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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σε συνέχεια πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-176/03, η 
Επιτροπή υποβάλλει μια πρόταση οδηγίας σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων και τα 
δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) σύμφωνα με το άρθρο 95 της Συνθήκης.

Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων αξίζει να σημειωθεί 
ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την ευρεία ερμηνεία εκ μέρους Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της απόφασης όπως αυτή εκτίθεται στην ανακοίνωση COM(2005)583 και, κατά 
συνέπεια, όσον αφορά τη νομική βάση της πρότασης.

Όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, τα βασικά σημεία που πρέπει να εξετασθούν είναι τα εξής:
α)  πεδίο εφαρμογής της οδηγίας·
β)  ορισμός της «εμπορικής κλίμακας»·
γ)  ορισμός της «εκ προθέσεως προσβολής ενός ΔΔΙ»·
δ)  ποινικοποίηση της συνέργιας και της ηθικής αυτουργίας·
ε)  κοινές ομάδες έρευνας·
στ) θεμελιώδη δικαιώματα·

Πεδίο εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής του νομοθετήματος αυτού αφορά την αντιμετώπιση της παραποίησης 
και της πειρατείας, ιδίως στους τομείς της μουσικής, των ειδών πολυτελείας, της παραγωγής 
ενδυμάτων και των συναφών τομέων. Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τις 
ενδεχόμενες επιπτώσεις της οδηγίας αυτής, όταν τα μέτρα για την καταπολέμηση της 
παραποίησης και της πειρατείας θεωρούνται γενικώς εφαρμόσιμα σε όλες τις μορφές των 
ΔΔΙ.  Πρέπει να τονισθεί ότι οι προσβολές ορισμένων ΔΔΙ διαφέρουν ως προς τη φύση και 
τον τρόπο της προσβολής, πράγμα που σημαίνει ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση των 
προσβολών των εν λόγω ΔΔΙ πρέπει να διαφέρουν. Υπάρχει διαφορά μεταξύ προσβολών των 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας στη συνήθη πορεία μιας εμπορικής δραστηριότητας, όπως η 
θεμιτή ανάπτυξη προϊόντων, και παραποίησης και πειρατείας με δόλια και εκ προθέσεως 
συμπεριφορά. Για τις προσβολές των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας υπάρχουν ένδικα μέσα του 
αστικού δικαίου και οι φερόμενοι ως προσβάλλοντες τα δικαιώματα αυτά δεν πρέπει να 
εξισώνονται με δράστες εγκληματικών πράξεων όπως η πειρατεία και η παραποίηση. Μια 
εταιρεία μπορεί να χρειάζεται να προσβάλλει εκ προθέσεως ένα δικαίωμα ευρεσιτεχνίας 
προκειμένου να αποδείξει ότι η σχετική ευρεσιτεχνία δεν προστατεύεται πλέον, πράγμα το 
οποίο συμβάλλει στην καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, η προσβολή αποτελεί ζήτημα αστικού 
δικαίου όπως ισχύει σήμερα, εκτός εάν η προσβολή συνιστά απειλή για τη δημόσια υγεία ή 
για την ασφάλεια.

Εμπορική κλίμακα

Η αναφορά στην εμπορική κλίμακα εισήχθηκε χωρίς να ορίζεται το εννοιολογικό της 
περιεχόμενο από τη Συμφωνία TRIPS. Ωστόσο, η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη 
Συμφωνία TRIPS, η χρησιμοποίηση του όρου αυτού σε ολόκληρο το κείμενο της συμφωνίας 
καθώς και το γενικότερο πλαίσιο συμβάλλουν στην ερμηνεία της έννοιας αυτής.  Αυτή αφορά 
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κερδοσκοπική προσβολή η οποία δημιουργεί σοβαρή άμεση ζημία στον κάτοχο ενός ΔΔΙ· η 
μη κερδοσκοπική ανταλλαγή νομίμως αποκτηθέντων περιεχομένων μεταξύ μεμονωμένων 
ατόμων πρέπει να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Δεδομένου ότι η νομοθετική πρόταση έχει σκοπό να ποινικοποιήσει την προσβολή μόνο σε 
εμπορική κλίμακα, είναι ουσιώδες να υπάρξει ένας σαφής σχετικός ορισμός προκειμένου να 
αποφευχθεί αβεβαιότητα δικαίου. Δεν μπορούμε να βασισθούμε στην πρακτική των κρατών 
μελών στον τομέα αυτό δεδομένου ότι αυτή ποικίλλει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. 

