
EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 27.3.2013 
SWD(2013) 96 final     C7-0087/13

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

που συνοδεύει το έγγραφο

Πρόταση 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 
της 26ης Φεβρουαρίου 2009

για το κοινοτικό σήμα

και

Πρόταση 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (αναδιατύπωση)

{COM(2013) 161 final}
{COM(2013) 162 final}
{SWD(2013) 95 final}



EL 2 EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

που συνοδεύει το έγγραφο

Πρόταση 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 
της 26ης Φεβρουαρίου 2009

για το κοινοτικό σήμα

και

Πρόταση 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (αναδιατύπωση)

1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Στην Ευρώπη, ένα εμπορικό σήμα μπορεί να καταχωριστεί, σε εθνικό επίπεδο, στα γραφεία 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας (διανοητικής ιδιοκτησίας - ΔΙ) των κρατών μελών ή, σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως κοινοτικό σήμα («ΚΣ») στο Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική 
Αγορά (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) στο Αλικάντε («ΓΕΕΑ»). 

Από τη δεκαετία του ’90, όταν δημιουργήθηκε το κεκτημένο περί σημάτων, ούτε η οδηγία 
περί σημάτων ούτε ο κανονισμός για το κοινοτικό σήμα αποτέλεσαν αντικείμενο σημαντικής 
τροποποίησης. Ωστόσο, στο επιχειρηματικό περιβάλλον έχουν επέλθει αξιοσημείωτες 
αλλαγές τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Τα δύο κύρια προβλήματα που εντοπίστηκαν αφορούν, το πρώτο, τις αποκλίνουσες διατάξεις 
του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου και, το δεύτερο, το χαμηλό επίπεδο συνεργασίας 
μεταξύ των γραφείων εμπορικών σημάτων.

Πρώτον, η οδηγία δεν καλύπτει καθόλου τις διαδικαστικές πτυχές, το επίπεδο της 
εναρμόνισης του ουσιαστικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών διατάξεων) 
είναι ανεπαρκές, και υπάρχει μόνον μια ασαφής νομική βάση για τη συνεργασία μεταξύ του 
ΓΕΕΑ και των εθνικών γραφείων ΔΙ στον κανονισμό για το κοινοτικό σήμα.

Δεύτερον, προκειμένου να επιτευχθεί και να διασφαλιστεί αλληλοσυμπληρωματικότητα και 
διαλειτουργικότητα μεταξύ του συστήματος για το κοινοτικό σήμα και των εθνικών 
συστημάτων, το ΓΕΕΑ και τα εθνικά γραφεία ΔΙ χρειάζεται να συνεργάζονται στενά. 
Ωστόσο, εκτός από την έλλειψη σαφούς νομικής βάσης, υπάρχουν και δύο άλλοι παράγοντες 



EL 3 EL

που εμποδίζουν τη συνεργασία. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι ανεπαρκείς τεχνικές 
εγκαταστάσεις (εξοπλισμός ΤΠ) των εθνικών γραφείων, καθώς και το γεγονός ότι δεν 
διαθέτουν τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για να αναπτύξουν, να θέσουν σε 
λειτουργία και να διαχειρίζονται, σε μακροπρόθεσμη βάση, κοινά εργαλεία, π.χ. κοινές 
βάσεις δεδομένων για τα σήματα, με ηλεκτρονικά μέσα αναζήτησης. 

Τα προαναφερόμενα προβλήματα έχουν ως επακόλουθο μια σειρά σημαντικών δυσμενών 
επιπτώσεων για τη βιομηχανία. Οι εν λόγω ελλείψεις δεν περιορίζουν μόνον τη δυνατότητα 
πρόσβασης στα συστήματα προστασίας των σημάτων, συνεπάγονται σοβαρή έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου, και διακυβεύουν τη συμπληρωματική σχέση μεταξύ του συστήματος για 
το κοινοτικό σήμα και των εθνικών συστημάτων, αλλά στρεβλώνουν επίσης τους ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, με περαιτέρω αρνητικές συνέπειες για την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. 

Χωρίς κατάλληλες αλλαγές, η σημερινή έλλειψη βέλτιστων συνθηκών για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και η μικρή ανάπτυξη συμπληρωματικότητας μεταξύ των συστημάτων 
εμπορικών σημάτων είναι πιθανόν να επιδεινωθεί.

