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Έκθεζη A8-0199/2015 

Constance Le Grip 

Πξνζηαζία ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ απφ ηελ  παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε θαη απνθάιπςή 

ηνπ 

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD) 

Πρόηαζη οδηγίας 

– 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ
*
 

ζηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα 

--------------------------------------------------------- 

ΟΓΗΓΙΑ (EE) 2016/…  

ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ηης 

περί προζηαζίας ηης ηετνογνφζίας και ηφν επιτειρημαηικών πληροθοριών  

ποσ δεν έτοσν αποκαλσθθεί (εμπορικό απόρρηηο) 

από ηην παράνομη απόκηηζη, τρήζη και αποκάλσυή ηοσς 

(Κείμενο ποσ παροσζιάζει ενδιαθέρον για ηον ΔΟΥ) 

ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ 

ΔΝΩΗ, 

Έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ηδίσο ην 

άξζξν 114, 

                                                 
*
 Σξνπνινγίεο: ην λέν θείκελν θαη ε αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκεηψλνληαη κε έληνλνπο πιάγηνπο 

ραξαθηήξεο θαη ε δηαγξαθή κε ην ζχκβνιν ▌. 
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Έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

Καηφπηλ δηαβίβαζεο ηνπ ζρεδίνπ λνκνζεηηθήο πξάμεο ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα, 

Έρνληαο ππφςε ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο
1
, 

▌ 

Απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία
2
, 

                                                 
1
 ΔΔ C 226 ηεο 16.7.2014, ζ. 48. 

2
 Θέζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο … [(ΔΔ …)/(δελ έρεη αθφκα δεκνζηεπζεί ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα)] θαη απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο … . 
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Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα: 

(1) Οη επηρεηξήζεηο θαη ηα κε εκπνξηθά εξεπλεηηθά ηδξχκαηα επελδχνπλ ζηελ απφθηεζε, 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηερλνγλσζίαο θαη πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο είλαη ην λφκηζκα 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο θαη εμαζθαιίδνπλ αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα. Η 

επέλδπζε ζηε δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε πλεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ είλαη 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηά θαη ηηο θαηλνηνκηθέο 

επηδόζεηο ηνπο ζηελ αγνξά θαη, σο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεψλ 

ηνπο, πνπ απνηειεί ην βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή έξεπλα θαη αλάπηπμε. 

Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα κέζα γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, φηαλ ε αλνηθηή πξνζέγγηζε δελ επηηξέπεη ηελ 

πιήξε αμηνπνίεζε ηεο επέλδπζήο ηνπο ζε έξεπλα θαη θαηλνηνκία. Έλαο ηξφπνο είλαη 

ε ρξήζε ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, φπσο είλαη ηα δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο, ηα δηθαηψκαηα επί ζρεδίσλ ή ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα . Έλαο άιινο 

ηξφπνο λα αμηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

είλαη ε πξνζηαζία ηεο πξφζβαζεο ζηηο γλψζεηο πνπ είλαη πνιχηηκεο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη πνπ δελ είλαη επξέσο γλσζηέο, θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

γλψζεσλ απηψλ. Απηή ε πνιύηηκε ηερλνγλσζία θαη νη επηρεηξεκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 

πνπ δελ απνθαιχπηνληαη θαη πξννξίδνληαη λα παξακείλνπλ εκπηζηεπηηθέο, 

αλαθέξνληαη σο εκπνξηθφ απφξξεην. 

(2) Οη επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο , απνδίδνπλ ηελ ίδηα αμία ζηα εκπνξηθά 

απφξξεηα φζν θαη ζηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θαη ζε άιιεο κνξθέο δηθαησκάησλ 

δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Κάλνπλ ρξήζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο σο εξγαιείνπ γηα ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηα θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο ▌ζηελ έξεπλα, ην νπνίν 

θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα πιεξνθνξηψλ, πνπ εθηείλεηαη πέξαλ ησλ ηερλνινγηθψλ 

γλψζεσλ ζε εκπνξηθά δεδνκέλα, φπσο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο θαη 

ηνπο πξνκεζεπηέο, ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη ηελ έξεπλα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

αγνξάο. Οη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΕ), εηδηθόηεξα, εθηηκνύλ ηελ αμία 

θαη βαζίδνληαη πεξηζζόηεξν ζηα εκπνξηθά απόξξεηα. Πξνζηαηεχνληαο  έλα ηέηνην 

επξχ θάζκα ηερλνγλσζίαο θαη επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, είηε 

ζπκπιεξσκαηηθψο είηε ελαιιαθηηθψο πξνο ηα δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, 

ηα εκπνξηθά απφξξεηα επηηξέπνπλ ζηνλ δεκηνπξγφ θαη ζηνλ θαηλνηφκν λα θεξδίδεη 
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απφ ηε δεκηνπξγία ή ηηο θαηλνηνκίεο ηνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθά γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαζώο θαη ηελ έξεπλα 

θαη ηελ αλάπηπμε θαη ηηο θαηλνηνκηθέο επηδφζεηο. 
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(3) Η αλνηθηή θαηλνηνκία απνηειεί θαηαιύηε πνπ δηνρεηεύεη ζηελ αγνξά λέεο ηδέεο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ θνηλσληθώλ πξνθιήζεσλ. Η αλνηθηή θαηλνηνκία είλαη 

ζεκαληηθή θηλεηήξηα δχλακε γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ γλψζεσλ θαη ζηεξίδεη ηελ 

εκθάληζε λέσλ θαη θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, πνπ βαζίδνληαη ζηε 

ρξήζε ζπλδεκηνπξγεκέλσλ γλψζεσλ ▌. Η ζπλεξγαηηθή έξεπλα, θαη ε δηαζπλνξηαθή 

ζπλεξγαζία, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ ηα επίπεδα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Η 

θπθινθνξία ηεο γλώζεο θαη ησλ πιεξνθνξηώλ είλαη ζεκειηώδε ζηνηρεία γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο δπλακηθήο θαη ίζσλ επθαηξηώλ αλάπηπμεο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, ηδίσο ηηο ΜΜΕ. ε κηα εζσηεξηθή αγνξά φπνπ ειαρηζηνπνηνχληαη ηα 

εκπφδηα ζε απηή ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία θαη φπνπ δελ ζηξεβιψλεηαη ε 

ζπλεξγαζία, ε πλεπκαηηθή δεκηνπξγία θαη ε θαηλνηνκία ζα ελζαξξχλνπλ ηηο 

επελδχζεηο ζε θαηλνηφκεο δηεξγαζίεο, ππεξεζίεο θαη πξντφληα. Έλα ηέηνην επλντθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηελ πλεπκαηηθή δεκηνπξγία θαη ηελ θαηλνηνκία, ζην νπνίν δελ 

παξεκπνδίδεηαη ε θηλεηηθόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ γηα ηελ 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο Έλσζεο. Τα εκπνξηθά απόξξεηα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

πξνζηαζία ηεο αληαιιαγήο γλώζεσλ κεηαμύ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθόηεξα ΜΜΕ, 

θαη εξεπλεηηθώλ ηδξπκάησλ, εληόο θαη πέξαλ ησλ ζπλόξσλ ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο, ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Σα 

εκπνξηθά απφξξεηα είλαη εθ ησλ πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κνξθψλ πξνζηαζίαο ηεο 

πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο θαη ηεο θαηλνηφκνπ ηερλνγλσζίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, 

αιιά ηαπηφρξνλα πξνζηαηεχνληαη ιηγφηεξν απφ ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην ηεο 

Έλσζεο έλαληη ηεο παξάλνκεο απφθηεζεο, ρξήζεο ή απνθάιπςήο ηνπο απφ ηξίηνπο. 
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(4) Οη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο εθηίζεληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε πξαθηηθέο 

αληίζεηεο ζηα ρξεζηά ήζε πνπ απνβιέπνπλ ζηελ ππεμαίξεζε εκπνξηθψλ απνξξήησλ, 

φπσο θινπή, κε επηηξεπφκελε αληηγξαθή, νηθνλνκηθή θαηαζθνπεία ή παξαβίαζε 

ησλ απαηηήζεσλ εκπηζηεπηηθφηεηαο, είηε απφ ην εζσηεξηθφ είηε εθηφο ηεο Έλσζεο. 

Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο, φπσο ε παγθνζκηνπνίεζε, ε αχμεζε ηεο εμσηεξηθήο 

αλάζεζεο, νη κεγαιχηεξεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ θαη ε απμεκέλε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ, ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ 

θηλδχλνπ απηψλ ησλ πξαθηηθψλ. Η παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε ή απνθάιπςε 

εκπνξηθνχ απνξξήηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λφκηκνπ θαηφρνπ ηνπ 

εκπνξηθνχ απνξξήηνπ λα απνθνκίζεη ηα νθέιε ηνπ πξσηνπφξνπ, αμηνπνηψληαο ηα 

απνηειέζκαηα ησλ θαηλνηφκσλ πξνζπαζεηψλ ηνπ. Υσξίο απνηειεζκαηηθά θαη 

ζπγθξίζηκα λνκηθά κέζα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εκπνξηθψλ απνξξήησλ ζε νιφθιεξε 

ηελ Έλσζε, απνζαξξχλνληαη νη θαηλνηφκεο δηαζπλνξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο θαη δελ αλαπηχζζεηαη ην δπλακηθφ ησλ εκπνξηθψλ απνξξήησλ 

σο θηλεηήξησλ δπλάκεσλ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Έηζη, ε 

θαηλνηνκία θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα απνζαξξχλνληαη θαη νη επελδχζεηο κεηψλνληαη, 

πξάγκα ην νπνίν επεξεάδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη 

ππνλνκεχεη ην αλαπηπμηαθφ ηεο δπλακηθφ. 
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(5) Οη δηεζλείο πξνζπάζεηεο ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαηέιεμαλ ζηε ζχλαςε ηεο πκθσλίαο γηα ηα 

δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ (πκθσλία TRIPS). 

Η πκθσλία TRIPS πεξηέρεη, κεηαμχ άιισλ, δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εκπνξηθψλ απνξξήησλ έλαληη ηεο παξάλνκεο απφθηεζεο, ρξήζεο ή απνθάιπςήο 

ηνπο απφ ηξίηνπο, νη νπνίεο απνηεινχλ θνηλά δηεζλή πξφηππα. Όια ηα θξάηε κέιε, 

θαζψο θαη ε ίδηα ε Έλσζε, δεζκεχνληαη απφ ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία, ε νπνία 

εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε 94/800/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ
1
. 

(6) Παξά ηε πκθσλία TRIPS, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε λνκνζεζία ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ εκπνξηθψλ απνξξήησλ θαηά ηεο 

παξάλνκεο απφθηεζεο, ρξήζεο θαη απνθάιπςήο ηνπο απφ ηξίηνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

δελ έρνπλ εηζάγεη φια ηα θξάηε κέιε εζληθνχο νξηζκνχο ηεο έλλνηαο ηνπ εκπνξηθνχ 

απνξξήηνπ ή ηεο παξάλνκεο απφθηεζεο, ρξήζεο ή απνθάιπςεο εκπνξηθνχ 

απνξξήηνπ θαη, επνκέλσο, δελ ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε ζηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά 

κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πξνζηαζίαο, ην νπνίν θαη δηαθέξεη κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ. Δπηπιένλ, δελ ππάξρεη ζπλνρή σο πξνο ηε ρξήζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην 

αζηηθφ δίθαην κέζσλ έλδηθεο πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε παξάλνκεο απφθηεζεο, 

ρξήζεο ή απνθάιπςεο εκπνξηθψλ απνξξήησλ, ελψ ελίνηε δελ πξνβιέπνληαη ζε φια 

ηα θξάηε κέιε δηαηαγέο παχζεο θαη απνρήο έλαληη ηξίησλ πνπ δελ είλαη 

αληαγσληζηέο ηνπ λφκηκνπ θαηφρνπ ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ. Απνθιίζεηο 

ππάξρνπλ επίζεο ζε φια ηα θξάηε κέιε ζε ζρέζε κε ηε κεηαρείξηζε ησλ ηξίησλ πνπ 

απέθηεζαλ ην εκπνξηθφ απφξξεην θαιή ηε πίζηεη, αιιά ζηε ζπλέρεηα έιαβαλ γλψζε, 

θαηά ηε ζηηγκή ηεο ρξήζεο, φηη ε απφθηεζε ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ πξνήιζε απφ 

πξνεγνχκελε παξάλνκε απφθηεζε απφ άιιν κέξνο. 