Εκ προθέσεως προσβολή ΔΔΙ

Μόνο σε εσκεμμένες πράξεις προσβολών που διενεργούνται εκ προθέσεως μπορεί να 
επιβληθούν ποινικές κυρώσεις:  αυτό καλύπτει μόνο εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 
δράστης γνωρίζει ότι προσβάλλει ΔΔΙ και το πράττει εσκεμμένα με κακόβουλη πρόθεση. 
Πρέπει να γίνει διάκριση δεδομένου ότι μια προσβολή δεν πρέπει να θεωρείται σκόπιμη 
επειδή αποτελεί απλώς μια εσκεμμένη δραστηριότητα όπως η ακρόαση μουσικής ή η 
παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών.

Συνέργια και ηθική αυτουργία

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ προσβολής ευρεσιτεχνιών στο πλαίσιο της 
συνήθους πορείας μιας εμπορικής δραστηριότητας (θεμιτή ανάπτυξη προϊόντων) και 
παραποίησης και πειρατείας κατά τρόπο δόλιο και εκ προθέσεως, οι οποίες διαπράττονται 
συνήθως από εγκληματικές οργανώσεις. Ποινικές κυρώσεις για συνέργια και ηθική 
αυτουργία σε τυχόν αξιόποινες πράξεις πρέπει να επιβάλλονται μόνο σε σοβαρά αδικήματα· η 
ποινικοποίηση της συνέργιας και της ηθικής αυτουργίας είναι δυσανάλογη σε περίπτωση 
προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως, ιδίως δε η παράγραφος 3 του άρθρου 49 η οποία ορίζει ότι «η 
αυστηρότητα της ποινής δεν πρέπει να είναι δυσανάλογη προς το αδίκημα».

Κοινές ομάδες έρευνας

Το άρθρο 7 της πρότασης παρέχει τη δυνατότητα στους εμπειρογνώμονες και τους 
αντιπροσώπους των κατόχων ΔΔΙ να συνδράμουν την έρευνα. Αν και πράγματι εκείνος ο 
οποίος μπορεί να αναγνωρίσει τα αγαθά και τα προϊόντα του χωρίς αμφιβολίες είναι ο 
κάτοχος των ΔΔΙ, πρέπει να δοθεί προσοχή στο σημείο αυτό.

Πρώτον, δεδομένου ότι εναπόκειται στον κάτοχο ΔΔΙ να εγκρίνει ή να απαγορεύσει τη 
χρησιμοποίηση του προϊόντος της διανοίας του και λόγω της προστασίας του κατόχου ΔΔΙ, 
μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι και εντεταλμένοι αντιπρόσωποι μπορούν να συνδράμουν 
την ομάδα έρευνας.  Δεύτερον, η βοήθεια που παρέχει είτε ο κάτοχος του ΔΔΙ είτε ο 
αντιπρόσωπός του πρέπει να είναι περιορισμένη προκειμένου να αποφευχθεί «η 
ιδιωτικοποίηση» της ποινικής διαδικασίας· τυχόν περισσότερο εκτεταμένη ή ενεργός 
συμμετοχή του κατόχου ΔΔΙ θα συνιστούσε απειλή για την δίκαιη και αμερόληπτη 
διερεύνηση και την ποινική διαδικασία.

Θεμελιώδη δικαιώματα
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Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστός κατά τον ορισμό 
των αξιόποινων πράξεων και των κυρώσεων καθώς και στην πορεία της έρευνας και της 
δικαστικής διαδικασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα άρθρα του χάρτη:  
άρθρο 8 για την προστασία των δεδομένων· άρθρο 47 για τη δίκαιη δίκη· και άρθρο 49 για τη 
νομιμότητα και αναλογικότητα των αξιόποινων πράξεων και των κυρώσεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 9

(9)  Για τη διευκόλυνση των ερευνών ή των 
ποινικών διώξεων σχετικά με τις 
παραβάσεις που συνεπάγονται προσβολή 
της διανοητικής ιδιοκτησίας, δεν θα πρέπει 
να απαιτείται δήλωση ή κατηγορία από 
θύμα της παράβασης. 

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι αρχές που διερευνούν ποινικές υποθέσεις δεν θα έπρεπε να ενεργούν με δική τους 
πρωτοβουλία προτού ο κάτοχος των δικαιωμάτων υποβάλει καταγγελία, δεδομένου ότι οι 
διατάξεις που αφορούν τη χορήγηση αδείας δεν έχουν δημοσιευθεί. Ο κάτοχος των 
δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα να ενεργήσει όπως εκείνος νομίζει.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

(9α)  Τα δικαιώματα που εκτίθενται στο 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνονται 
πλήρως σεβαστά κατά τον ορισμό των 
αξιόποινων πράξεων και των κυρώσεων, 
κατά τη διάρκεια των ερευνών και κατά 
την πορεία των δικαστικών διαδικασιών.