Υπήρξαν κάποιες ελπιδοφόρες προσπάθειες για την εξεύρεση πρακτικών λύσεων, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ του ΓΕΕΑ και των εθνικών γραφείων ΔΙ, 
κυρίως στο πλαίσιο του Ταμείου Συνεργασίας του ΓΕΕΑ. Ωστόσο, αυτή η εμπειρία έφερε 
στην επιφάνεια τις σαφείς ελλείψεις του ισχύοντος πλαισίου για τη συνεργασία, και έδειξε τα 
όρια της συνεργασίας με βάση εθελοντικές συμφωνίες. 

Επομένως, παρά τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες συνεργασίας, δεν έχουν εξασφαλιστεί 
βιώσιμα οφέλη, και τα οφέλη των υφιστάμενων πρωτοβουλιών συνεργασίας θα αντιστοιχούν 
σε κόστος, αν η κατάσταση παραμείνει ως έχει. 

Ως εκ τούτου, όσο περισσότερο υστερούν τα γραφεία ΔΙ από άποψη αποτελεσματικότητας, 
τόσο λιγότερο ελκυστικά γίνονται έναντι του συστήματος κοινοτικού σήματος, με κίνδυνο να 
παύσουν τελείως να αποτείνονται σε αυτά οι κάτοχοι σημάτων, επιλέγοντας αντ’ αυτών το 
κοινοτικό σήμα. Μακροπρόθεσμα, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να απειλήσει τη βιωσιμότητα 
των εθνικών συστημάτων, σε αντίθεση με τον στόχο να διατηρηθούν τα εθνικά σήματα, 
παράλληλα με τα κοινοτικά σήματα, σε ένα σύστημα αρμονικής και συμπληρωματικής 
συνύπαρξης.

3. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Το άρθρο 118 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ επιτρέπει τη θέσπιση μέτρων για τη δημιουργία 
ενιαίων τίτλων διανοητικής ιδιοκτησίας, ώστε να εξασφαλισθεί προστασία στο εσωτερικό της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κεντρικών καθεστώτων έγκρισης, 
συντονισμού και ελέγχου στο επίπεδο της Ένωσης. Στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ προβλέπεται η 
θέσπιση μέτρων σχετικών με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Το κοινοτικό σήμα είναι ένας αυτόνομος τίτλος διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ. Μόνον ο 
νομοθέτης της ΕΕ δικαιούται να επιφέρει τις αναγκαίες τροποποιήσεις στον κανονισμό, 
προκειμένου να βελτιωθεί και να εξορθολογιστεί το σύστημα του κοινοτικού σήματος. Το 
ίδιο ισχύει και για τις αναγκαίες τροποποιήσεις των αντίστοιχων διατάξεων που ήδη 
περιλαμβάνονται στην οδηγία περί σημάτων.
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Εξάλλου, δεδομένου ότι λόγω των προβλημάτων που εντοπίστηκαν δεν μπορούν να 
επικρατήσουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ (με περαιτέρω 
αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητά τους), είναι σκόπιμο να ληφθούν μέτρα που 
να μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα εν λόγω μέτρα, με 
σκοπό να επεκταθεί το σημερινό επίπεδο προσέγγισης των κανόνων μέσω της οδηγίας περί 
σημάτων, μπορούν να ληφθούν μόνον σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως λόγω της ανάγκης να 
διασφαλιστεί συνοχή με το σύστημα του κοινοτικού σήματος. 

Τέλος, επειδή το ΓΕΕΑ είναι ρυθμιστικός οργανισμός της ΕΕ, η λύση για τις επικρατούσες 
δυσμενείς συνθήκες, που εμποδίζουν την αποτελεσματική συνεργασία με τα εθνικά γραφεία, 
επίσης μπορεί να βρεθεί μόνο σε επίπεδο ΕΕ.

4. ΣΤΟΧΟΙ

Ο γενικός στόχος της αναθεώρησης είναι ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εμπορικών 
σημάτων στην Ευρώπη, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
στην ΕΕ, μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας σε συστήματα σημάτων (μείωση του 
κόστους· αύξηση της ταχύτητας και της προβλεψιμότητας), να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου 
για όλες τις επιχειρήσεις στην ΕΕ, και να διασφαλιστεί συνύπαρξη και συμπληρωματικότητα 
μεταξύ του ενωσιακού και των εθνικών συστημάτων.