                                                 
1
 Απφθαζε 94/800/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 1994, ζρεηηθά κε ηελ εμ νλφκαηνο 

ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζχλαςε ησλ ζπκθσληψλ πνπ απέξξεπζαλ απφ ηηο πνιπκεξείο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο (1986-1994), θαζ’ φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο (ΔΔ L 336 ηεο 23.12.1994, ζ. 1). 
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(7) Οη εζληθνί θαλφλεο δηαθέξνπλ επίζεο σο πξνο ην αλ νη λφκηκνη θάηνρνη ησλ 

εκπνξηθψλ απνξξήησλ επηηξέπεηαη λα δεηήζνπλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ 

πνπ παξήρζεζαλ απφ ηξίηνπο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ εκπνξηθά απφξξεηα 

παξαλφκσο, ή ηελ επηζηξνθή ή ηελ θαηαζηξνθή ηπρφλ εγγξάθσλ, θαθέισλ ή πιηθψλ 

πνπ πεξηέρνπλ ή ελζσκαηψλνπλ ην εκπνξηθφ απφξξεην πνπ απνθηήζεθε ή 

ρξεζηκνπνηήζεθε παξαλφκσο. Δπίζεο, ζηνπο ηζρχνληεο εζληθνχο θαλφλεο ζρεηηθά κε 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνδεκηψζεσλ δελ ιακβάλεηαη πάληνηε ππφςε ν άπινο 

ραξαθηήξαο ησλ εκπνξηθψλ απνξξήησλ, πξάγκα πνπ θαζηζηά δχζθνιν λα 

απνδεηρζνχλ ηα πξαγκαηηθά δηαθπγφληα θέξδε ή ν αδηθαηνιφγεηνο πινπηηζκφο ηνπ 

παξαβάηε, εθφζνλ δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί θακία αγνξαία αμία γηα ηηο επίκαρεο 

πιεξνθνξίεο. Λίγα είλαη ηα θξάηε κέιε πνπ επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή αθεξεκέλσλ 

θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνδεκηψζεσλ, νη νπνίνη λα ζηεξίδνληαη 

ζην εχινγν δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ή άιιεο ακνηβήο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

νθείιεηαη εάλ ππήξρε άδεηα γηα ηε ρξήζε ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ. Δπηπιένλ, 

πνιινί εζληθνί θαλφλεο δελ πξνβιέπνπλ θαηάιιειε πξνζηαζία ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, εάλ ν θάηνρνο ηνπ εκπνξηθνχ 

απνξξήηνπ εγείξεη αμίσζε ιφγσ ζεσξνχκελεο παξάλνκεο απφθηεζεο, ρξήζεο ή 

απνθάιπςεο εκπνξηθνχ απνξξήηνπ απφ ηξίην, πξάγκα ην νπνίν κεηψλεη ηελ 

ειθπζηηθφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ θαη κέζσλ έλδηθεο πξνζηαζίαο θαη 

απνδπλακψλεη ηελ παξερφκελε πξνζηαζία. 
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(8) Οη δηαθνξέο πεξί ηελ έλλνκε πξνζηαζία ησλ εκπνξηθψλ απνξξήησλ πνπ παξέρνπλ 

ηα θξάηε κέιε, ζπλεπάγνληαη φηη ηα εκπνξηθά απφξξεηα δελ έρνπλ ηζνδχλακε 

πξνζηαζία ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε θαηαθεξκαηηζκφ ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο ζηνλ ηνκέα απηφλ θαη απνδπλάκσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

απνηξεπηηθνχ απνηειέζκαηνο ησλ νηθείσλ θαλφλσλ. Η εζσηεξηθή αγνξά 

επεξεάδεηαη δηφηη νη ελ ιφγσ δηαθνξέο απνζαξξχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

αλαιακβάλνπλ θαηλνηφκν δηαζπλνξηαθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλεξγαζίαο ζηελ έξεπλα  ή ζηελ παξαγσγή κε άιινπο 

εηαίξνπο, ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο ή ησλ επελδχζεσλ ζε άιια θξάηε κέιε, ε νπνία 

εμαξηάηαη  απφ ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη σο εκπνξηθά 

απφξξεηα. Η δηαζπλνξηαθή δηθηπαθή έξεπλα θαη αλάπηπμε, θαζψο θαη νη θαηλνηφκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ επαθφινπζνπ 

δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ, θαζίζηαληαη ιηγφηεξν ειθπζηηθέο θαη πην δχζθνιεο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο, θαη, σο εθ ηνχηνπ, θαηαιήγνπλ ζε αλεπαξθή θαηλνηνκία 

ζηελ θιίκαθα ηεο Έλσζεο. 

(9) Δπηπιένλ, ππάξρεη πςειφηεξνο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο ζηα θξάηε κέιε κε 

ζπγθξηηηθά ρακειφηεξα επίπεδα πξνζηαζίαο, σο εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα εκπνξηθά 

απφξξεηα κπνξνχλ επθνιφηεξα λα θιαπνχλ ή άιισο λα απνθηεζνχλ παξαλφκσο. 

Απηφ νδεγεί ζε αλαπνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ ζε θαηλνηνκίεο πνπ 

ηνλψλνπλ ηελ αλάπηπμε εληφο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ 

δαπαλψλ γηα κέηξα πξνζηαζίαο ηα νπνία ζα αληηζηαζκίζνπλ ηελ αλεπαξθή λνκηθή 

πξνζηαζία ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε. Απηφ επλνεί επίζεο ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

αζέκηησλ αληαγσληζηψλ, νη νπνίνη, κεηά ηελ παξάλνκε απφθηεζε ησλ εκπνξηθψλ 

απνξξήησλ, ζα κπνξνχζαλ λα δηνρεηεχζνπλ ηα παξαγφκελα έηζη εκπνξεχκαηα ζε 

νιφθιεξε ηελ εζσηεξηθή αγνξά. Οη δηαθνξέο ησλ λνκνζεηηθψλ θαζεζηψησλ 

δηεπθνιχλνπλ επίζεο ηελ εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ απφ ηξίηεο ρψξεο ζηελ Έλσζε, 

κέζσ ησλ ζεκείσλ εηζφδνπ κε αζζελέζηεξε πξνζηαζία, φηαλ ν ζρεδηαζκφο, ε 

παξαγσγή ή ε εκπνξία ησλ ελ ιφγσ εκπνξεπκάησλ βαζίδνληαη ζε θιαπέληα ή άιισο 

παξαλφκσο απνθηεζέληα εκπνξηθά απφξξεηα. πλνιηθά, νη δηαθνξέο απηέο 

εκπνδίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. 



 

AM\1091476EL.doc 10/54 PE579.853v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

(10) Υξεηάδνληαη θαλφλεο ζε επίπεδν Έλσζεο γηα ηε ζχγθιηζε ησλ λνκνζεζηώλ ησλ 

θξαηώλ κειώλ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί επαξθέο θαη ζπλεθηηθφ επίπεδν αζηηθήο 

έλλνκεο πξνζηαζίαο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ζε πεξίπησζε παξάλνκεο απφθηεζεο, 

ρξήζεο ή απνθάιπςεο εκπνξηθνχ απνξξήηνπ. Απηνί νη θαλόλεο δελ ζα πξέπεη λα 

εκπνδίδνπλ ηα θξάηε κέιε λα παξέρνπλ εθηελέζηεξε πξνζηαζία θαηά ηεο 

παξάλνκεο απόθηεζεο, ρξήζεο ή απνθάιπςεο εκπνξηθώλ απνξξήησλ ζην βαζκό 

πνπ ηεξνύληαη νη ξεηέο δηαζθαιίζεηο ηεο παξνύζαο νδεγίαο γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ζπκθεξόλησλ ηξίησλ. 

(11) Η παξνύζα νδεγία δελ ζα πξέπεη λα ζίγεη ηελ εθαξκνγή ελσζηαθώλ ή εζληθώλ 

θαλόλσλ πνπ απαηηνύλ ηελ απνθάιπςε πιεξνθνξηώλ ζην θνηλό ή ζε δεκόζηεο 

αξρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθώλ απνξξήησλ, νύηε ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαλόλσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηηο δεκόζηεο αξρέο λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ή ησλ θαλόλσλ πνπ επηηξέπνπλ ή απαηηνύλ ηελ 

πεξαηηέξσ απνθάιπςε ησλ ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ από ηηο ελ ιόγσ δεκόζηεο 

αξρέο ζην θνηλό. Πξόθεηηαη εηδηθόηεξα γηα ηνπο θαλόλεο ζρεηηθά κε ηελ 

απνθάιπςε από ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη νξγαληζκνχο ηεο Έλσζεο ή ηηο εζληθέο 

δεκφζηεο αξρέο πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο θαηέρνπλ ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο 

ζχκθσλα κε ηνλ ▌θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1049/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
, ηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 1367/2006 ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
2
 θαη ηελ νδεγία 2003/4/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
3
 ή ζχκθσλα κε άιινπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε 

πξόζβαζε ηνπ θνηλνύ ζηα έγγξαθα ή ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεώζεηο δηαθάλεηαο ησλ 

εζληθώλ δεκόζησλ αξρώλ. 

                                                 
1
 Καλνληζκφο (EΚ) αξηζ. 1049/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

30ήο Μαΐνπ 2001, γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηα έγγξαθα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 145 ηεο 31.5.2001, ζ. 43). 
2
 Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 1367/2006 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

6εο Σεπηεκβξίνπ 2006, γηα ηελ εθαξκνγή ζηα όξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνύο ηεο Κνηλόηεηαο 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζύκβαζεο ηνπ Århus ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο, ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ πξόζβαζε ζηε δηθαηνζύλε γηα 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (ΕΕ L 264 ηεο 25.9.2006, ζ. 13). 
3
 Οδεγία 2003/4/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 28εο Θαλνπαξίνπ 

2003, γηα ηελ πξόζβαζε ηνπ θνηλνύ ζε πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε 

ηεο νδεγίαο 90/313/ΕΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 41 ηεο 14.2.2003, ζ. 26). 
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(12) Η παξνύζα νδεγία δελ ζα πξέπεη λα ζίγεη ην δηθαίσκα ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ 

λα ζπλάπηνπλ ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο πξνβιεπόκελεο από ην εξγαηηθό δίθαην κε 

αληηθείκελν ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ εκπνξηθνύ απνξξήηνπ ή πεξηνξηζκνύ 

ηεο ρξήζεο ηνπ θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο παξαβίαζεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο από ην 

κέξνο πνπ ππόθεηηαη ζε απηή, εθόζνλ ε ζπιινγηθή ζπκθσλία δελ πεξηνξίδεη ηηο 

πξνβιεπόκελεο ππό ηεο παξνύζαο νδεγίαο εμαηξέζεηο ζε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα 

απνξξηθζεί ε αίηεζε γηα ηε ιήςε κέηξσλ, δηαδηθαζηώλ ή κέζσλ έλδηθεο 

πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα νδεγία γηα ζεσξνύκελε απόθηεζε, 

ρξήζε ή απνθάιπςε εκπνξηθνύ απνξξήηνπ. 

(13) Η παξνύζα νδεγία δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο πεξηνξηζκόο ηεο ειεπζεξίαο 

εγθαηάζηαζεο, ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηεο θηλεηηθόηεηαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ όπσο πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο Έλσζεο. Ούηε πξννξίδεηαη λα 

επεξεάζεη ηε δπλαηόηεηα ζύλαςεο ζπκθσληώλ κε αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ 

εξγνδνηώλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ δίθαην. 

(14) Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαζηεξσζεί νκνηνγελήο νξηζκφο ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, 

ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ην αληηθείκελν πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη έλαληη 

ππεμαίξεζεο. Ο νξηζκφο ζα πξέπεη, επνκέλσο, λα είλαη δνκεκέλνο θαηά ηξφπν ψζηε 

λα θαιχπηεη ηελ ηερλνγλσζία, ηηο επηρεηξεκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηηο ηερλνινγηθέο 

πιεξνθνξίεο, φπνπ ππάξρεη ηφζν ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηήξεζεο ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο φζν θαη ε ζεκηηή πξνζδνθία φηη ε εκπηζηεπηηθφηεηα απηή ζα 

πξνζηαηεπζεί. Δπηπιένλ, ε ζρεηηθή ηερλνγλσζία ή νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηηθή ή δπλεηηθή εκπνξηθή αμία. Τέηνηα ηερλνγλσζία ή 

πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ινγίδνληαη σο έρνπζεο εκπνξηθή αμία γηα παξάδεηγκα όηαλ 

ε παξάλνκε απόθηεζε, ρξήζε ή απνθάιπςή ηνπο ελδέρεηαη λα βιάςεη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ πξνζώπνπ πνπ έρεη απνθηήζεη λνκίκσο ηνλ έιεγρό ηνπο εθόζνλ 

ππνλνκεύεη ην επηζηεκνληθό θαη ηερλνινγηθό δπλακηθό, επηρεηξεκαηηθά ή 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, ζηξαηεγηθέο ζέζεηο ή ηελ αληαγσληζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 

αλσηέξσ πξνζώπνπ. Ο νξηζκόο ηνπ εκπνξηθνύ απνξξήηνπ απνθιείεη ηηο 

αζήκαληεο πιεξνθνξίεο θαη ηελ εκπεηξία θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ απφ 

ηνπο εξγαδνκέλνπο εληφο ηνπ ζπλήζνπο πιαηζίνπ ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη ελ γέλεη γλσζηέο ζε πξφζσπα αλήθνληα ζηνπο θχθινπο 
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πνπ αζρνινχληαη ζπλήζσο κε ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ή είλαη άκεζα πξνζβάζηκεο απφ 

απηά. 
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(15) Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξίδνληαη νη πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο 

δηθαηνινγείηαη ε λνκηθή πξνζηαζία εκπνξηθνχ απνξξήηνπ. Γηα ην ιφγν απηφλ, είλαη 

αλαγθαίν λα θαζνξηζηεί ε ζπκπεξηθνξά θαη νη πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα ζεσξνχληαη 

παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε ή απνθάιπςε εκπνξηθνχ απνξξήηνπ. ▌ 

(16) Πξνο φθεινο ηεο θαηλνηνκίαο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, νη δηαηάμεηο 

ηεο παξνχζαο νδεγίαο δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ θαλέλα απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα 

ζηελ ηερλνγλσζία ή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζηαηεχνληαη σο εκπνξηθά απφξξεηα. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε αλεμάξηεηε αλαθάιπςε ηεο ίδηαο ηερλνγλσζίαο ή ησλ ίδησλ 

πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα παξακέλεη δπλαηή ▌. Η αληίζηξνθε κεραληθή ελφο 

πξντφληνο πνπ απνθηήζεθε λφκηκα ζα πξέπεη λα ζπληζηά λόκηκν ηξόπν θηήζεο 

πιεξνθνξηώλ, πιελ αληηζέηνπ ζπκθσλίαο. Η ειεπζεξία ζύλαςεο ηέηνησλ 

ζπκθσληώλ κπνξεί, σζηόζν, λα πεξηνξίδεηαη από ην λόκν. 

