους χρήστες σχετικά με τα καθήκοντά του. Η 
εισηγήτρια προτείνει, επομένως, τη μετονομασία του Οργανισμού σε «Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διανοητική ιδιοκτησία». 

Ορισμοί

Η εισηγήτρια προτείνει μια μικρή αλλαγή στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την 
ορολογία στους ορισμούς. Αντί της αλλαγής από «κοινοτικό» σε «ευρωπαϊκό» σήμα, θα 
πρέπει να επιλεγεί η ονομασία «ενωσιακό» σήμα. Ο κύριος λόγος για την αλλαγή αυτή είναι 
ότι ο όρος «ενωσιακός» περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια την εδαφική επικράτεια της 
προστασίας. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η χρήση του όρου «ευρωπαϊκός», για 
παράδειγμα στο χώρο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αναφέρεται σε ένα σύνολο εθνικών 
δικαιωμάτων (τα οποία έχουν πλέον επεκταθεί σε ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που 
παρέχουν ενιαία προστασία). Καθώς το κοινοτικό σήμα αποτελεί τίτλο της ΕΕ, θα ήταν 
σκόπιμο να επιλεγεί αντίστοιχη ονομασία.

Ζητήματα που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση

Η διακυβέρνηση του Οργανισμού που είναι υπεύθυνος για την καταχώριση των σημάτων 
αποτελεί προφανώς ιδιαίτερα σημαντικό μέρος της παρούσας νομοθετικής δέσμης. Παρότι η
Επιτροπή έχει γενικά υποβάλει καλές προτάσεις στον εν λόγω τομέα, είναι απαραίτητο να 
πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές σε μια σειρά σημείων.

- Σύνθεση του Διοικητικού συμβουλίου

Η κοινή προσέγγιση προβλέπει την εκπροσώπηση των κρατών μελών, της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών. Ωστόσο, η Επιτροπή 
στην πρότασή της παρέλειψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το διοικητικό συμβούλιο. Η 
εισηγήτρια προτείνει τη διόρθωση αυτής της παράλειψης σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κοινής προσέγγισης.
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- Εκτελεστική επιτροπή

Η κοινή προσέγγιση παρέχει τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνεται μια εκτελεστική επιτροπή 
στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών όταν κάτι τέτοιο υπόσχεται περισσότερη 
αποτελεσματικότητα. Δεν φαίνεται, ωστόσο, να υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ένα 
επιπλέον επίπεδο διοικητικής γραφειοκρατίας θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα σε αυτήν 
την περίπτωση. Η εισηγήτρια προτείνει συνεπώς να διαγραφεί η προσθήκη εκτελεστικής 
επιτροπής.

- Επιλογή του εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού (και των αναπληρωτών)

Η Επιτροπή έχει προτείνει να επιλέγεται ο εκτελεστικός διευθυντής από το διοικητικό 
συμβούλιο, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή. Η εισηγήτρια δεν συμφωνεί 
με το να δοθεί στην Επιτροπή εξουσία αρνησικυρίας όσον αφορά ονόματα που προτείνονται 
για την κάλυψη της θέσης, και θεωρεί ότι το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτει 
εσωτερική επιτροπή προεπιλογής, η οποία θα αποτελείται από μέλη και των τριών θεσμικών 
οργάνων και θα υποβάλει κατάλογο τουλάχιστον τριών υποψηφίων στην ολομέλεια του 
διοικητικού συμβουλίου. Παρομοίως, η εισηγήτρια προτείνει την κατάργηση του 
προτεινόμενου δικαιώματος αρνησικυρίας της Επιτροπής όσον αφορά τον επαναδιορισμό του 
εκτελεστικού διευθυντή.

Σχέδια συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και των κρατών μελών

Η εισηγήτρια συμφωνεί κατ’ αρχήν με τις προτάσεις της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα, 
προτείνοντας παράλληλα μια σειρά αλλαγών για ενίσχυση της ευελιξίας. Ο κατάλογος των 
τομέων στους οποίους μπορούν να υλοποιηθούν σχέδια θα πρέπει, για παράδειγμα, να μην 
είναι εξαντλητικός, αλλά ανοικτός, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση σχεδίων σε τομείς που 
δεν προβλέπονται κατά τη διαδικασία σύνταξης της νομοθετικής πρότασης. Θα πρέπει επίσης 
να εξασφαλίζεται σαφώς η ενεργή συμμετοχή των χρηστών. Παρότι η εισηγήτρια 
συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι θα πρέπει όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν στα 
σχέδια, θα ήταν εύλογο να μην υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να υιοθετούν τα αποτελέσματα 
των κοινών σχεδίων σε περιπτώσεις στις οποίες θεωρούν ότι ήδη διαθέτουν καλύτερα 
συστήματα ή μέτρα. Στην πραγματικότητα, μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε 
μείωση του αριθμού πιθανών σχεδίων συνεργασίας, εάν κάποια κράτη μέλη αποφασίζουν να 
εμποδίζουν τη συμμετοχή των υπόλοιπων σε σχέδια λόγω της ανησυχίας τους ότι θα 
υποχρεωθούν να υιοθετήσουν το αποτέλεσμα. 