Οι ειδικοί στόχοι είναι να αυξηθεί η σύγκλιση της οδηγίας περί σημάτων με τον κανονισμό 
για το κοινοτικό σήμα, και να βελτιωθεί το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΕΑ και των 
εθνικών γραφείων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τέλος, οι επιχειρησιακοί στόχοι είναι να επιτευχθεί μεγαλύτερη σύγκλιση των διαδικασιών 
και των ουσιαστικών θεμάτων σχετικά με τα σήματα, να παρασχεθεί, με κατάλληλες 
κανονιστικές ρυθμίσεις, κίνητρο για συνεργασία, να δημιουργηθεί τεχνική ικανότητα 
συνεργασίας στα εθνικά γραφεία σημάτων, και να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση για τις δραστηριότητες συνεργασίας.

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ

Οι επιλογές πολιτικής εξετάστηκαν για καθέναν από τους επιχειρησιακούς στόχους και 
αποτιμήθηκαν με κριτήρια την αποτελεσματικότητα (επίτευξη των στόχων) και την 
αποδοτικότητα (απαιτούμενος χρόνος, συνολικό κόστος και αναλογικότητα). 

5.1. Προσέγγιση των νομοθεσιών και των διαδικασιών των κρατών μελών σχετικά 
με τα σήματα

Επιλογή 1 (βασικό σενάριο): Δεν θα υπάρξει περαιτέρω εναρμόνιση, παρά την προφανή 
ανάγκη περαιτέρω εναρμόνισης του ετερογενούς νομικού πλαισίου. 

Επιλογή 2 (μερική προσέγγιση): Θα επεκταθεί η προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών και η 
συνοχή τους με το σύστημα του κοινοτικού σήματος, ώστε να συμπεριλάβει i) την 
ευθυγράμμιση των κύριων διαδικαστικών κανόνων προς τον κανονισμό για το κοινοτικό 
σήμα, ii) την ευθυγράμμιση περαιτέρω πτυχών ουσιαστικού δικαίου, που ρυθμίζονται στον 
κανονισμό για το κοινοτικό σήμα, και iii) τη μείωση των προαιρετικών διατάξεων της 
οδηγίας περί σημάτων, σε εναρμόνιση με τον κανονισμό για το κοινοτικό σήμα. Θεωρείται 
ότι αυτή η περιορισμένη διαδικασία εναρμόνισης θα ήταν εφικτή για τα κράτη μέλη και θα 
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μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Δεδομένου ότι η 
επίτευξη των στόχων που επισημάνθηκαν θα ήταν εξαιρετικά αβέβαιη, σε περίπτωση που η 
προσέγγιση κανόνων πραγματοποιηθεί σε εθελοντική βάση (δευτερεύουσα επιλογή 2α), 
φαίνεται σκόπιμο να επιδιωχθεί η εναρμόνιση με νομικά δεσμευτική πράξη (δευτερεύουσα 
επιλογή 2β).

Επιλογή 3 (πλήρης προσέγγιση): Η προσέγγιση θα βασίζεται στην επιλογή 2, αλλά θα 
περιλαμβάνει όλα τις υπόλοιπες πτυχές του ουσιαστικού δικαίου και των διαδικασιών που 
αφορούν τα σήματα. Η προσέγγιση θα είναι είτε εθελοντική (3α) είτε υποχρεωτική (3β). 
Ωστόσο, από την ανάλυση των υφιστάμενων προβλημάτων δεν απεδείχθη η ύπαρξη 
προφανούς ανάγκης για πλήρη προσέγγιση όλων των διατάξεων περί σημάτων. Εξάλλου, τα 
κράτη μέλη δεν φαίνεται να είναι έτοιμα για τόσο εκτεταμένη κίνηση. Ως εκ τούτου, η 
επιλογή 3 θα ήταν δυσανάλογη προς τις πραγματικές ανάγκες, η δε πολιτική της σκοπιμότητα 
πολύ αβέβαιη.

Επιλογή 4 (ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων): Η εθνική νομοθεσία των κρατών μελών περί 
σημάτων θα αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου από ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων, όπου θα 
προβλέπονται ομοιόμορφοι κανόνες για όλη την ΕΕ. Κατά συνέπεια, όλα τα εθνικά γραφεία 
θα εφαρμόζουν τις ίδιες ακριβώς διατάξεις. Ωστόσο, ακόμη περισσότερο από ό,τι η επιλογή 
3, η επιλογή αυτή θα ήταν σαφώς δυσανάλογη και θα πρέπει να απορριφθεί ευθύς εξ αρχής.