(17) Σε νξηζκέλνπο βηνκεραληθνύο θιάδνπο, ζηνπο νπνίνπο νη δεκηνπξγνί θαη νη θνξείο 

θαηλνηνκίαο δελ κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ από απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα θαη 

ζηνπο νπνίνπο ε θαηλνηνκία βαζίδεηαη παξαδνζηαθά ζε εκπνξηθά απόξξεηα, ηα 

πξντόληα κπνξνύλ ζήκεξα λα αλαπαξαρζνύλ εύθνια από ηε ζηηγκή πνπ ζα 

εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, νη ελ ιόγσ δεκηνπξγνί θαη θνξείο 

ελδέρεηαη λα πέζνπλ ζύκαηα πξαθηηθώλ όπσο ε παξαζηηηθή αληηγξαθή ή νη 

δνπιηθέο απνκηκήζεηο πνπ πξνζπνξίδνπλ «παξαζηηηθά» νθέιε εθκεηαιιεπόκελεο 

ηε θήκε θαη ηηο θαηλνηνκηθέο πξνζπάζεηεο ησλ ελ ιόγσ δεκηνπξγώλ θαη θνξέσλ 

θαηλνηνκίαο. Οξηζκέλεο εζληθέο λνκνζεζίεο πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ 

αληηκεησπίδνπλ ηηο πξαθηηθέο απηέο. Παξόιν πνπ ε παξνύζα νδεγία δελ 

απνζθνπεί ζηε κεηαξξύζκηζε ή ζηελ ελαξκόληζε ηνπ δηθαίνπ πεξί αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνύ γεληθώο, ζα ήηαλ ζθόπηκν ε Επηηξνπή λα εμεηάζεη πξνζεθηηθά ηελ 

αλάγθε αλάιεςεο ελσζηαθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα απηό. 
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(18) Επηπιένλ, ε απόθηεζε, ε ρξήζε ή ε απνθάιπςε εκπνξηθώλ απνξξήησλ όηαλ 

επηβάιιεηαη ή επηηξέπεηαη από ην λόκν, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη λόκηκε γηα ηνπο 

ζθνπνύο ηεο παξνύζαο νδεγίαο. Απηό αθνξά θπξίσο ηελ απόθηεζε θαη 

απνθάιπςε εκπνξηθώλ απνξξήησλ ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ελεκέξσζε, δηαβνύιεπζε θαη ζπκκεηνρή 

ζύκθσλα κε ην ελσζηαθό δίθαην θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη πξαθηηθή, θαη ηε 

ζπιινγηθή ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηώλ, 

θαζώο θαη ηε ζπλδηαρείξηζε, όπσο επίζεο θαη ηελ απόθηεζε ή απνθάιπςε 

εκπνξηθνύ απνξξήηνπ ζην πιαίζην ππνρξεσηηθώλ ειέγρσλ ζύκθσλα κε ην 

ελσζηαθό ή ην εζληθό δίθαην. Ωζηόζν, ην ζύλλνκνλ ηεο απνθηήζεσο ελόο 

εκπνξηθνύ απνξξήηνπ δελ ζα πξέπεη λα ζίγεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε 

εκπηζηεπηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ην εκπνξηθό απόξξεην ή νπνηνδήπνηε πεξηνξηζκό 

σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ πνπ κπνξεί λα επηβάιεη ην ελσζηαθό ή εζληθό δίθαην ζηνλ 

παξαιήπηε ή απνδέθηε ησλ πιεξνθνξηώλ. Εηδηθόηεξα, ε παξνύζα νδεγία δελ ζα 

πξέπεη λα απαιιάζζεη ηηο δεκόζηεο αξρέο από ηηο ππνρξεώζεηο εκπηζηεπηηθόηεηαο 

ηηο νπνίεο ππέρνπλ σο πξνο ηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο δηαβηβάδνπλ θάηνρνη 

εκπνξηθώλ απνξξήησλ, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ νη ππνρξεώζεηο απηέο επηβάιινληαη 

από ην ελσζηαθό ή ην εζληθό δίθαην. Μηα ηέηνηα ππνρξέσζε εκπηζηεπηηθόηεηαο 

πεξηιακβάλεη θαη ηηο ππνρξεώζεηο εκπηζηεπηηθόηεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

δηαβηβάδνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην πιαίζην αλάζεζεο ζπκβάζεσλ, όπσο 

πξνβιέπνληαη, γηα παξάδεηγκα, ζηελ νδεγία 2014/23/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
1
, ζηελ νδεγία 2014/24/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
2
 θαη ζηελ νδεγία 2014/25/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
3
. 

                                                 
1
 Οδεγία 2014/23/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

26εο Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ παξαρώξεζεο (ΕΕ L 94 ηεο 

28.3.2014, ζ. 1). 
2
 Οδεγία 2014/24/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

26εο Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηηο δεκόζηεο πξνκήζεηεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νδεγίαο 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 ηεο 28.3.2014, ζ. 65). 
3
 Οδεγία 2014/25/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνύιηνπ, ηεο 

26εο Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο 

ηνκείο ηνπ ύδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξώλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 ηεο 28.3.2014, ζ. 243). 
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(19) Καίηνη ε παξνύζα νδεγία πξνβιέπεη κέηξα θαη κέζα έλδηθεο πξνζηαζίαο πνπ 

κπνξεί λα ζπλίζηαληαη ζηελ απαγόξεπζε απνθάιπςεο πιεξνθνξηώλ πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζηαηεπζεί ε εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ εκπνξηθώλ απνξξήησλ, είλαη ζεκαληηθό 

λα κελ πεξηνξίδεηαη ε άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαη ηελ πνιπθσλία, φπσο απνηππψλεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ Υάξηε ησλ 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο («ν Υάξηεο»), ηδίσο έλαληη ηεο 

εξεπλεηηθήο δεκνζηνγξαθίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεκνζηνγξαθηθώλ πεγώλ. 

(20) Τα κέηξα, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα κέζα έλδηθεο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνύζα νδεγία δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνπλ ηηο ελέξγεηεο θαηαγγειίαο 

δπζιεηηνπξγηψλ. Δπνκέλσο, ε πξνζηαζία ησλ εκπνξηθψλ απνξξήησλ δελ ζα πξέπεη 

λα εθηείλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε απνθάιπςε ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ 

εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, εθόζνλ απνθαιχπηεηαη ακέζσο έλα πηαίζκα, 

αδηθνπξαθηηθή ζπκπεξηθνξά ή παξάλνκε δξαζηεξηόηεηα. Απηό δελ ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζεί όηη παξεκπνδίδεη ηηο αξκόδηεο δηθαζηηθέο αξρέο λα επηηξέςνπλ κηα 

εμαίξεζε όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή κέηξσλ, δηαδηθαζηώλ θαη κέζσλ έλδηθεο 

πξνζηαζίαο αλ ν ελαγόκελνο είρε θάζε ιόγν λα πηζηεύεη θαιή ηε πίζηεη όηη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεξνύζε ηα θαηάιιεια θξηηήξηα ηεο παξνύζαο νδεγίαο. 



 

AM\1091476EL.doc 16/54 PE579.853v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

(21) χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηα κέηξα, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα κέζα 

έλδηθεο πξνζηαζίαο ησλ εκπνξηθψλ απνξξήησλ  ζα πξέπεη λα είλαη δεφλησο 

πξνζαξκνζκέλα ζην ζηφρν, δειαδή ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, απνηξέπνληαο ηελ παξάλνκε απόθηεζε, ρξήζε 

θαη απνθάιπςε ελόο εκπνξηθνύ απνξξήηνπ, ρσξίο φκσο λα δηαθπβεχνληαη ή λα 

ππνλνκεύνληαη ζεκειηώδε δηθαηώκαηα θαη ειεπζεξίεο ή ην δεκόζην ζπκθέξνλ, 

όπσο ε δεκόζηα αζθάιεηα, ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ, ε δεκόζηα πγεία θαη ε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη κε ζηγνκέλεο ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Δλ πξνθεηκέλσ, ηα κέηξα, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα κέζα έλδηθεο 

πξνζηαζίαο ηεο παξνχζαο νδεγίαο δηαζθαιίδνπλ φηη νη αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο 

ιακβάλνπλ ππφςε παξάγνληεο όπσο ε αμία ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ε 

ζνβαξφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ επέθεξε ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε ή 

απνθάιπςε ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ θαζώο θαη νη επηπηψζεηο ηεο ελ ιφγσ 

ζπκπεξηθνξάο. Θα πξέπεη επίζεο λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο 

δηαζέηνπλ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα ζηαζκίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ δηαδίθσλ ζηα 

πιαίζηα δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ηα ζπκθέξνληα ηξίησλ ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλνληαη αλαιφγσο θαη νη θαηαλαισηέο. 

(22) Η εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ζα ππνλνκεπφηαλ, εάλ ηα 

πξνβιεπφκελα κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη κέζα έλδηθεο πξνζηαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαλ 

γηα αζέκηηνπο ζθνπνχο, αζπκβίβαζηνπο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

Πξέπεη ινηπφλ λα δνζεί ε εμνπζία ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο λα ιακβάλνπλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα έλαληη ηεο αζέκηηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηηνχλησλ πνπ ελεξγνχλ 

θαηαρξεζηηθψο ή θαθνπίζησο θαη αζθνχλ πξνδήισο αβάζηκεο αγσγέο κε ζθνπό 

ιόγνπ ράξηλ ηελ αζέκηηε θαζπζηέξεζε ή ηνλ πεξηνξηζκό ηεο πξόζβαζεο ηνπ 

ελαγνκέλνπ ζηελ αγνξά ή άιισο ηνλ εθθνβηζκό ή ηελ παξελόριεζή ηνπ. 
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(23) Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη επεηδή νη λφκηκνη θάηνρνη εκπνξηθψλ απνξξήησλ 

αλακέλεηαη λα αζθήζνπλ ην θαζήθνλ επηκέιεηαο σο πξνο ηε δηαηήξεζε ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πνιχηηκσλ εκπνξηθψλ απνξξήησλ ηνπο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο ηνπο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα πεξηνξηζηνχλ νη νπζηαζηηθέο 

αμηώζεηο ή ε δπλαηφηεηα άζθεζεο αγσγψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εκπνξηθψλ 

απνξξήησλ εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο ▌. Τν εζληθό δίθαην ζα πξέπεη επίζεο 

λα νξίδεη, ζαθώο θαη επαθξηβώο, πόηε αξρίδεη λα ηξέρεη ε πξνζεζκία θαη ηηο 

πεξηζηάζεηο ππό ηηο νπνίεο δηαθόπηεηαη ή αλαζηέιιεηαη. 

(24) Η πξννπηηθή λα απνιεζζεί ε εκπηζηεπηηθφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ ζηελ 

πνξεία κηα δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο ζπρλά απνηξέπεη ηνπο λφκηκνπο θαηφρνπο 

εκπνξηθψλ απνξξήησλ λα θηλήζνπλ δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα πξναζπίζνπλ ηα 

εκπνξηθά ηνπο απφξξεηα, ππνζθάπηνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ, δηαδηθαζηώλ θαη κέζσλ έλδηθεο πξνζηαζίαο. Γηα ην ιφγν 

απηφλ, είλαη αλαγθαίν λα θαζνξηζηνχλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε θαηάιιεισλ 

δηαζθαιίζεσλ ηνπ δηθαηψκαηνο απνηειεζκαηηθήο ελλφκνπ πξνζηαζίαο θαη 

ακεξφιεπηνπ δηθαζηεξίνπ, εηδηθέο απαηηήζεηο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο ηνπ επηδίθνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ θηλήζεθε γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπ. ▌Η πξνζηαζία απηή 

ζα πξέπεη λα δηαξθεί θαη κεηά ηε ιήμε ησλ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα φζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπληζηνύλ ην εκπνξηθφ απφξξεην δελ έρνπλ 

πεξηέιζεη ζε δεκφζηα ρξήζε. 
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(25) Οη ελ ιόγσ απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, ηνπιάρηζηνλ, ηε δπλαηόηεηα 

λα πεξηνξίδεηαη ν θύθινο ησλ πξνζώπσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή θαηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη θαζέλα από απηά ηα πξόζσπα ζα πξέπεη λα ππόθεηληαη ζηηο απαηηήζεηο 

εκπηζηεπηηθόηεηαο ηεο παξνύζαο νδεγίαο, θαη λα δεκνζηεύνληαη κόλν ηα κε 

εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία ησλ δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ. Σην πιαίζην απηό, 

εθηηκώληαο όηη ε αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ επηδίθσλ πιεξνθνξηώλ απνηειεί 

έλαλ από ηνπο θύξηνπο ζθνπνύο ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο, είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθό λα δηαζθαιηζηεί ηόζν ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνύ 

ραξαθηήξα ησλ εκπνξηθώλ απνξξήησλ όζν θαη ε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηώκαηνο 

απνηειεζκαηηθνύ ελδίθνπ βνεζήκαηνο θαη δίθαηεο δίθεο ησλ δηαδίθσλ ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο. Ο πεξηνξηζκέλνο θύθινο ζα πξέπεη ζπλεπώο λα 