Τέλη

Η Επιτροπή έχει προτείνει τη ρύθμιση των τελών μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 
Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, τα τέλη ρυθμίζονται μέσω εκτελεστικού κανονισμού 
της Επιτροπής που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της επιτροπολογίας. Τα τέλη που εφαρμόζονται για 
το σύστημα του ενωσιακού σήματος αποτελούν κεντρική πτυχή της λειτουργίας ολόκληρου 
του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορικών σημάτων. Από τη θέσπιση του συστήματος, τα εν 
λόγω τέλη έχουν αναθεωρηθεί μόλις δύο φορές, μετά από σημαντικές πολιτικές συζητήσεις. 
Επομένως, δεν θα ήταν σκόπιμο να ορίζονται τα εν λόγω τέλη μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης, ούτε μέσω εκτελεστικής πράξης, γεγονός που οδηγεί την εισηγήτρια στο 
συμπέρασμα ότι τα τέλη πρέπει να ορίζονται στο πλαίσιο της βασικής πράξης. Προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί αυτή η αρκετά περίπλοκη αλλαγή στην πρόταση, η εισηγήτρια έχει 
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συμπεριλάβει στον κανονισμό τον υφιστάμενο εκτελεστικό κανονισμό μαζί με τις προτάσεις 
για τροποποίηση της εν λόγω πράξης που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
επιτροπολογίας. Αυτό δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως σιωπηρή έγκριση όλων των πτυχών της 
πρότασης αυτής, και η εισηγήτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επανέλθει με 
συγκεκριμένες τροπολογίες για το ζήτημα αυτό.

Περαιτέρω όσον αφορά το ζήτημα των τελών, η εισηγήτρια θεωρεί ότι τα τέλη που 
εισπράττονται από τον Οργανισμό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούτε για τη 
χρηματοδότηση του εθνικού συστήματος (ή ακόμη και των γενικών προϋπολογισμών) των 
κρατών μελών ούτε για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έσοδα του 
Οργανισμού θα είναι προτιμότερο να επανεπενδύονται για την εξασφάλιση της αριστείας του 
Οργανισμού, και σε δεύτερο επίπεδο για την προώθηση σχεδίων που ενισχύουν την 
εναρμόνιση, τη σύγκλιση και την αριστεία όσον αφορά την προστασία της διανοητικής 
ιδιοκτησίας στην Ευρώπη.

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

Η εισηγήτρια σημειώνει ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στην 
πρόταση της Επιτροπής. Είναι αρκετά σαφές ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει τα αποδεκτά 
όρια όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, ειδικά αν ληφθεί επίσης υπόψη ότι το 
αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής πολλών από τις προτεινόμενες εξουσιοδοτήσεις αφορούν 
ουσιώδη στοιχεία και δίνουν στην Επιτροπή ιδιαίτερα ευρύ περιθώριο εκτίμησης. Αυτό 
αφορά τις προτεινόμενες αιτιολογικές σκέψεις 24-26, 29, 31-34, 36, 38 και 44-46, και τα 
άρθρα 24α, 35α, 39, 45α, 49α, 57α, 65α, 74α, 74ια, 79, 79α, 83, 89, 93α, 114, 114α, 128, 
144α, 145, 161α και 163α.

Αντί να διευθετηθούν τα ζητήματα αυτά στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, η εισηγήτρια 
προτείνει την επεξεργασία τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37α, βάσει της οποίας 
η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα συντάξει γνωμοδότηση σχετικά με τους στόχους, το 
περιεχόμενο, το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια των εξουσιοδοτήσεων, καθώς και σχετικά 
με τους όρους στους οποίους θα υπόκεινται αυτές. Η γνωμοδότηση αυτή θα πρέπει να 
αναλύει επίσης τις συνέπειες της μεταφοράς της ουσίας του εκτελεστικού κανονισμού της 
Επιτροπής σχετικά με τα τέλη στη βασική πράξη, όπως ορίζεται ανωτέρω, καθώς και άλλων 
εκτελεστικών μέτρων που έχουν ληφθεί προηγουμένως βάσει του κανονισμού.

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. 

Η Επιτροπή έχει προτείνει περαιτέρω μια διάταξη σχετικά με τη διαμετακόμιση προϊόντων. 
Παρότι υπάρχει ανάγκη να διακοπεί η ροή προϊόντων παραποίησης/απομίμησης προς την 
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.
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