Στόχος 1 – προσέγγιση των νομοθεσιών περί σημάτων1

Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα

Μεγαλύτερη προσέγγιση 
νομοθεσιών και διαδικασιών 

για τα σήματα

Απαιτούμ
ενος 

χρόνος

Συνολικ
ό 

κόστος

Αναλογικότ
ητα

Συνολική 
εκτίμηση 

1. Βασικό σενάριο 0 0 0 0 0

2. Μερική προσέγγιση 

2α. Εθελοντική ? -- - + -

2β. Υποχρεωτική ++ + - + ++

3. Πλήρης προσέγγιση 

3α. Εθελοντική ? -- -- - -

3β. Υποχρεωτική ++ -- -- -- +/-

4. Ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων ++ -- -- -- +/-

Η προκρινόμενη επιλογή 2β αναμένεται να έχει εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα για όλους 
τους χρήστες του συστήματος σημάτων, ιδίως για τις ΜΜΕ. Μακροπρόθεσμα, θα συμβάλει 

                                               
1 Σύστημα βαθμολογίας: θετικό αποτέλεσμα: από ελαφρώς θετικό (+) έως πολύ θετικό (+ +)· αρνητικό 

αποτέλεσμα: από ελαφρώς αρνητικό (-) έως πολύ αρνητικό (--)· αβέβαιο αποτέλεσμα: (?)· καμία 
επίπτωση: 0.
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στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών στα εθνικά 
γραφεία ΔΙ και τελικά θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Εντέλει, θα είναι 
σαφώς επωφελής για το ΓΕΕΑ, εάν ληφθεί υπόψη η σκέψη να αποτελεί το σύστημα του 
κοινοτικού σήματος το σημείο αναφοράς, καθώς και για τα καθήκοντα του Γραφείου όσον 
αφορά την υποστήριξη και τον συντονισμό των προσπαθειών για τη σύγκλιση των πρακτικών 
και των εργαλείων με τα εθνικά γραφεία. Επιπλέον, ένα από τα πρωτεύοντα μέτρα 
εναρμόνισης, η εισαγωγή του συστήματος «μία κλάση ανά τέλος», θα συνοδεύεται από 
κατάλληλη προσαρμογή της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος, των τελών 
ανανέωσης και ανά κλάση, που θα είναι επίσης προς όφελος των χρηστών. 

5.2. Έλλειψη σαφούς νομικής βάσης για τη συνεργασία

Επιλογή 1 (βασικό σενάριο): Δεν θα προβλέπεται καμία ειδική νομική βάση για τη 
συνεργασία.

Επιλογή 2: Θα καθοριστεί σαφής νομική βάση, που θα παρέχει τη δυνατότητα στο ΓΕΕΑ και 
στα εθνικά γραφεία να συνεργάζονται (προαιρετική συνεργασία), με στόχο την εναρμόνιση 
των πρακτικών και την ανάπτυξη κοινών εργαλείων και βάσεων δεδομένων. Δεδομένου του 
μη δεσμευτικού χαρακτήρα της, δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν όλα τα 
γραφεία.

Επιλογή 3: Τα εθνικά γραφεία και το ΓΕΕΑ θα υποχρεούνται να συνεργάζονται 
(υποχρεωτική συνεργασία). Οι στόχοι της συνεργασίας θα προσδιοριστούν με σαφήνεια, 
προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση της επίτευξής τους. Συνεπώς, θα 
διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των γραφείων, τα οποία θα δικαιολογούν ευκολότερα, στις 
αρμόδιες δημοσιονομικές τους αρχές, τη διάθεση πόρων για κοινά έργα με άλλα γραφεία ΔΙ, 
και θα διευκολυνθεί το ΓΕΕΑ στην εσωτερική επικύρωση των δαπανών του για 
δραστηριότητες συνεργασίας.

Στόχος 2 – πρόβλεψη κατάλληλης νομικής βάσης για τη συνεργασία

Αποτελεσματικότη
τα 

Αποδοτικότητα

Ισχυρότερα κίνητρα για 
συνεργασία

Απαιτούμ
ενος 

χρόνος

Συνολικ
ό 

κόστος

Αναλογικότ
ητα

Συνολική 
εκτίμηση 

1. Βασικό σενάριο 0 0 0 0 0

2. Νομική βάση για προαιρετική 
συνεργασία

? + + ? ?