πεξηιακβάλεη έλα ηνπιάρηζηνλ θπζηθό πξόζσπν γηα θάζε δηάδηθν θαζώο θαη ηνπο 

πιεξεμνύζηνπο δηθεγόξνπο ηνπο θαη, θαηά πεξίπησζε, άιινπο εθπξνζώπνπο 

λνκίκσο πξνο ηνύην εμνπζηνδνηεκέλνπο ζύκθσλα κε ην εζληθό δίθαην 

πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηνύλ, λα εθπξνζσπήζνπλ ή λα ππεξεηήζνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ δηαδίθνπ ζηηο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο παξνύζαο νδεγίαο, νη 

νπνίνη έρνπλ όινη πιήξε πξόζβαζε ζηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή ζηελ αθξνακαηηθή 

δηαδηθαζία. Αλ έλαο από ηνπο δηαδίθνπο είλαη λνκηθό πξόζσπν, ν ελ ιόγσ 

δηάδηθνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλεη ην ή ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ ζα 

πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ ζηνλ θύθιν ησλ πξνζώπσλ, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

πξνζήθνπζα εθπξνζώπεζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, κε ηελ επηθύιαμε ηνπ 

θαηάιιεινπ δηθαζηηθνύ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ηπρόλ ππνλόκεπζε 

ηνπ επηδησθνκέλνπ πεξηνξηζκνύ ηεο πξόζβαζεο ζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή ζηελ 

αθξνακαηηθή δηαδηθαζία.. Οη εγγπήζεηο απηέο δελ ζα πξέπεη λα λννύληαη  ππό ηελ 

έλλνηα όηη επηβάιιεηαη ε εθπξνζώπεζε ησλ δηαδίθσλ από δηθεγόξν ή άιινλ 

εθπξόζσπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο όηαλ κηα ηέηνηα 

εθπξνζώπεζε δελ απαηηείηαη βάζεη ηνπ εζληθνύ δηθαίνπ. Δελ ζα πξέπεη επίζεο λα 

ζεσξείηαη όηη πεξηνξίδεηαη ε ηθαλόηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ λα απνθαζίδνπλ, 

ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο 

κέινπο, αλ θαη ζε πνην βαζκό νη αξκόδηνη δηθαζηηθνί ππάιιεινη ζα πξέπεη επίζεο 

λα έρνπλ πιήξε πξόζβαζε ζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή ζηελ αθξνακαηηθή 
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δηαδηθαζία γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. 
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(26) Η παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε ή απνθάιπςε εκπνξηθνχ απνξξήηνπ απφ ηξίην ζα 

κπνξνχζε λα απνβεί θαηαζηξνθηθή γηα ηνλ λφκηκν θάηνρν εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, 

δεδνκέλνπ φηη άπαμ θαη ην εκπνξηθφ απφξξεην δεκνζηνπνηεζεί, ζα είλαη αδχλαην λα 

επαλέιζεη ν θάηνρνο ζηελ θαηάζηαζε πξηλ ηελ απψιεηα ηνπ απνξξήηνπ. Ωο εθ 

ηνχηνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα πξνβιεθζνχλ απνηειεζκαηηθά πξνζσξηλά κέηξα 

ηαρείαο εθαξκνγήο θαη εχθνιεο πξφζβαζεο, γηα ηελ άκεζε ιήμε ηεο παξάλνκεο 

απφθηεζεο, ρξήζεο ή απνθάιπςεο εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, θαζώο θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην εκπνξηθό απόξξεην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ. Δίλαη ζεκαληηθφ απηά ηα κέηξα λα είλαη δηαζέζηκα ήδε πξηλ ηελ έθδνζε 

απφθαζεο επί ηεο νπζίαο ηεο ππφζεζεο, κε ηνλ δένληα ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ 

ηεο ππεξάζπηζεο θαη ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο. Υπό νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, ζα 

πξέπεη λα κπνξεί λα επηηξαπεί ζηνλ θεξόκελν σο παξαβάηε, εθόζνλ θαηαζέζεη 

κία ή πεξηζζόηεξεο εγγπήζεηο , λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην εκπνξηθό 

απόξξεην, ηδίσο όηαλ ν θίλδπλνο λα πεξηέιζεη ζε δεκόζηα ρξήζε είλαη κηθξόο. Θα 

πξέπεη επίζεο λα κπνξεί λα απαηηείηαη θαηαβνιή επαξθψλ εγγπήζεσλ ψζηε λα 

θαιπθζεί ην θφζηνο θαη ε δεκία πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ ελαγφκελν απφ 

αδηθαηνιφγεηε αίηεζε, ηδίσο φηαλ ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη 

αλεπαλφξζσηε βιάβε ζηνλ λφκηκν θάηνρν εκπνξηθνχ απνξξήηνπ. 

(27) Γηα ηνλ ίδην ιφγν, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα πξνβιεθζνχλ νξηζηηθά κέηξα γηα ηελ 

απνθπγή πεξαηηέξσ παξάλνκεο ρξήζεο ή απνθάιπςεο ηνπ εκπνξηθνχ απφξξεηνπ, 

θαζώο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην εκπνξηθό απόξξεην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθά θαη αλαινγηθά ηα απαγνξεπηηθά 

κέηξα, ε δηάξθεηά ηνπο, φηαλ ιφγσ ησλ πεξηζηάζεσλ απαηηείηαη ρξνληθφο 

πεξηνξηζκφο, ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο ψζηε λα εμαιεηθζεί θάζε εκπνξηθφ 

πιενλέθηεκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα έρεη απνθνκίζεη ηξίηνο απφ ηελ παξάλνκε 

απφθηεζε, ρξήζε ή απνθάιπςε ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, 

θαλέλα ηέηνην κέηξν δελ ζα πξέπεη λα είλαη εθηειεζηφ, εάλ νη πιεξνθνξίεο πνπ 

αξρηθά θαιχπηνληαλ απφ ην εκπνξηθφ απφξξεην έρνπλ πεξηέιζεη ζε δεκφζηα ρξήζε, 

γηα ιφγνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαινγηζηνχλ ζηνλ ελαγφκελν. 
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(28) Έλα εκπνξηθφ απφξξεην ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί παξαλφκσο γηα ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή ή ηελ εκπνξία εκπνξεπκάησλ, ή θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπο 

ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα δηνρεηεπζνχλ ζε νιφθιεξε ηελ εζσηεξηθή 

αγνξά, παξαβιάπηνληαο ηα εκπνξηθά ζπκθέξνληα ηνπ θαηφρνπ ηνπ εκπνξηθνχ 

απνξξήηνπ θαη επεξεάδνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο θαη φηαλ ην ελ ιφγσ εκπνξηθφ απφξξεην έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ 

πνηφηεηα, ηελ αμία ή ηελ ηηκή ηνπ παξαγφκελνπ κε ηελ παξάλνκε ρξήζε 

εκπνξεχκαηνο ή ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ζηελ δηεπθφιπλζε ή επηηάρπλζε ησλ 

δηεξγαζηψλ παξαγσγήο ή ησλ δηαδηθαζηψλ εκπνξίαο ηνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα 

δηαζέηνπλ νη δηθαζηηθέο αξρέο ηελ εμνπζία λα δηαηάζζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη 

θαηάιιεια κέηξα, ψζηε ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα λα κελ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ή 

λα απνζχξνληαη απφ απηήλ. Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ παγθφζκηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

εκπνξίνπ, είλαη επίζεο αλαγθαίν λα πεξηιακβάλεηαη ζηα ελ ιφγσ κέηξα ε 

απαγφξεπζε ηεο εηζαγσγήο ησλ ελ ιφγσ εκπνξεπκάησλ ζηελ Έλσζε ή ε 

απνζήθεπζή ηνπο κε ζθνπφ ηελ πξνζθνξά ή ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά. Έρνληαο 

ππφςε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηα κέηξα απνθαηάζηαζεο δελ ζα πξέπεη λα 

ζπλεπάγνληαη θαη’ αλάγθε ηελ θαηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ, φηαλ ππάξρνπλ 

άιιεο εθηθηέο επηινγέο, φπσο ε αθαίξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θαζηζηνχλ ηα 

εκπνξεχκαηα παξάλνκα ή ε δηάζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ εθηφο ηεο αγνξάο, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, κέζσ δσξεψλ ζε θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο. 
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(29) Έλα πξφζσπν κπνξεί αξρηθά λα απέθηεζε εκπνξηθφ απφξξεην θαιή ηε πίζηεη, αιιά 

κφλν ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην λα έιαβε γλψζε, κεηαμχ άιισλ αθνχ ηνλ ελεκέξσζε 

ν αξρηθφο θάηνρνο ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, φηη νη γλψζεηο ηνπ γηα ην ελ ιφγσ 

εκπνξηθφ απφξξεην πξνέξρνληαλ απφ πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ή απνθάιππηαλ 

ην ζρεηηθφ εκπνξηθφ απφξξεην παξαλφκσο. Γηα λα απνθεπρζεί ε πεξίπησζε, ππφ ηηο 

πεξηζηάζεηο απηέο, λα πξνθαιέζνπλ ηα πξνβιεπφκελα κέηξα απνθαηάζηαζεο ή 

δηθαζηηθέο δηαηαγέο δπζαλάινγε δεκία ζην ελ ιφγσ πξφζσπν, ηα θξάηε κέιε ζα 

πξέπεη λα πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα, ζε ελδεδεηγκέλεο πεξηπηψζεηο, λα 

θαηαβάιιεηαη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε ζηνλ δεκησζέληα δηάδηθν, σο ελαιιαθηηθφ 

κέηξν. Η ελ ιφγσ απνδεκίσζε δελ ζα πξέπεη, σζηφζν, λα ππεξβαίλεη ην χςνο ησλ 

δηθαησκάησλ ή ινηπψλ ακνηβψλ πνπ ζα νθείινληαλ, εάλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν είρε 

ιάβεη ηελ άδεηα λα ρξεζηκνπνηεί ην επίκαρν εκπνξηθφ απφξξεην, γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα έρεη εκπνδηζηεί ε ρξήζε ηνπ εκπνξηθνχ 

απνξξήηνπ απφ ηνλ αξρηθφ θάηνρν ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ. Παξά ηαχηα, ζε 

πεξίπησζε πνπ ε παξάλνκε ρξήζε ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ ζα ζπληζηνχζε 

παξάβαζε άιιεο λνκνζεζίαο πιελ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξνχζα νδεγία ή 

ελδέρεηαη λα απνβεί εηο βάξνο ησλ θαηαλαισηψλ, απηή ε παξάλνκε ρξήζε δελ ζα 

πξέπεη λα επηηξέπεηαη. 
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(30) Γηα λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν λα επσθειείηαη απφ ηέηνηα ζπκπεξηθνξά έλα 

πξφζσπν, πνπ ελ γλψζεη ηνπ ή έρνληαο βάζηκνπο ιφγνπο λα γλσξίδεη, παξαλφκσο 

απνθηά, ρξεζηκνπνηεί ή απνθαιχπηεη εκπνξηθφ απφξξεην, θαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ν δεκησζείο θάηνρνο ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνχ, βξίζθεηαη ζηε ζέζε ζηελ νπνία ζα ήηαλ, εάλ δελ είρε κεζνιαβήζεη απηή ε 

ζπκπεξηθνξά, είλαη αλαγθαίν λα πξνβιέπεηαη επαξθήο απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο 

πνπ ππέζηε εμαηηίαο ηεο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο. ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο, πνπ 

επηδηθάδεηαη ζηνλ δεκησζέληα θάηνρν ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγίδνληαη φινη νη ζρεηηθνί παξάγνληεο, φπσο ην δηαθπγφλ θέξδνο ηνπ ή ηα 

αζέκηηα θέξδε πνπ απνθφκηζε ν παξαβάηεο θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, ε ηπρφλ εζηθή 

βιάβε πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ θάηνρν ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ. Δλαιιαθηηθά, γηα 

παξάδεηγκα φηαλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ άπινπ ραξαθηήξα ησλ εκπνξηθψλ 

απνξξήησλ, ζα ήηαλ δπζρεξήο ν ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο πξαγκαηηθήο δεκίαο 

πνπ ππέζηε ν θάηνρνο, ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο ζα κπνξνχζε λα εμαρζεί απφ 

ζηνηρεία φπσο ηα δηθαηψκαηα ή ηηο ακνηβέο πνπ ζα νθείινληαλ, εάλ ν παξαβάηεο είρε 

δεηήζεη ηελ άδεηα λα ρξεζηκνπνηεί ην επίκαρν εκπνξηθφ απφξξεην. Σν δεηνχκελν 

δηα ηεο ελαιιαθηηθήο απηήο κεζφδνπ δελ είλαη λα ζεζπηζηεί ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο κε ζθνπφ ηελ ηηκσξία, αιιά λα δηαζθαιηζηεί ε θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, ιακβαλνκέλσλ, ζπγρξφλσο, ππφςε 

ησλ δαπαλψλ ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε ν θάηνρνο ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, φπσο νη 

δαπάλεο γηα λα αλαθαιπθζεί θαη λα εξεπλεζεί ε παξαβίαζε. Η παξνύζα νδεγία δελ 

ζα πξέπεη λα εκπνδίδεη ηα θξάηε κέιε λα πξνβιέπνπλ ζην εζληθό ηνπο δίθαην όηη ε 

επζύλε γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εθ κέξνπο εξγαδνκέλσλ πεξηνξίδεηαη 

εθόζνλ ελεξγνύλ ρσξίο δόιν. 
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(31) Ωο ζπκπιεξσκαηηθφ απνηξεπηηθφ κέηξν γηα κειινληηθνχο παξαβάηεο θαη 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, είλαη ρξήζηκν λα 

δεκνζηνπνηνχληαη νη απνθάζεηο, κεηαμχ άιισλ, φπνπ ελδείθλπηαη, κέζσ εκθαλνχο 

δηαθήκηζεο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε ή 

απνθάιπςε εκπνξηθψλ απνξξήησλ, εθφζνλ ε δεκνζίεπζε απηή δελ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ απνθάιπςε ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, νχηε έρεη δπζαλάινγεο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ ηδησηηθή δσή θαη ηε θήκε θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

(32) Η απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ, ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ κέζσλ έλδηθεο 

πξνζηαζίαο ηα νπνία παξέρνληαη ζηνπο θαηφρνπο ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ ζα 

κπνξνχζε λα ππνλνκεπζεί αλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ δηθαζηηθψλ 

αξρψλ κέλνπλ αλεθηέιεζηεο. Γηα ην ιφγν απηφλ, είλαη αλαγθαίν λα δηαζθαιηζηεί φηη 

νη ελ ιφγσ αξρέο δηαζέηνπλ ηηο δένπζεο εμνπζίεο επηβνιήο θπξψζεσλ. 

