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Θέμα: Αναφορά 1807/2012 του Dino Guido Rinoldi και των Bisio Alessandra, 
Fabrizio Baldizzone, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης LETA, 
σχετικά με την κατάχρηση εμπορικών σημάτων στην εσωτερική αγορά

1. Περίληψη της αναφοράς

Στην αναφορά επισημαίνεται ότι η προστασία των εμπορικών σημάτων στην περίπτωση 
εμπορευμάτων που διακινούνται στην αγορά κρατών μελών της ΕΕ ή σε χώρες του ΕΟΧ 
ρυθμίζεται πρωτίστως από νομοθετικές πράξεις της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, και παραπέμποντας στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης 
Οκτωβρίου 2001 (A5-0311/2001) στο οποίο ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση 
σχετικά με τις ενδεχόμενες καταχρήσεις των δικαιωμάτων επί σημάτων που κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή και να προσδιορίσει τυχόν ανεπάρκειες στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, 
ζητείται, στην αναφορά, να εφαρμόζεται και στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και στον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο η αρχή της διεθνούς ανάλωσης των εμπορικών σημάτων. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Η αρχή της διεθνούς ανάλωσης αξιολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο 
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μελέτης (στο εξής αναφέρεται ως «μελέτη NERA»)1. Επιπλέον, τέθηκε σε διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, για την εξέταση ενδεχόμενων καταχρήσεων εμπορικών σημάτων που 
υπόκεινται στην αρχή της ανάλωσης σε επίπεδο Ένωσης2. Μεταξύ άλλων, διατυπώθηκαν τα 
ακόλουθα πορίσματα.

Η μελέτη NERA είχε στόχο την εξέταση του οικονομικού αντίκτυπου που θα είχε η 
καθιέρωση της αρχής της διεθνούς ανάλωσης. Ως ενδεχόμενο όφελος κατέδειξε μία οριακή3

μείωση τιμών, λόγω της αύξησης του ανταγωνισμού που θα ήταν αποτέλεσμα μιας πιθανής 
αύξησης των παράλληλων εισαγωγών και επανεισαγωγών4.

Ωστόσο, η μελέτη εντοπίζει, αντιθέτως, ενδεχόμενους κινδύνους και μειονεκτήματα. Αυτά 
περιλαμβάνουν

 μια πολύ μικρή αύξηση του αριθμού εισαγωγών. Καθώς τα προϊόντα κανονικά 

καλύπτονται και από άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, για τα οποία 

η ανάλωση σε επίπεδο Ένωσης θα εξακολουθούσε να ισχύει, οι κάτοχοι των 

δικαιωμάτων θα διατηρούσαν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν κατά 

εισαγωγών από χώρες εκτός του ΕΟΧ5.

 πιθανή εξάλειψη της μείωσης τιμών μακροπρόθεσμα6

 υποβάθμιση της ποιότητας των αγαθών με αύξηση των απομιμήσεων7.

Στη μελέτη NERA αναφέρεται ότι το όφελος που θα αποκόμιζαν οι τομείς παράλληλου 
εμπορίου, όπως επίσης ο τομέας μεταφορών, από την ενδεχόμενη εφαρμογή θα ήταν 

                                               
1 The economic consequences of the choice of regime of exhaustion in the area of trademarks, Επίσημη Έκθεση 

για την ΓΔ XV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, NERA/SJ Berwin & Co/IFF Research, 9 Φεβρουαρίου 1999 («μελέτη 

NERA»), διαθέσιμη στη σελίδα: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/report_en.pdf. Η 

συνοπτική παρουσίαση είναι διαθέσιμη στη σελίδα: 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/summary_en.pdf.

2
Αποτελέσματα της διαβούλευσης υπάρχουν στο «Πιθανές καταχρήσεις των δικαιωμάτων που απορρέουν 

από σήματα στην ΕΕ στο πλαίσιο της κοινοτικής ανάλωσης», έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 

(«Έγγραφο Εργασίας»), 21 Μαΐου 2003, SEC(2003) 575.