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Τροπολογία 3
Άρθρο 1, πρώτη παράγραφος

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα ποινικά 
μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση 
της προστασίας των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα ποινικά 
μέτρα που είναι αναγκαία για την
καταπολέμηση και την αποτροπή της εκ 
προθέσεως προσβολής των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας σε εμπορική 
κλίμακα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποκαθιστά στην ορολογία της συμφωνίας TRIPS (άρθρο 61) στην οποία 
βασίζεται η παρούσα πρόταση.

Τροπολογία 4
Άρθρο 1, δεύτερη παράγραφος

Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται στα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που 
προβλέπονται από την κοινοτική 
νομοθεσία ή/και την εθνική νομοθεσία των 
κρατών μελών.

Εναρμονίζει τα ποινικά αυτά μέτρα σε 
επίπεδο ΕΕ όταν αυτό είναι απαραίτητο 
για την καταπολέμηση της εκ προθέσεως 
προσβολής των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας τα οποία διεπράχθησαν υπό 
την αιγίδα μιας εγκληματικής οργάνωσης ή 
όταν αυτά συνιστούν απειλή για την υγεία ή 
την ασφάλεια.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποκαθιστά στην ορολογία της συμφωνίας TRIPS (άρθρο 61) στην οποία 
βασίζεται η παρούσα πρόταση. 

Τροπολογία 5
Άρθρο 1, παράγραφος 2α (νέα)

Με την επιφύλαξη των μέτρων που 
υφίστανται ήδη στα κράτη μέλη, τα μέτρα 
που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία 
εφαρμόζονται μόνο στην εκ προθέσεως 
προσβολή εμπορικού σήματος 
συμπεριλαμβανομένης της παραποίησης 
και της πειρατείας έργων διανοητικής 
ιδιοκτησίας.
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Αιτιολόγηση

Υπάρχει διαφορά μεταξύ προσβολής ευρεσιτεχνιών κατά τη συνήθη πορεία μιας εμπορικής 
δραστηριότητας, όπως η θεμιτή ανάπτυξη προϊόντων, και παραποίησης και πειρατείας με δόλια 
και εκ προθέσεως συμπεριφορά. Υπάρχουν ένδικα μέσα του αστικού δικαίου για τις προσβολές 
ευρεσιτεχνιών και οι φερόμενοι ως προσβάλλοντες τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας δεν πρέπει να 
εξισώνονται με τους δράστες αξιοποίνων πράξεων όπως η  πειρατεία και η παραποίηση.· Στις 
περιπτώσεις προσβολής ευρεσιτεχνιών αυτό θα άπτονταν των συστημάτων αστικού δικαίου των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 6
Άρθρο 1, παράγραφος 2β (νέα)

Η μη κερδοσκοπική ανταλλαγή μεταξύ 
ατόμων νομίμως αποκτηθέντος 
περιεχομένου εξαιρείται από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση έχει ως στόχο να ποινικοποιήσει τις προσβολές σε εμπορική κλίμακα μόνο (άρθρο 
3).

Τροπολογία 7
Άρθρο 2, τίτλος

Ορισμός Ορισμοί

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο η έννοια της παραποίησης η οποία είναι κεντρική όσον αφορά την εφαρμογή της 
παρούσας πρότασης οδηγίας, να ορισθεί επακριβώς. Η επιβολή κυρώσεων δεν είναι δυνατή
παρά μόνον εάν υφίσταται κάποιος σαφής ορισμός της έννοιας της παραποίησης, ο οποίος 
πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές προσβολής των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας, 
περιλαμβανομένης και της κατοχής παραποιημένων εμπορευμάτων.

Τροπολογία 8
Άρθρο 2, παράγραφος 1α (νέα)

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
ως «προσβολή σε εμπορική κλίμακα» 
νοείται η κερδοσκοπική προσβολή ενός 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας η 
οποία προκαλεί σημαντική άμεση ζημία 
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στον κάτοχο του δικαιώματος αυτού

Αιτιολόγηση

Αν και η πρόταση έχει ως στόχο να ποινικοποιήσει την προσβολή σε εμπορική κλίμακα μόνο 
(άρθρο 3)  η έννοια αυτή δεν ορίζεται· πρέπει ωστόσο να υπάρξει σαφής ορισμός προκειμένου 
να αποφευχθεί αβεβαιότητα δικαίου. Μολονότι η Συμφωνία TRIPS δεν ορίζει την έννοια της 
«εμπορικής κλίμακας», το πλαίσιο της συμφωνίας ΤΡΙΡS, η χρησιμοποίηση του όρου αυτού σε 
ολόκληρο το κείμενο και η ανάλυση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης της Συμφωνίας ΤΡΙΡS
καθιστά τον ορισμό σαφή.

Τροπολογία 9
Άρθρο 2, παράγραφος 1β (νέα)

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ως «εκ προθέσεως προσβολή ενός 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας» 
νοείται η εκ προμελέτης και εσκεμμένη 
προσβολή του δικαιώματος αυτού.