(33) Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

κέζσλ έλδηθεο πξνζηαζίαο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ρξεηάδνληαη ζπζηήκαηα 

ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, αθελφο, θαη 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο, αθεηέξνπ, ηδίσο κε ηε δεκηνπξγία 

ελφο δηθηχνπ αληαπνθξηηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε. Δπηπιένλ, γηα λα 

θξίλεη αλ ηα ελ ιφγσ κέηξα επηηπγράλνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο, ε Δπηηξνπή, 

επηθνπξνχκελε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, απφ ην Γξαθείν Γηαλνεηηθήο 

Ιδηνθηεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο νδεγίαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεθζέλησλ εζληθψλ κέηξσλ. 
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(34) Η παξνχζα νδεγία ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηεξεί ηηο αξρέο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη, ηδίσο, απφ ην Υάξηε, θαη εηδηθφηεξα, ην δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο 

ηδησηηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο θαη πιεξνθφξεζεο, ηελ ειεπζεξία 

ηνπ επαγγέικαηνο θαη ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ηελ επηρεηξεκαηηθή ειεπζεξία, ην 

δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο, ην δηθαίσκα ρξεζηήο δηνίθεζεο, θαη ηδίσο πξφζβαζεο ζε 

θαθέινπο, ηεξνπκέλνπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ, ην δηθαίσκα πξαγκαηηθήο 

πξνζθπγήο θαη ακεξφιεπηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ην δηθαίσκα ηεο ππεξάζπηζεο. 

(35) Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλνληαη ζεβαζηά ηα δηθαηψκαηα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο θαη 

νηθνγελεηαθήο δσήο θαη πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θάζε πξνζψπνπ ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο από ηνλ 

θάηνρν ηνπ εκπνξηθνύ απνξξήηνπ όηαλ ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία 

εκπνξηθνύ απνξξήηνπ ή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ πνπ εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθή 

δηαδηθαζία ζρεηηθά κε ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε ή απνθάιπςε εκπνξηθψλ 

απνξξήησλ δπλάκεη ηεο παξνύζαο νδεγίαο θαη ηνπ νπνίνπ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 

ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο. Η νδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ
1
 δηέπεη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηα θξάηε κέιε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ππφ ηελ 

επνπηεία ησλ αξκφδησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ηδίσο ησλ δεκφζησλ αλεμάξηεησλ 

αξρψλ νη νπνίεο έρνπλ νξηζηεί απφ ηα θξάηε κέιε. Ωο εθ ηνύηνπ, ε παξνύζα νδεγία 

δελ ζα πξέπεη λα ζίγεη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

νδεγία 95/46/EΚ, θαη ηδίσο ηα δηθαηώκαηα ηνπ πξνζώπνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη 

ηα δεδνκέλα λα έρεη πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ 

ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο θαη λα επηηπγράλεη ηε δηόξζσζε, ηε δηαγξαθή ή ην 

θιείδσκα ησλ αλαθξηβώλ ή ειιηπώλ δεδνκέλσλ θαζώο θαη, όπνπ ελδείθλπηαη, ηελ 

ππνρξέσζε ηεο επεμεξγαζίαο επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 

παξάγξαθνο 5 ηεο νδεγίαο 95/46/ΕΚ. 

                                                 
1
 Οδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 

1995, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ (ΔΔ L 281 ηεο 

23.11.1995, ζ. 31). 
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(36) Γεδνκέλνπ φηη ν ζηφρνο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ήηνη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο, κέζσ ηεο θαζηέξσζεο ελφο επαξθνχο θαη ζπγθξίζηκνπ επηπέδνπ 

έλλνκεο πξνζηαζίαο ζε νιφθιεξε ηελ εζσηεξηθή αγνξά ζε πεξίπησζε παξάλνκεο 

απφθηεζεο, ρξήζεο ή απνθάιπςεο εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

επαξθψο απφ ηα θξάηε κέιε, κπνξεί φκσο, ιφγσ ηεο θιίκαθαο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο, λα επηηεπρζεί θαιχηεξα ζε επίπεδν Έλσζεο, ε Έλσζε κπνξεί 

λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο πνπ πεξηέρεηαη ζην 

άξζξν 5 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, φπσο δηαηππψλεηαη ζην ίδην άξζξν, ε παξνχζα νδεγία δελ 

ππεξβαίλεη ηα αλαγθαία φξηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. 

(37) θνπφο ηεο παξνχζαο νδεγίαο δελ είλαη ε ζέζπηζε ελαξκνληζκέλσλ θαλφλσλ ζηνπο 

ηνκείο ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθαηνδνζίαο, ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο 

εθηέιεζεο απνθάζεσλ ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο. Δπηπιένλ, νη δηαηάμεηο 

απηέο δελ αθνξνχλ ην εθαξκνζηέν δίθαην. Άιιεο πξάμεηο ηεο Έλσζεο νη νπνίεο 

δηέπνπλ ηα ζέκαηα απηά ζε γεληθφ επίπεδν ζα πξέπεη, θαη’ αξρήλ, λα παξακείλνπλ 

εμίζνπ εθαξκνζηέεο ζην πεδίν πνπ δηέπεηαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία. 

(38) Η παξνχζα νδεγία δελ ζα πξέπεη λα ζίγεη ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

αληαγσληζκνχ, θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο («ΛΔΔ»). Σα κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη κέζα έλδηθεο 

πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία δελ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ αδηθαηνιφγεην πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ θαηά ηξφπν 

αληίζεην πξνο ηε ΛΔΔ. 
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(39) Η παξνύζα νδεγία δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ζε άιινπο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ 

δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ▌ θαη ηνπ δηθαίνπ ησλ ζπκβάζεσλ. Ωζηφζν, φηαλ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 2004/48/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
1
 θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο αιιειεπηθαιχπηνληαη, 

ππεξηζρχεη ε παξνχζα νδεγία σο lex specialis. 

(40) Ζεηήζεθε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 28 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 

45/2001 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
2
, ε γλώκε ηνπ 

Επξσπαίνπ Επόπηε Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ, ν νπνίνο θαη γλσκνδόηεζε ζηηο 12 

Μαξηίνπ 2014
3
, 

ΔΞΔΓΩΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΟΓΗΓΙΑ: 

                                                 
1
 Οδεγία 2004/48/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Απξηιίνπ 

2004, ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο (ΔΔ L 157 ηεο 

30.4.2004, ζ. 45). 
2
 Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

18εο Δεθεκβξίνπ 2000, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα από ηα όξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνύο ηεο 

Κνηλόηεηαο θαη ζρεηηθά κε ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ (ΕΕ L 8 ηεο 

12.1.2001, ζ. 1). 
3
 ΕΕ C … 
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Κεθάλαιο I 

Ανηικείμενο και πεδίο εθαρμογής 

Άξζξν 1  

Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο 

1. Η παξνχζα νδεγία ζεζπίδεη θαλφλεο πξνζηαζίαο απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, 

ρξήζε θαη απνθάιπςε εκπνξηθψλ απνξξήησλ. 

Τα θξάηε κέιε κπνξνύλ λα πξνβιέπνπλ, ηεξνπκέλεο ηεο ΣΛΕΕ, ηελ παξνρή 

πξνζηαζίαο θαηά ηεο παξάλνκεο απόθηεζεο, ρξήζεο ή απνθάιπςεο ησλ 

εκπνξηθώλ απνξξήησλ εθηελέζηεξεο από ηελ απαηηνπκέλε δπλάκεη ηεο παξνύζαο 

νδεγίαο, εθόζνλ εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκόξθσζε κε ηα άξζξα 3, 5, 6, ην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 1, ην άξζξν 8, ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 1 δεύηεξν εδάθην, ην άξζξν 9 

παξάγξαθνη 3 θαη 4, ην άξζξν 10 παξάγξαθνο 2, ηα άξζξα 11, 13 θαη ην άξζξν 15 

παξάγξαθνο 3. 

2. Η παξνύζα νδεγία δελ ζίγεη: 

a) ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο 

πιεξνθόξεζεο, όπσο θαηνρπξώλεηαη ζην Φάξηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζεβαζκνύ ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο πνιπθσλίαο ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο· 

β) ηελ εθαξκνγή ησλ ελσζηαθώλ ή εζληθώλ θαλόλσλ πνπ επηβάιινπλ ζηνπο 

θαηόρνπο εκπνξηθνύ απνξξήηνπ λα απνθαιύπηνπλ, γηα ιόγνπο δεκόζηνπ 

ζπκθέξνληνο, πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εκπνξηθώλ απνξξήησλ, 

ζην θνηλό ή ζε δηνηθεηηθέο ή δηθαζηηθέο αξρέο ζην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο 

ησλ θαζεθόλησλ ησλ αξρώλ απηώλ· 
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γ) ηελ εθαξκνγή ησλ ελσζηαθώλ ή εζληθώλ θαλόλσλ πνπ απαηηνύλ ή 

επηηξέπνπλ ζηα όξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνύο ηεο Έλσζεο ή ηηο εζληθέο 

δεκόζηεο αξρέο λα απνθαιύπηνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη από ηηο 

επηρεηξήζεηο, ηηο νπνίεο ηα αλσηέξσ όξγαλα, νξγαληζκνί ή αξρέο θαηέρνπλ 

ζύκθσλα κε, θαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα πξνλόκηα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ελσζηαθό ή ην εζληθό δίθαην· 

δ) ηελ απηνλνκία ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη ην δηθαίσκά ηνπο λα ζπλάπηνπλ 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ζύκθσλα κε ην ελσζηαθό δίθαην θαη ηo εζληθό δίθαην 

θαη πξαθηηθή. 

3. Οπδεκία δηάηαμε ηεο παξνύζαο νδεγίαο δύλαηαη λα ζεσξεζεί όηη πξνβιέπεη ιόγν 

πεξηνξηζκνύ ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Εηδηθόηεξα, ζε ό,ηη αθνξά ηελ 

άζθεζε ηεο ελ ιόγσ θηλεηηθόηεηαο, ε παξνύζα νδεγία νπδόισο δηθαηνινγεί: 

a) ηνλ πεξηνξηζκό ηεο εθ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηώλ 

πνπ δελ ζπληζηνύλ εκπνξηθό απόξξεην θαηά ην άξζξν 2 ζεκείν 1)· 

β) ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο εθ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εκπεηξίαο θαη 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ λνκνηύπσο απνθηήζεη ζην ζύλεζεο πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο ηνπο· 

γ) ηελ επηβνιή ζηνπο εξγαδνκέλνπο, κέζσ ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπο, 

πξόζζεησλ πεξηνξηζκώλ πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζύκθσλα κε ην εζληθό ή 

ελσζηαθό δίθαην. 
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Άξζξν 2 

Οξηζκνί ▌ 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: 

1) σο «εκπνξηθφ απφξξεην» λννχληαη νη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πιεξνχλ φιεο ηηο 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) είλαη απφξξεηεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη, είηε σο ζχλνιν, είηε απφ ηελ άπνςε ηνπ 

αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δηάηαμεο ησλ ζπληζησζψλ ηνπο, δελ είλαη 

επξέσο γλσζηέο ζε πξφζσπα αλήθνληα ζηνπο θχθινπο πνπ αζρνινχληαη 

ζπλήζσο κε απηφ ην είδνο πιεξνθνξηψλ, νχηε άκεζα πξνζβάζηκεο ζηα 

πξφζσπα απηά· 

β) έρνπλ εκπνξηθή αμία απνξξένπζα απφ ηνλ απφξξεην ραξαθηήξα ηνπο· 

γ) ην πξφζσπν πνπ έρεη απνθηήζεη λνκίκσο ηνλ έιεγρν επί ησλ ελ ιφγσ 

πιεξνθνξηψλ έρεη θαηαβάιεη εχινγεο πξνζπάζεηεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

πεξηζηάζεσλ, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ απφξξεηνπ ραξαθηήξα ηνπο· 

2) σο «θάηνρνο εκπνξηθνχ απνξξήηνπ» λνείηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ 

ειέγρεη λνκίκσο έλα εκπνξηθφ απφξξεην· 

3) σο «παξαβάηεο» λνείηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ παξαλφκσο απέθηεζε, 

ρξεζηκνπνίεζε ή απνθάιπςε εκπνξηθφ απφξξεην· 

4) σο «παξάλνκα εκπνξεχκαηα» λννχληαη ηα εκπνξεχκαηα ησλ νπνίσλ ην ζρέδην, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ε ιεηηνπξγία, ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ή ε εκπνξία απνθηά 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε ή απνθάιπςε 

εκπνξηθψλ απνξξήησλ. 
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Κεθάλαιο II 

▌Απόκηηζη, τρήζη και αποκάλσυη εμπορικών απορρήηφν 

Άξζξν 3  

Νόκηκε απόθηεζε, ρξήζε θαη απνθάιπςε εκπνξηθώλ απνξξήησλ 

1. Η απόθηεζε εκπνξηθνύ απνξξήηνπ ζεσξείηαη λόκηκε όηαλ ην εκπνξηθό απόξξεην 

πξνέξρεηαη από νπνηνλδήπνηε από ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο: 

a) αλεμάξηεηε αλαθάιπςε ή δεκηνπξγία· 

β) παξαηήξεζε, κειέηε, απνζπλαξκνιόγεζε ή δνθηκή ελόο πξντόληνο ή 

αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνύ ή πνπ βξίζθεηαη 

λνκίκσο ζηελ θαηνρή ηνπ απνδέθηε ησλ πιεξνθνξηώλ, ν νπνίνο δελ ππέρεη 

λόκηκε ππνρξέσζε πεξηνξηζκνύ ηεο απόθηεζεο ηνπ εκπνξηθνύ απνξξήηνπ· 

γ) άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο ζηελ 

ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνύιεπζε, ζύκθσλα κε ην ελσζηαθό δίθαην θαη ην 

εζληθό δίθαην θαη πξαθηηθή· 

δ) νπνηαδήπνηε άιιε πξαθηηθή ε νπνία, ππό ηηο πεξηζηάζεηο απηέο, είλαη 

ζύκθσλε κε ηα ρξεζηά ζπλαιιαθηηθά ήζε. 