3. Νομική βάση για υποχρεωτική 
συνεργασία

++ + + + +

Με την προτιμώμενη επιλογή 3 θα διασφαλιστεί πλήρης συμμετοχή στη διαδικασία 
σύγκλισης των πρακτικών και ανάπτυξης κοινών εργαλείων και, συνεπώς, θα υπάρξει 
ανταπόκριση στις προσδοκίες των χρηστών. Όσον αφορά τα εθνικά γραφεία, η 
προτιμώμενη επιλογή θα οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις ως προς την αποδοτικότητα και 
το κόστος, σε μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη βάση. Τα εθνικά γραφεία θα είναι σε θέση 
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να αξιοποιήσουν την πείρα που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Συνεργασίας του 
ΓΕΕΑ, και να αναπτύξουν περαιτέρω το υφιστάμενο πλαίσιο, πράγμα το οποίο θα 
διευκολύνει την ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση. Το ΓΕΕΑ έχει αποδείξει σαφώς την 
ικανότητά του να χειρίζεται αποτελεσματικά, και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σχέδια 
συνεργασίας τόσο μεγάλης κλίμακας και θα είναι πάλι σε θέση να αποκομίσει οφέλη από τα 
κοινά σχέδια. 

5.3. Δημιουργία ικανότητας συνεργασίας όσον αφορά τις τεχνικές εγκαταστάσεις

Επιλογή 1: Θα εναπόκειται σε κάθε γραφείο ΔΙ να προμηθεύεται και να αναπτύσσει τις 
απαιτούμενες εγκαταστάσεις. 

Επιλογή 2: Θα καταστεί δυνατή η πρόσβαση των γραφείων ΔΙ στις απαιτούμενες 
εγκαταστάσεις και εργαλεία, στο πλαίσιο της εθελοντικής συνεργασίας. 

Επιλογή 3: Θα διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης στις απαιτούμενες εγκαταστάσεις, 
μέσω πλαισίου υποχρεωτικής συνεργασίας. Μόνο η επιλογή αυτή προσφέρει την εγγύηση ότι 
όλα τα γραφεία θα επωφελούνται από την ανάπτυξη κοινών εργαλείων και βάσεων 
δεδομένων, και θα δεσμεύονται να συμμετάσχουν. 

Στόχος 3 – Δημιουργία τεχνικής ικανότητας στα εθνικά γραφεία ΔΙ

Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα

Μεγαλύτερη ασφάλεια 
απόκτησης εγκαταστάσεων

Απαιτούμ
ενος 

χρόνος

Συνολικ
ό 

κόστος

Αναλογικότ
ητα

Συνολική 
εκτίμηση 

1. Βασικό σενάριο 0 0 0 0 0

2. Προαιρετική πρόσβαση σε 
εργαλεία

? ? + + ?

3. Υποχρεωτική πρόσβαση σε 
εργαλεία

++ + + + +

Σύμφωνα με την προκρινόμενη επιλογή 3, οι χρήστες μπορούν να αναμένουν συγκλίνουσες 
και τεχνολογικά προηγμένες λύσεις ΤΠ, με αποτέλεσμα αυξημένη προσβασιμότητα, 
βελτιωμένη απόδοση και μειωμένο κόστος. Τα γραφεία ΔΙ θα μπορέσουν να ωφεληθούν από 
την ενισχυμένη συνεργασία, χάρις στη βελτιωμένη πρόσβαση στην ανάπτυξη εργαλείων ΤΠ. 
Η προκρινόμενη επιλογή θα είναι επίσης επωφελής για το ΓΕΕΑ. 

5.4. Δημιουργία ικανότητας συνεργασίας όσον αφορά τη χρηματοδότηση 

5.4.1. Χρηματοδότηση γενικώς

Επιλογή 1: Κάθε γραφείο ΔΙ και το ΓΕΕΑ θα αναλάβει ολόκληρο το κόστος των 
δραστηριοτήτων τους συνεργασίας. Αυτό θα απέτρεπε τα κράτη μέλη να συμμετέχουν σε 
σχήματα συνεργασίας και, επομένως, η επιλογή αυτή δεν θα μπορούσε να επιτύχει τον 
προσδιορισμένο στόχο.
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Επιλογή 2: Οι δραστηριότητες συνεργασίας θα χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ. Ωστόσο, θα ήταν ελάχιστα πιθανό να διατεθεί σημαντική συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη των σημερινών δημοσιονομικών περιορισμών.