3
Σύμφωνα με τη μελέτη NERA, η μείωση τιμών βραχυπρόθεσμα θα είχε μόνο ελάσσονα («μικρή») έως 

«αμελητέα» επίδραση, βλ. μελέτη NERA, Πίνακες 6.10, 6.11, σελ. 125 κε.

4
Μελέτη NERA, συνοπτική παρουσίαση, σελ. 25 κε.

5
Ανάλωση των δικαιωμάτων επί εμπορικών σημάτων, έγγραφο εργασίας από τις υπηρεσίες της Επιτροπής 

(«Έγγραφο Εργασίας»), διαθέσιμο στη σελίδα: 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/exhaust_en.pdf, σελ. 4 κε.

6 Μελέτη NERA, σελ. 124.

7 Συνοπτικά στη μελέτη NERA, συνοπτική παρουσίαση, σελ. 6 κε.
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σημαντικό. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι εκείνοι που θα έχαναν από την αλλαγή καθεστώτος 
είναι οι επίσημοι εισαγωγείς/εξαγωγείς και κατασκευαστές1.

Επίσης, η μελέτη κατέδειξε ότι η καθιέρωση της διεθνούς ανάλωσης θα μπορούσε να 
προκαλέσει ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ΕΟΧ: σε 
σύγκριση με εταιρείες που εξυπηρετούν άλλες αγορές οι οποίες δεν υπόκεινται στην αρχή της 
διεθνούς ανάλωσης, οι εταιρείες που εξυπηρετούν τον ΕΟΧ δεν θα ήταν πλέον σε θέση να 
επιδιώξουν τη λήψη προσωρινών μέτρων κατά (μη εγκεκριμένων) εισαγωγών2.

Από πλευράς νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, η Επιτροπή δεν εντόπισε ούτε κατάχρηση 
εμπορικών σημάτων ούτε άλλες ζημιογόνες επιπτώσεις του τρέχοντος καθεστώτος ανάλωσης 
σε επίπεδο Ένωσης3.

Συμπέρασμα

Βάσει των πορισμάτων που εξηγούνται ανωτέρω, δεν θα πρέπει να αναμένεται σημαντικό 
όφελος από την καθιέρωση καθεστώτος διεθνούς ανάλωσης ούτε για τη βιομηχανία αλλά 
ούτε και για τους πελάτες. Πιθανότερη θα ήταν η απώλεια κινήτρων για τους κατασκευαστές 
και, κατά συνέπεια, και για τους κατόχους δικαιωμάτων (είτε πρόκειται για κατασκευαστές 
είτε για δικαιοπαρόχους), γεγονός που μπορεί τελικά να αποβεί αρνητικό για τους πελάτες. 
Με βάση αυτά τα πορίσματα, η αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη μείωση τιμών που εντοπίζει η 
μελέτη NERA δεν αποτελεί ουσιαστικό έρεισμα για την αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος 
ανάλωσης.

Επιπλέον, δεν αποδείχθηκε ότι το καθεστώς ανάλωσης της ΕΕ αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα για τον ανταγωνισμό. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τον ανταγωνισμό 
(ιδίως τα άρθρα 101, 102 της ΣΛΕΕ) εξασφαλίζει επαρκή προστασία.

Η Επιτροπή, επομένως, εξακολουθεί να εκτιμά ότι δεν θα ήταν προς το συμφέρον της ΕΕ να 
αλλάξει το τρέχον καθεστώς ανάλωσης σε επίπεδο Ένωσης.

                                               
1 Μελέτη NERA, σελ. 17· Η ακρόαση με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κύκλων κατέληξε στο ίδιο 

συμπέρασμα· βλ. έγγραφο εργασίας, σελ. 18.

2
Μελέτη NERA, σελ. 106.

3 Έγγραφο εργασίας, σελ. 17 κε.