2. Η απόθηεζε, ρξήζε ή απνθάιπςε εκπνξηθνύ απνξξήηνπ ζεσξείηαη λόκηκε αλ 

επηβάιιεηαη ή επηηξέπεηαη από ην ελσζηαθό ή ην εζληθό δίθαην. 
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Άξζξν 4  

Παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε θαη απνθάιπςε εκπνξηθψλ απνξξήησλ 

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη θάηνρνη εκπνξηθνχ απνξξήηνπ δηθαηνχληαη λα 

δεηήζνπλ ηα κέηξα, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα κέζα έλδηθεο πξνζηαζίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ ηελ παξάλνκε 

απφθηεζε, ρξήζε ή απνθάιπςε νηθείνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ ή λα εμαζθαιίζνπλ 

έλλνκε πξνζηαζία. 

2. Η απφθηεζε εκπνξηθνχ απνξξήηνπ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηφρνπ ηνπ 

ζεσξείηαη παξάλνκε φπνηε δηελεξγείηαη ▌κε: 

α) κε επηηξεπφκελε πξφζβαζε, ηδηνπνίεζε ή αληηγξαθή εγγξάθσλ, αληηθεηκέλσλ, 

πιηθψλ, νπζηψλ ή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ πνπ λνκίκσο βξίζθνληαη ππφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ θαηφρνπ ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ηα νπνία πεξηέρνπλ ην 

εκπνξηθφ απφξξεην ή απφ ηα νπνία κπνξεί λα εμαρζεί ην εκπνξηθφ απφξξεην· 

▌ 

β) νπνηαδήπνηε άιιε ζπκπεξηθνξά ε νπνία, ππφ ηηο πεξηζηάζεηο απηέο, ζεσξείηαη 

αληηθεηκέλε ζηα ρξεζηά ζπλαιιαθηηθά ήζε· 

3. Η ρξήζε ή ε απνθάιπςε εκπνξηθνχ απνξξήηνπ ζεσξείηαη παξάλνκε φπνηε 

πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηφρνπ ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ ▌ 

απφ πξφζσπν πνπ απνδεδεηγκέλα πιεξνί νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

α) έρεη απνθηήζεη ην εκπνξηθφ απφξξεην παξαλφκσο· 

β) έρεη παξαβηάζεη ζπκθσλία εκπηζηεπηηθφηεηαο ή άιιε ππνρξέσζε κε 

απνθάιπςεο ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ· 

γ) έρεη παξαβηάζεη ζπκβαηηθή ή άιιε ππνρξέσζε λα πεξηνξίδεη ηε ρξήζε ηνπ 

εκπνξηθνχ απνξξήηνπ. 
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4. Η απόθηεζε, ε ρξήζε ή ε απνθάιπςε εκπνξηθνχ απνξξήηνπ ζεσξείηαη επίζεο 

παξάλνκε φηαλ έλα πξφζσπν, θαηά ηε ζηηγκή ηεο απόθηεζεο, ηεο ρξήζεο ή ηεο 

απνθάιπςεο, γλψξηδε ή φθεηιε, ππφ ηηο πεξηζηάζεηο, λα γλσξίδεη φηη ην εκπνξηθφ 

απφξξεην απνθηήζεθε άκεζα ή έκκεζα απφ άιιν πξφζσπν ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχζε ή απνθάιππηε ην εκπνξηθφ απφξξεην παξαλφκσο, θαηά ηελ έλλνηα 

▌ηεο παξαγξάθνπ 3. 

5. Η ▌παξαγσγή, πξνζθνξά ή δηάζεζε ζηελ αγνξά παξάλνκσλ εκπνξεπκάησλ, ή ε 

εηζαγσγή, εμαγσγή ή απνζήθεπζε παξάλνκσλ εκπνξεπκάησλ γηα ηνπο ζθνπνχο 

απηνχο, ζεσξείηαη επίζεο παξάλνκε ρξήζε εκπνξηθνχ απνξξήηνπ όηαλ ην πξόζσπν 

πνπ αζθεί απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο γλώξηδε ή όθεηιε, ππό ηηο πεξηζηάζεηο, λα 

γλσξίδεη όηη ην εκπνξηθό απόξξεην ρξεζηκνπνηήζεθε παξαλφκσο, θαηά ηελ έλλνηα 

ηεο παξαγξάθνπ 3. 

▌ 
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Άξζξν 5  

Εμαηξέζεηο 

▌Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε ▌κηα αίηεζε κε αληηθείκελν ηα κέηξα, ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ηα κέζα έλδηθεο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία λα απνξξίπηεηαη φηαλ 

ε ζεσξνχκελε απφθηεζε, ρξήζε ή απνθάιπςε ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο 

πιεξνθφξεζεο, όπσο θαηνρπξώλεηαη ζην Φάξηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζεβαζκνύ ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο πνιπθσλίαο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο· 

β) γηα ηε ▌δηαπίζησζε πηαίζκαηνο, αδηθνπξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ή παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ▌ φηη ν ελαγφκελνο ελήξγεζε πξνο ην ζθνπό 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ γεληθνύ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο· 

γ) φηαλ ην εκπνξηθφ απφξξεην απνθαιχθζεθε απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπο ζην πιαίζην ηεο λφκηκεο άζθεζεο εθ κέξνπο ησλ αληηπξνζψπσλ 

απηψλ ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζύκθσλα κε ην ελσζηαθό ή ην εζληθό δίθαην, εθόζνλ 

ε απνθάιπςε απηή ήηαλ αλαγθαία γηα ηελ άζθεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θαζεθόλησλ· 

δ) ράξηλ πξνζηαζίαο έλλνκνπ ζπκθέξνληνο αλαγλσξηδνκέλνπ από ην ελσζηαθό ή ην 

εζληθό δίθαην. 
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ΚΕΦΑΛΑΘΟ III 

Μέηρα, διαδικαζίες και μέζα ένδικης προζηαζίας 

Σκήκα 1  

Γεληθέο δηαηάμεηο 

Άξζξν 6  

Γεληθή ππνρξέσζε 

1. Σα θξάηε κέιε πξνβιέπνπλ ηα αλαγθαία κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη κέζα έλδηθεο 

πξνζηαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο αζηηθήο έλλνκεο πξνζηαζίαο θαηά ηεο 

παξάλνκεο απφθηεζεο, ρξήζεο θαη απνθάιπςεο εκπνξηθψλ απνξξήησλ. 

2. Τα κέηξα, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα κέζα έλδηθεο πξνζηαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1: 

α) είλαη δίθαηα θαη εχινγα· 

β) δελ είλαη πεξίπινθα θαη δαπαλεξά άλεπ ιφγνπ θαη δελ πξνβιέπνπλ αλέθηθηεο 

πξνζεζκίεο νχηε ζπλεπάγνληαη αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο· θαη 

γ) είλαη απνηειεζκαηηθά θαη απνηξεπηηθά. 
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Άξζξν 7  

Αλαινγηθφηεηα θαη απνθπγή θαηαρξεζηηθήο πξνζθπγήο ζηε δηθαηνζχλε 

1. Τα κέηξα, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα κέζα έλδηθεο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα 

νδεγία εθαξκφδνληαη ▌θαηά ηξφπν ν νπνίνο: 

α) είλαη αλαινγηθφο· 

β) απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία εκπνδίσλ γηα ην λφκηκν εκπφξην ζηελ εζσηεξηθή 

αγνξά, θαη 

γ) παξέρεη δηαζθαιίζεηο θαηά ηεο θαηαρξεζηηθήο ηνπο ρξήζεο. 

2. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε ▌νη αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο λα κπνξνύλ, θαηόπηλ 

αηηήκαηνο ηνπ ελαγνκέλνπ, λα εθαξκόζνπλ θαηάιιεια κέηξα ηνπ εζληθνύ δηθαίνπ, 

όηαλ ε αίηεζε πνπ αθνξά ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε ή απνθάιπςε 

▌εκπνξηθνχ απνξξήηνπ είλαη πξνδήισο αβάζηκε θαη δηαπηζηψλεηαη φηη ν αηηψλ 

θίλεζε ηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία θαηαρξεζηηθώο ή θαθνπίζησο. Μεηαμύ ησλ ελ 

ιόγσ κέηξσλ δύλαληαη λα πεξηιακβάλνληαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηδίθαζε 

απνδεκίσζεο ζηνλ ελαγόκελν, ε επηβνιή θπξψζεσλ ζηνλ αηηνχληα ή ε δηαηαγή γηα 

δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε απφθαζε αλαθεξνκέλε ζην άξζξν 15. 

Τα θξάηε κέιε δύλαληαη λα πξνβιέπνπλ όηη ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην πξώην 

εδάθην ζα απνηεινύλ αληηθείκελν ρσξηζηήο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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Άξζξν 8  

Πξνζεζκία παξαγξαθήο 

1. Σα θξάηε κέιε, ζύκθσλα κε ην παξόλ άξζξν, ζεζπίδνπλ θαλόλεο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνζεζκίεο παξαγξαθήο πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο νπζηαζηηθέο αμηώζεηο θαη ηελ 

άζθεζε αγσγψλ κε αίηεκα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

κέζσλ έλδηθεο πξνζηαζίαο δπλάκεη ηεο παξνύζαο νδεγίαο. 

Οη θαλόλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξώην εδάθην θαζνξίδνπλ πόηε αξρίδεη ε 

πξνζεζκία παξαγξαθήο, ηε δηάξθεηά ηεο θαη ηηο ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο 

δηαθόπηεηαη ή αλαζηέιιεηαη. 

2. Η δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο παξαγξαθήο δελ ππεξβαίλεη ηα έμη έηε. 

Άξζξν 9  

Πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ εκπνξηθψλ απνξξήησλ θαηά ηηο δηθαζηηθέο 

δηαδηθαζίεο 

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη δηάδηθνη, νη δηθεγόξνη ή άιινη εθπξφζσπνί ηνπο, 

ηα κέιε ηνπ δηθαζηεξίνπ, νη κάξηπξεο, νη πξαγκαηνγλψκνλεο θαη θάζε άιιν 

πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ παξάλνκε 

απφθηεζε, ρξήζε ή απνθάιπςε εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ή πνπ έρεη πξφζβαζε ζε 

έγγξαθα ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο ησλ ελ ιφγσ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ή λα απνθαιχπηνπλ νπνηνδήπνηε εκπνξηθφ 

απφξξεην ή ζεσξνχκελν εκπνξηθφ απφξξεην, εηο ρείξαο ησλ αξκνδίσλ δηθαζηηθώλ 

αξρώλ, κεηά από δεόλησο αηηηνινγεκέλε αίηεζε  θάπνηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ην 

νπνίν έρεη ραξαθηεξηζζεί εκπηζηεπηηθό θαη πεξηήιζε ζε γλψζε ηνπο ιφγσ απηήο 

ηεο ζπκκεηνρήο ή πξφζβαζεο. Πξνο ηνχην, ηα θξάηε κέιε δύλαληαη επίζεο λα 

επηηξέπνπλ ζηηο αξκόδηεο δηθαζηηθέο αξρέο λα ελεξγήζνπλ απηνβνύισο. 
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Η ππνρξέσζε πνπ αλαθέξεηαη ζην πξψην εδάθην παξακέλεη ζε ηζρύ θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηθαζηηθώλ δηαδηθαζηώλ αιιά ιήγεη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

αθφινπζεο πεξηζηάζεηο: 

α) εάλ ▌θξηζεί δηα νξηζηηθήο απνθάζεσο φηη ην ζεσξνχκελν εκπνξηθφ απφξξεην 

δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 2 ζεκείν 1)· ή 

β) εάλ, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο θαζίζηαληαη επξέσο 

γλσζηέο ζε πξφζσπα αλήθνληα ζηνπο θχθινπο πνπ αζρνινχληαη ζπλήζσο κε 

απηφ ην είδνο πιεξνθνξηψλ ή θαζίζηαληαη άκεζα πξνζβάζηκεο απφ απηά. 

2. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ επίζεο φηη νη αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο δχλαληαη, 

βάζεη δεφλησο αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο δηάδηθνπ, λα ιακβάλνπλ εηδηθά κέηξα πνπ 

είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε εκπηζηεπηηθφηεηα θάζε εκπνξηθνχ 

απνξξήηνπ ή ζεσξνχκελνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ή 

αλαθέξεηαη θαηά ηελ εμέιημε ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ηελ παξάλνκε 

απφθηεζε, ρξήζε ή απνθάιπςε εκπνξηθνχ απνξξήηνπ. Τα θξάηε κέιε δύλαληαη 

επίζεο λα επηηξέπνπλ ζηηο αξκόδηεο δηθαζηηθέο αξρέο λα ιακβάλνπλ ηέηνηα κέηξα 

απηνβνύισο. 

Σα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηε 

δπλαηφηεηα: 

α) λα πεξηνξίδεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη ε πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν 

πεξηέρεη εκπνξηθά απφξξεηα ή ζεσξνύκελα εκπνξηθά απόξξεηα, ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη απφ ηνπο δηαδίθνπο ή ηξίηνπο, ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκό 

πξνζώπσλ· 

β) φηαλ ελδέρεηαη λα απνθαιπθζνχλ εκπνξηθά απφξξεηα ή ζεσξνύκελα 

εκπνξηθά απόξξεηα, λα επηηξέπεηαη πξφζβαζε ζηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία 

θαζψο θαη ζηα αληίζηνηρα πξαθηηθά ή θαηαγξαθέο ηεο δηαδηθαζίαο ζε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκό πξνζώπσλ, 
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γ) λα δηαηίζεηαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

πεξηνξηζκέλν αξηζκό πξνζώπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α) θαη β) έλα κε 

εκπηζηεπηηθφ θείκελν ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, ζηελ νπνία ηα απνζπάζκαηα πνπ 

πεξηέρνπλ εκπνξηθά απφξξεηα έρνπλ αθαηξεζεί ή αλαδηαηππσζεί. 

Ο αξηζκόο ησλ πξνζώπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α) θαη β) ηνπ δεπηέξνπ 

εδαθίνπ δελ ππεξβαίλεη ό,ηη είλαη αλαγθαίν γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκόξθσζε κε 

ην δηθαίσκα ησλ δηαδίθσλ ζε απνηειεζκαηηθό έλδηθν βνήζεκα θαη ζε δίθαηε δίθε 

θαη πεξηιακβάλεη, ηνπιάρηζηνλ, έλα θπζηθό πξόζσπν γηα θάζε δηάδηθν θαη ηνλ 

πιεξεμνύζην δηθεγόξν ή άιινπο εθπξόζσπνπο ησλ ελ ιόγσ δηαδίθσλ. 

3. Όηαλ απνθαζίδνπλ ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, θαη 

αμηνινγνχλ ηελ αλαινγηθφηεηά ηνπο, νη αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο ιακβάλνπλ 

ππφςε ηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί ην δηθαίσκα ζε απνηειεζκαηηθό έλδηθν 

βνήζεκα θαη ζε δίθαηε δίθε, ηα λφκηκα ζπκθέξνληα ησλ δηαδίθσλ θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηξίησλ, θαη θάζε ελδερφκελε βιάβε ελφο ησλ δηαδίθσλ θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηξίησλ, πνπ απνξξέεη απφ ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ζρεηηθψλ 

κέηξσλ. 

4. Κάζε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 

1, 2 ή 3 πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 95/46/ΔΚ. 
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Σκήκα 2 

Πξνζσξηλά θαη ζπληεξεηηθά κέηξα 

Άξζξν 10  

Πξνζσξηλά θαη ζπληεξεηηθά κέηξα 

1. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο λα δχλαληαη, θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ηνπ θαηφρνπ ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, λα δηαηάμνπλ νπνηνδήπνηε  απφ 

ηα αθφινπζα πξνζσξηλά θαη ζπληεξεηηθά κέηξα έλαληη ηνπ θεξφκελνπ σο 

παξαβάηε: 

α) ηελ παχζε ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ή ηεο 

απνθάιπςεο ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ ζε πξνζσξηλή βάζε· 

β) ηελ απαγφξεπζε ηεο παξαγσγήο, ηεο πξνζθνξάο, ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά ή 

ηεο ρξήζεο παξαλφκσλ εκπνξεπκάησλ, ή ηεο εηζαγσγήο, ηεο εμαγσγήο ή ηεο 

απνζήθεπζεο παξαλφκσλ εκπνξεπκάησλ γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο· 

γ) ηελ θαηάζρεζε ή ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ γηα ηα νπνία ππάξρνπλ 

ππφλνηεο φηη είλαη παξάλνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγφκελσλ 

εκπνξεπκάησλ, ψζηε λα εκπνδηζηεί ε είζνδνο, ή ε θπθινθνξία ηνπο, ζηελ 

αγνξά. 

2. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη δηθαζηηθέο αξρέο λα δχλαληαη, σο ελαιιαθηηθή 

δπλαηόηεηα ζε ζρέζε κε ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, λα 

εμαξηνχλ ηε ζπλέρηζε ηεο ζεσξνχκελεο παξάλνκεο ▌ρξήζεο ▌ ηνπ εκπνξηθνχ 

απνξξήηνπ απφ ηελ θαηάζεζε εγγπήζεσλ κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί ε απνδεκίσζε 

ηνπ θαηφρνπ ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ. Απαγνξεχεηαη ε απνθάιπςε εκπνξηθνύ 

απνξξήηνπ έλαληη θαηάζεζεο εγγπήζεσλ. 
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Άξζξν 11  

Πξνυπνζέζεηο πξνζθπγήο θαη εγγπήζεηο 

1. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο λα δηαζέηνπλ, ζε 

ζρέζε κε ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10, ηελ εμνπζία λα απαηηνχλ απφ ηνλ 

αηηνχληα λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία επιφγσο κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ δηαζέζηκα, πξνθεηκέλνπ λα θξίλνπλ κε επαξθή βαζκό βεβαηόηεηαο φηη: 

α) πθίζηαηαη εκπνξηθφ απφξξεην, 

β) ν αηηψλ είλαη ν ▌θάηνρνο ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, θαη 

γ) ην εκπνξηθφ απφξξεην έρεη απνθηεζεί παξάλνκα, ρξεζηκνπνηείηαη ή 

απνθαιχπηεηαη παξάλνκα, ή φηη επίθεηηαη παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε ή 

απνθάιπςε ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ. 

2. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο θαηά ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο γηα απνδνρή ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο θαη θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο 

αλαινγηθφηεηάο ηεο, λα ιακβάλνπλ ππνρξεσηηθψο ππφςε ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο 

ηεο ππόζεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: 

α) ηελ αμία θαη ηα ινηπά εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, 

β) ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ , 

γ) ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ελαγνκέλνπ θαηά ηελ απφθηεζε, ηε ρξήζε ή ηελ 

απνθάιπςε ▌ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, 

δ) ηηο επηπηψζεηο ηεο παξάλνκεο ρξήζεο ή απνθάιπςεο ▌ηνπ εκπνξηθνχ 

απνξξήηνπ, 

ε) ηα λφκηκα ζπκθέξνληα ησλ δηαδίθσλ, φπσο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα έρεη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ησλ κέηξσλ έλαληη ησλ δηαδίθσλ, 

ζη) ηα λφκηκα ζπκθέξνληα ηξίησλ, 

δ) ην δεκφζην ζπκθέξνλ, θαη 
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ε) ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ▌. 
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3. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 

αλαθαινχληαη ή άιισο παχνπλ λα παξάγνπλ απνηειέζκαηα, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ 

ελαγνκέλνπ, εάλ: 

α) ν αηηψλ δελ θηλήζεη δηθαζηηθή δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζε απφθαζε επί ηεο 

νπζίαο ηεο ππφζεζεο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο αξρήο, εληφο εχινγεο 

πξνζεζκίαο πξνζδηνξηδνκέλεο απφ ηε δηθαζηηθή αξρή ε νπνία δηαηάζζεη ηε 

ιήςε ησλ κέηξσλ φηαλ ην επηηξέπεη ε λνκνζεζία ελφο θξάηνπο κέινπο ή, αλ 

δελ πξνζδηνξηζζεί ηέηνηα πξνζεζκία, εληφο είθνζη εξγάζηκσλ εκεξψλ ή  

ηξηάληα κία εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, αλάινγα κε ην πνηα πεξίνδνο είλαη ε 

κεγαιχηεξε· ή  

β) νη επίκαρεο πιεξνθνξίεο δελ πιεξνχλ πιένλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 2 

ζεκείν 1), γηα ιφγνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαινγηζηνχλ ζηνλ ελαγφκελν. 

4. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο λα δχλαληαη λα 

εμαξηνχλ ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 απφ ηελ εθ κέξνπο ηνπ αηηνχληνο 

ρνξήγεζε θαηάιιειεο εγγχεζεο  ή ηελ παξνρή ηζνδχλακεο δηαζθάιηζεο , κε ζθνπφ 

λα εμαζθαιηζηεί ε απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηνπ ελαγνκέλνπ θαη, φπνπ 

ελδείθλπηαη, θάζε άιινπ πξνζψπνπ ζηγνκέλνπ απφ ηα κέηξα. 

5. Δάλ ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 αλαθιεζνχλ βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 3 

ζηνηρείν α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εάλ παχζνπλ λα ηζρχνπλ ιφγσ πξάμεο ή 

παξάιεηςεο ηνπ αηηνχληνο ή εάλ δηαπηζησζεί εθ ησλ πζηέξσλ φηη δελ ππήξμε θακία 

παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε ή απνθάιπςε ▌ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ ή απεηιή 

ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο, νη αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο έρνπλ ηελ εμνπζία λα 

δηαηάζζνπλ ηνλ αηηνχληα, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ελαγνκέλνπ ή δεκησζέληνο ηξίηνπ, 

λα παξάζρεη ζηνλ ελαγφκελν ή ζηνλ δεκησζέληα ηξίην, εχινγε απνδεκίσζε γηα ηελ 

φπνηα δεκία πξνθιήζεθε απφ απηά ηα κέηξα. 

Τα θξάηε κέιε δύλαληαη λα πξνβιέπνπλ όηη ε αίηεζε απνδεκίσζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην πξώην εδάθην ζα απνηειεί αληηθείκελν ρσξηζηήο δηθαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 
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Σκήκα 3 

Μέηξα πνπ απνξξένπλ απφ απφθαζε επί ηεο νπζίαο 

Άξζξν 12  

Δηθαζηηθέο δηαηαγέο θαη κέηξα απνθαηάζηαζεο 

1. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε, φηαλ έρεη εθδνζεί ▌δηθαζηηθή απφθαζε επί ηεο 

νπζίαο δηά ηεο νπνίαο δηαπηζηώλεηαη παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε ή απνθάιπςε 

εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, νη αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο λα δχλαληαη, θαηφπηλ αηηήκαηνο 

ηνπ ελάγνληνο, λα δηαηάμνπλ θαηά ηνπ παξαβάηε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

αθφινπζα κέηξα: 

α) ηελ παχζε ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ή ηεο 

απνθάιπςεο ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ· 

β) ηελ απαγφξεπζε ηεο παξαγσγήο, ηεο πξνζθνξάο, ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά ή 

ηεο ρξήζεο παξαλφκσλ εκπνξεπκάησλ, ή ηεο εηζαγσγήο, ηεο εμαγσγήο ή ηεο 

απνζήθεπζεο παξαλφκσλ εκπνξεπκάησλ γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο· 

γ) ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηα παξάλνκα 

εκπνξεχκαηα. 

δ) ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ηπρόλ εγγξάθνπ, αληηθεηκέλνπ, 

πιηθνύ, νπζίαο ή ειεθηξνληθνύ αξρείνπ πνπ πεξηέρεη ή ελζσκαηώλεη ην 

εκπνξηθό απόξξεην ή, όπνπ ελδείθλπηαη, ηελ παξάδνζε ζηνλ ελάγνληα ηνπ 

ζπλόινπ ή κέξνπο ησλ ελ ιόγσ εγγξάθσλ, αληηθεηκέλσλ, πιηθώλ, νπζηώλ ή 

ειεθηξνληθώλ αξρείσλ. 
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2. Μεηαμχ ησλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν 

γ) ζπγθαηαιέγνληαη ηα αθφινπζα: 

▌ 

α) αλάθιεζε ησλ παξάλνκσλ εκπνξεπκάησλ απφ ηελ αγνξά· 

β) αθαίξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θαζηζηνχλ ηα εκπνξεχκαηα παξάλνκα· 

γ) θαηαζηξνθή ησλ παξάλνκσλ εκπνξεπκάησλ ή, φπνπ ελδείθλπηαη, απφζπξζή 

ηνπο απφ ηελ αγνξά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε απφζπξζε δελ ππνζθάπηεη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ επηδίθνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ· 

▌ 

3. Σα θξάηε κέιε δύλαληαη λα πξνβιέπνπλ φηη νη αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο ηνπο, φηαλ 

δηαηάζζνπλ ηελ απφζπξζε ησλ παξάλνκσλ εκπνξεπκάησλ απφ ηελ αγνξά, δχλαληαη 

λα δηαηάζζνπλ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ θαηφρνπ ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ηελ 

παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνλ θάηνρν ή ζε θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο ▌. 