Επιλογή 3: Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τον προϋπολογισμό του ΓΕΕΑ, με χρήση 
μέρους των ετήσιων εσόδων του ΓΕΕΑ. Θα διαμορφωθεί κατάλληλος μηχανισμός 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών ελέγχου για να διασφαλιστεί ότι τα 
κονδύλια χρησιμοποιούνται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, και υπό την προϋπόθεση 
συμμόρφωσης προς συγκεκριμένα κριτήρια. Το ΓΕΕΑ έχει συσσωρεύσει σημαντικό 
πλεόνασμα, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται εν μέρει για έργα του Ταμείου Συνεργασίας. 
Επιπλέον, τα ετήσια δημοσιονομικά αποτελέσματα του ΓΕΕΑ σταθερά υπερβαίνουν τις 
λειτουργικές δαπάνες του Γραφείου. Ως εκ τούτου, οι νέες δραστηριότητες συνεργασίας θα 
μπορούσαν είτε να χρηματοδοτηθούν από τα ετήσια έσοδα είτε/και από το υπάρχον 
πλεόνασμα· με τον τρόπο αυτόν, εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα επαρκών οικονομικών 
πόρων. Το κόστος των δραστηριοτήτων συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΕΑ και των εθνικών 
γραφείων θα μπορούσε να ανέλθει σε 17 – 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που 
αντιστοιχεί σε περίπου 10% των λειτουργικών εσόδων του ΓΕΕΑ. Οι δημοσιονομικές 
προβλέψεις δείχνουν ότι η επιλογή 3 δεν θα κλόνιζε την ισορροπία του προϋπολογισμού του 
ΓΕΕΑ.

Στόχος 4 – Διασφάλιση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης

Επιλογές Κριτήρια εκτίμησης

Αποτελεσματικότητα 
(επίτευξη των στόχων)

ΑποδοτικότηταΔιασφάλιση μακροπρόθεσμης 
χρηματοδότησης

Μεγαλύτερη ασφάλεια 
χρηματοδότησης

Απαιτούμενος 
χρόνος

Συνολικό 
κόστος

Συνολική 
εκτίμηση

1. Χρηματοδότηση από τα κράτη 
μέλη

0 0 0 0

2. Χρηματοδότηση από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

? ? 0 -

3. Χρηματοδότηση από τον 
προϋπολογισμό του ΓΕΕΑ

++ ++ 0 ++

5.4.2. Χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του ΓΕΕΑ – μηχανισμός χρηματοδότησης

Στην έκθεση αναλύονται δύο πιθανά μοντέλα χρηματοδότησης: χρηματοδότηση μέσω κατ’ 
αποκοπήν ποσών βάσει των συμφωνημένων κριτηρίων κατανομής (3.1α) και χρηματοδότηση 
ανά έργο βάσει επιχορηγήσεων (3.2α). Με βάση αυτή την εκτίμηση, στην έκθεση 
διαπιστώνεται ότι η δεύτερη επιλογή είναι η πλέον πρόσφορη για την επίτευξη των 
καθορισμένων στόχων.



EL 9 EL

Χρήση του προϋπολογισμού του ΓΕΕΑ – μηχανισμός χρηματοδότησης

ΑποδοτικότηταΕπιλογές σχετικά με τη χρηματοδότηση 
από τον προϋπολογισμό του ΓΕΕΑ 

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Αποτελεσματ
ικότητα 
(στόχος:

διασφάλιση 
μακροπρόθεσ

μης 
χρηματοδότη

σης

Ακρίβεια της 
χρηματοδότησης 

Πολυπλοκότητα 
και διαφάνεια

Συνολική 
εκτίμηση

1α. Κατ’ αποκοπήν ποσά βάσει κλείδας 
κατανομής

+/- - - -

2α. Χρηματοδότηση ανά έργο βάσει 
επιχορηγήσεων

++ ++ + ++

5.4.3. Χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του ΓΕΕΑ – πηγή χρηματοδότησης

Από την ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών, συγκεκριμένα της χρηματοδότησης από τον 
επιχειρησιακό προϋπολογισμό του ΓΕΕΑ (3.1β), από ειδικά έσοδα του ΓΕΕΑ (3.2β) και από 
την περαιτέρω χρήση του συσσωρευμένου δημοσιονομικού αποθεματικού (3.3β), φαίνεται 
πλέον σκόπιμο να χρηματοδοτηθούν οι δραστηριότητες συνεργασίας συνολικά από τα ετήσια 
έσοδα του ΓΕΕΑ.

Χρήση του προϋπολογισμού του ΓΕΕΑ – πηγή χρηματοδότησης

ΑποδοτικότηταΕπιλογές σχετικά με τη χρηματοδότηση 
από τον προϋπολογισμό του ΓΕΕΑ 

Πηγή χρηματοδότησης

Αποτελεσματ
ικότητα 
(στόχος:

διασφάλιση 
μακροπρόθεσ

μης 
χρηματοδότη

σης)

Ακρίβεια 
της 

χρηματοδότ
ησης 

Συνάφεια 
(πηγή έναντι 

σκοπού) 

Κίνδυνος 
για τον 

προϋπολο
γισμό του 

ΓΕΕΑ

Συνολική 
εκτίμηση

1β. Χρηματοδότηση από τον 
επιχειρησιακό προϋπολογισμό

++ + 0 +/- +

2β. Χρηματοδότηση από ειδικά έσοδα 
(τέλη ανανέωσης)

++ - - 0 0

3β. Χρήση του πλεονάσματος (αύξηση του 
κονδυλίου για το Ταμείο Συνεργασίας)

-- + 0 0 -

5.4.4. Επιπτώσεις των προκρινόμενης επιλογής

Οι χρήστες θα επωφεληθούν σαφώς από τα αποτελέσματα του νέου σχήματος συνεργασίας. 
Επιπλέον, δεν θα υπάρξει αντίκτυπος γι’ αυτούς, λόγω της χρήσης του προϋπολογισμού του 
ΓΕΕΑ για τη χρηματοδότηση κοινών έργων με τα εθνικά γραφεία ΔΙ. Το γεγονός ότι θα 
παρασχεθούν επαρκείς πόροι για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας θα 
επιτρέψει στα εθνικά γραφεία ΔΙ να συμμετέχουν σε κοινά σχέδια συνεργασίας και να 
δεσμεύονται για τη συμμετοχή τους σε μακροπρόθεσμη βάση. Η χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων συνεργασίας από το ΓΕΕΑ θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον 
προϋπολογισμό του. Μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο προϋπολογισμός του ΓΕΕΑ 
θα είναι σε θέση να αναλάβει τις πρόσθετες δαπάνες, που συνδέονται με τη χρηματοδότηση 
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των έργων συνεργασίας με τα εθνικά γραφεία, από τα ετήσια επιχειρησιακά δημοσιονομικά 
του αποτελέσματα, ε ν ώ ,  παράλληλα, θα λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος της 
αναπροσαρμογής των τελών του ΓΕΕΑ, χάρις στην καθιέρωση του συστήματος «μία κλάση 
ανά τέλος». Συνεπώς, η προτιμώμενη επιλογή δεν θα κλονίσει την ισορροπία του 
προϋπολογισμού του ΓΕΕΑ. 

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την πάροδο τριετίας από τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, τα 
κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των 
νέων διατάξεων της οδηγίας. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα 
να καταρτίσει έκθεση, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των 
ληφθέντων μέτρων. Επιπλέον, οι δραστηριότητες συνεργασίας που χρηματοδοτούνται από 
τον προϋπολογισμό του ΓΕΕΑ θα ελέγχονται και θα παρακολουθούνται σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για το Γραφείο, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες 
επιχορήγησης. Η πρόοδος ως προς τη σύγκλιση των πρακτικών και των εργαλείων θα μπορεί 
να μετράται ετησίως, βάσει συνοπτικών εκθέσεων του ΓΕΕΑ. Πέντε έτη μετά την έναρξη 
ισχύος των τροποποιήσεων του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα (και, ενδεχομένως, και της 
οδηγίας περί σημάτων), η Επιτροπή θα μπορούσε να προβεί σε επανεξέταση του νέου 
νομικού πλαισίου για τη συνεργασία, με ιδιαίτερη επικέντρωση στον μηχανισμό 
χρηματοδότησης της συνεργασίας. Η επανεξέταση πρόκειται να βασίζεται στις ετήσιες 
συνοπτικές εκθέσεις που συντάσσει το ΓΕΕΑ. 