4. Οη αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο δηαηάζζνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ κέηξσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία γ) θαη δ) κε δαπάλε ηνπ παξαβάηε, εθηφο 

εάλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη γηα ην αληίζεην. Σα ελ ιφγσ κέηξα ηζρχνπλ ππφ ηελ 

επηθχιαμε ελδερφκελεο απνδεκίσζεο πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνλ θάηνρν ηνπ 

εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ιφγσ ηεο παξάλνκεο απφθηεζεο, ρξήζεο θαη απνθάιπςεο 

ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ. 
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Άξζξν 13  

Πξνυπνζέζεηο πξνζθπγήο, εγγπήζεηο θαη ελαιιαθηηθά κέηξα 

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο, θαηά ηελ εμέηαζε 

αίηεζεο γηα έθδνζε δηαηαγψλ θαη κέηξσλ απνθαηάζηαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 12 θαη θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αλαινγηθφηεηάο ηνπο, ππνρξενχληαη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: 

α) ηελ αμία ή άιια εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, 

β) ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, 

γ) ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ελαγνκέλνπ θαηά ηελ απφθηεζε, ηε ρξήζε ή ηελ 

απνθάιπςε ▌ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, 

δ) ηηο επηπηψζεηο ηεο παξάλνκεο ρξήζεο ή απνθάιπςεο ▌ηνπ εκπνξηθνχ 

απνξξήηνπ, 

ε) ηα λφκηκα ζπκθέξνληα ησλ δηαδίθσλ, φπσο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα έρεη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ησλ κέηξσλ έλαληη ησλ δηαδίθσλ, 

ζη) ηα λφκηκα ζπκθέξνληα ηξίησλ, 

δ) ην δεκφζην ζπκθέξνλ, θαη 

ε) ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ▌. 

Όηαλ νη αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο πεξηνξίδνπλ ηε δηάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία α) θαη β), ε δηάξθεηα απηή είλαη 

επαξθήο πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί θάζε εκπνξηθφ ή νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα πνπ 

ζα κπνξνχζε λα έρεη απνθνκίζεη ν παξαβάηεο απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε 

ή απνθάιπςε ▌ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ. 

2. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία α) θαη β) αλαθαινχληαη ή άιισο παχνπλ λα παξάγνπλ 
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απνηειέζκαηα, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ελαγνκέλνπ, εάλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί 

νη επίκαρεο πιεξνθνξίεο δελ πιεξνχλ πιένλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 2 ζεκείν 1), 

γηα ιφγνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαινγηζηνχλ άκεζα ή έκκεζα ζηνλ ελαγφκελν. 
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3. Σα θξάηε κέιε πξνβιέπνπλ φηη, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ πξνζψπνπ έλαληη ηνπ νπνίνπ 

ελδέρεηαη λα ιεθζνχλ ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12, ε αξκφδηα 

δηθαζηηθή αξρή δχλαηαη λα δηαηάζζεη ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο ζηνλ 

δεκησζέληα, αληί λα επηβάιεη ηα κέηξα απηά, εάλ πιεξνχληαη φινη νη αθφινπζνη 

φξνη: 

α) ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν θαηά ηε ρξήζε ή ηελ απνθάιπςε δελ γλώξηδε 

νύηε όθεηιε, ππό ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, λα γλσξίδεη όηη ην εκπνξηθό 

απόξξεην απνθηήζεθε από ηξίην πνπ ρξεζηκνπνίεζε ή απνθάιπςε ην 

εκπνξηθό απόξξεην παξάλνκα· 

β) ε εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ ζα πξνθαινχζε δπζαλάινγε δεκία ζην 

πξφζσπν απηφ· θαη 

γ) ε θαηαβνιή ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο ζηνλ δεκησζέληα δηάδηθν θξίλεηαη 

επιφγσο ηθαλνπνηεηηθή. 

Όηαλ δηαηάζζεηαη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε αληί ησλ κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 12 παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία α) θαη β), απηή δελ ππεξβαίλεη ην χςνο ησλ 

δηθαησκάησλ ή ινηπψλ ακνηβψλ πνπ ζα νθείινληαλ, εάλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν είρε 

δεηήζεη ηελ άδεηα λα ρξεζηκνπνηεί ην επίκαρν εκπνξηθφ απφξξεην, γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα έρεη απαγνξεπζεί ε ρξήζε ηνπ εκπνξηθνχ 

απνξξήηνπ. 
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Άξζξν 14  

Απνδεκίσζε 

1. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε αλ ην δεηήζεη ν δεκησζείο νη αξκφδηεο δηθαζηηθέο 

αξρέο, λα δηαηάζζνπλ ηνλ παξαβάηε ν νπνίνο γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη φηη 

πξνέβαηλε ζε παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε ή απνθάιπςε εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, λα 

θαηαβάιεη ζηνλ θάηνρν ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ απνδεκίσζε αλάινγε πξνο ηελ 

πξαγκαηηθή δεκία πνπ ππέζηε σο απνηέιεζκα ηεο παξάλνκεο απόθηεζεο, ρξήζεο 

ή απνθάιπςεο. 

Τα θξάηε κέιε δύλαληαη λα πεξηνξίδνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο εθ κέξνπο εξγαδνκέλσλ πξνο ηνπο εξγνδόηεο ηνπο γηα παξάλνκε 

απόθηεζε, ρξήζε ή απνθάιπςε εκπνξηθνύ απνξξήηνπ ηνπ εξγνδόηε, εθόζνλ νη 

εξγαδόκελνη είραλ ελεξγήζεη ρσξίο δόιν. 

2. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 1, νη αξκφδηεο 

δηθαζηηθέο αξρέο ιακβάλνπλ ππφςε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο, φπσο ηηο 

αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απψιεηαο θεξδψλ, ηηο 

νπνίεο ππέζηε ν δεκησζείο δηάδηθνο, ηα ηπρφλ αζέκηηα θέξδε πνπ απνθφκηζε ν 

παξαβάηεο θαη, ζε ελδεδεηγκέλεο πεξηπηψζεηο, άιια ζηνηρεία, πέξαλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ, φπσο ηελ εζηθή βιάβε πνπ πξνθάιεζε ζηνλ θάηνρν ηνπ εκπνξηθνχ 

απνξξήηνπ ε παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε ή απνθάιπςε ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ. 

Δλαιιαθηηθψο, νη αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο δχλαληαη, ζε ελδεδεηγκέλεο 

πεξηπηψζεηο, λα θαζνξίδνπλ θαη’ απνθνπήλ απνδεκίσζε βάζεη ζηνηρείσλ φπσο 

ηνπιάρηζηνλ ην χςνο ησλ δηθαησκάησλ ή ινηπψλ ακνηβψλ πνπ ζα νθείινληαλ, εάλ ν 

παξαβάηεο είρε δεηήζεη ηελ άδεηα λα ρξεζηκνπνηεί ην επίδηθν εκπνξηθφ απφξξεην ▌. 
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Άξζξν 15 

Δεκνζίεπζε ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ 

1. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε, αλ γίλεη δηθαζηηθή πξνζθπγή θαηά ηεο παξάλνκεο 

απφθηεζεο, ρξήζεο ή απνθάιπςεο εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, νη δηθαζηηθέο αξρέο λα 

δχλαληαη λα δηαηάζζνπλ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ελάγνληνο θαη κε δαπάλε ηνπ 

παξαβάηε, ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

απφθαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πιήξνπο ή κεξηθήο δεκνζίεπζήο ηεο. 

2. ε νπνηνδήπνηε κέηξν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

πξνζηαηεχεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ εκπνξηθψλ απνξξήησλ, φπσο πξνβιέπεηαη 

ζην άξζξν 9. 

3. Όηαλ απνθαζίδνπλ αλ ζα δηαηάμνπλ ▌κέηξν ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη αμηνινγνχλ ηελ 

αλαινγηθφηεηά ηνπ, νη αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο ιακβάλνπλ, φπνπ ρξεηάδεηαη, 

ππφςε ηελ αμία ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παξαβάηε σο πξνο 

ηελ απφθηεζε, ηε ρξήζε ή ηελ απνθάιπςε ▌ ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ηηο 

επηπηψζεηο ηεο παξάλνκεο ρξήζεο ή απνθάιπςεο ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, φπσο 

θαη ηελ πηζαλφηεηα πεξαηηέξσ παξάλνκεο ρξήζεο ή απνθάιπςεο ηνπ εκπνξηθνχ 

απνξξήηνπ απφ ηνλ παξαβάηε. 

Οη αξκόδηεο δηθαζηηθέο αξρέο ιακβάλνπλ επίζεο ππόςε θαηά πόζν νη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ παξαβάηε ζα επηηξέςνπλ λα πξνζδηνξηζηεί ην θπζηθό 

πξόζσπν θαη, εάλ λαη, θαηά πόζν ε δεκνζίεπζε απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ 

δηθαηνινγείηαη, ηδίσο ππό ην πξίζκα ηεο ελδερόκελεο βιάβεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ην ελ ιόγσ κέηξν ζηελ ηδησηηθή δσή θαη ηε θήκε ηνπ παξαβάηε. 
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ΚΕΦΑΛΑΘΟ IV 

Κπξψζεηο, ππνβνιή εθζέζεσλ θαη ηειηθέο δηαηάμεηο 

Άξζξν 16 

Κπξψζεηο ιφγσ κε ηήξεζεο ηεο παξνχζαο νδεγίαο 

Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο λα δχλαληαη λα επηβάιινπλ 

θπξψζεηο ζε θάζε πξφζσπν πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη ή αξλείηαη λα ζπκκνξθσζεί κε 

νπνηνδήπνηε κέηξν ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9, 10 θαη 12. 

Οη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηβιεζνχλ πεξηνδηθέο 

ρξεκαηηθέο πνηλέο, ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο κέηξν πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 10 θαη 12. 

Οη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο είλαη απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο θαη απνηξεπηηθέο. 

Άξζξν 17 

Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη αληαπνθξηηέο 

Γηα ην ζθνπφ ηεο πξνψζεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ, κεηαμχ θξαηψλ κειψλ, αθελφο, θαζψο θαη κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη 

Δπηηξνπήο, αθεηέξνπ, θάζε θξάηνο κέινο νξίδεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εζληθνχο αληαπνθξηηέο 

γηα θάζε δήηεκα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία. 

Γλσζηνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπο ζηα άιια θξάηε κέιε θαη ζηελ Δπηηξνπή. 
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Άξζξν 18 

Υπνβνιή εθζέζεσλ 

1. Έσο ηηο … [πέληε έηε κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνχζαο νδεγίαο], ην 

Γξαθείν Δηαλνεηηθήο Θδηνθηεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην πιαίζην ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Παξαβίαζε ησλ 

Γηθαησκάησλ Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο, θαηαξηίδεη κηα αξρηθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο 

ηάζεηο ησλ αγσγψλ φζνλ αθνξά ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε ή απνθάιπςε 

εκπνξηθψλ απνξξήησλ, ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

2. Έσο ηηο … [έμη έηε κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνχζαο νδεγίαο], ε 

Δπηηξνπή ζπληάζζεη ελδηάκεζε έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο θαη ηελ ππνβάιιεη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην. Η ελ 

ιφγσ έθζεζε ιακβάλεη δεφλησο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο παξαγξάθνπ 1. 

Σπγθεθξηκέλα, ε ελδηάκεζε έθζεζε εμεηάδεη ηηο πηζαλέο επηπηώζεηο από ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξνύζαο νδεγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, 

ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο πιεξνθόξεζεο. 

3. Έσο ηηο … [10 έηε κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνχζαο νδεγίαο], ε 

Δπηηξνπή δηελεξγεί αμηνιφγεζε ηνπ αληηθηχπνπ ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη 

ππνβάιιεη έθζεζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην. 
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Άξζξν 19 

Μεηαθνξά ζην εζληθφ δίθαην 

1. Σα θξάηε κέιε ζέηνπλ ζε ηζρχ ηηο αλαγθαίεο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο γηα λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηελ παξνχζα νδεγία ην αξγφηεξν 

ζηηο … [24 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνχζαο νδεγίαο]. 

Αλαθνηλψλνπλ δε ακέζσο ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ. 

Όηαλ ηα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο, απηέο πεξηέρνπλ αλαθνξά 

ζηελ παξνχζα νδεγία ή ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αλαθνξά απηή θαηά ηελ επίζεκε 

δεκνζίεπζή ηνπο. Ο ηξφπνο ηεο αλαθνξάο απνθαζίδεηαη απφ ηα θξάηε κέιε. 

2. Σα θξάηε κέιε αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν ησλ νπζησδψλ δηαηάμεσλ 

εζσηεξηθνχ δηθαίνπ ηηο νπνίεο ζεζπίδνπλ ζηνλ ηνκέα πνπ δηέπεηαη απφ ηελ παξνχζα 

νδεγία. 

Άξζξν 20 

Έλαξμε ηζρχνο 

Η παξνχζα νδεγία αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ εηθνζηή εκέξα απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Επίζεκε 

Εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 
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Άξζξν 21 

Απνδέθηεο 

Η παξνχζα νδεγία απεπζχλεηαη ζηα θξάηε κέιε. 

..., 

Γηα ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην Γηα ην Σπκβνχιην 

Ο Πξφεδξνο Ο Πξφεδξνο 

 

 

Or. en 

 