Τροπολογία 10
Άρθρο 2, παράγραφος 1γ (νέα)

Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, η
«παραποίηση» περιλαμβάνει:
a) κατοχή χωρίς νόμιμη αιτία, εισαγωγή
υπό οιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή 
εξαγωγή εμπορευμάτων με παραποιημένα 
εμπορικά σήματα·
β) προσφορά προς πώληση ή αγορά
εμπορευμάτων με παραποιημένο εμπορικό 
σήμα·
γ) αναπαραγωγή, απομίμηση,
χρησιμοποίηση, επίθεση, τροποποίηση 
ενός σήματος, ενός συλλογικού σήματος ή 
ενός συλλογικού σήματος πιστοποίησης 
κατά παραβίαση των εκχωρηθέντων 
δικαιωμάτων κατά την καταχώρηση του 
και των απαγορεύσεων που απορρέουν εξ 
αυτής·
δ) εσκεμμένη παροχή προϊόντος ή 
υπηρεσίας με καταχωρημένο εμπορικό 
σήμα διαφορετικό από το σήμα του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας.
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Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο η έννοια της παραποίησης η οποία είναι κεντρική όσον αφορά την εφαρμογή της 
παρούσας πρότασης οδηγίας, να ορισθεί επακριβώς. Η επιβολή κυρώσεων δεν είναι δυνατή
παρά μόνον εάν υφίσταται κάποιος σαφής ορισμός της έννοιας της παραποίησης, ο οποίος 
πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές προσβολής των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας, 
περιλαμβανομένης και της κατοχής παραποιημένων εμπορευμάτων.

Τροπολογία 11
Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα κάθε εκ 
προθέσεως προσβολή δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας που διαπράττεται 
σε εμπορική κλίμακα, καθώς και η 
απόπειρα προσβολής, η συνέργια και η 
ηθική αυτουργία σε τέτοια παραβίαση.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα η εκ 
προθέσεως προσβολή δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας που διαπράττεται 
σε εμπορική κλίμακα.

Αιτιολόγηση

Ποινικές κυρώσεις για συνέργια και ηθική αυτουργία σε αξιόποινες πράξεις πρέπει να 
επιβάλλονται στα πιο επικίνδυνα εγκλήματα. Η ποινικοποίηση της συνέργειας και της ηθικής 
αυτουργίας μπορεί να είναι δυσανάλογη σε περίπτωση προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 12
Άρθρο 3, παράγραφος 1α (νέα)

Επιπλέον τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
η απόπειρα προσβολής, η συνέργεια και η 
ηθική αυτουργία σε τέτοια παραβίαση 
αντιμετωπίζονται ως αξιόποινες πράξεις 
όταν η απόπειρα, η συνέργεια και η ηθική 
αυτουργία:
α)  διενεργείται με σκοπό την υποστήριξη 
του οργανωμένου εγκλήματος, ή 
β) συνιστά σοβαρή απειλή για την υγεία ή 
την ασφάλεια.
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ προσβολής ευρεσιτεχνίας κατά τη συνήθη πορεία μιας 
εμπορικής δραστηριότητας (θεμιτή ανάπτυξη προϊόντων) που μπορεί να οδηγήσει στην παύση 
της προστασίας άκυρων ευρεσιτεχνιών και παραποίησης και πειρατείας δολίως και εκ 
προθέσεως, τις οποίες συνήθως διαπράττουν εγκληματικές οργανώσεις. Η επιβολή ποινικών 
κυρώσεων για συνέργια και ηθική αυτουργία σε τυχόν αξιόποινη πράξη πρέπει να προβλέπεται 
για τα πιο σοβαρά αδικήματα· Η ποινικοποίηση της συνέργειας και της ηθικής μπορεί αν είναι 
δυσανάλογη σε περίπτωση προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 13
Άρθρο 3, παράγραφος 1β (νέα)

Ποινικές κυρώσεις δεν πρέπει να 
επιβάλλονται σε περιπτώσεις παράλληλης 
εισαγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων 
που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σε μια 
τρίτη χώρα με την άδεια του δικαιούχου
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 14
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εισαγωγική πρόταση

2.  Στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, για τις 
αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 3, τα κράτη μέλη προβλέπουν τις 
ακόλουθες κυρώσεις:

2.  Στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, για τις 
αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 3, τα κράτη μέλη προβλέπουν τις 
ακόλουθες κυρώσεις, στον βαθμό που 
απαιτείται για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος:

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για σημαντικές προσβολές των θεμελιωδών δικαιωμάτων, οπότε είναι σκόπιμο να 
αιτιολογούνται για λόγους κοινού συμφέροντος.

Τροπολογία 15
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο α)

(α) καταστροφή των περιουσιακών 
στοιχείων που συνεπάγονται προσβολή του 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας·

(α) ταχεία και πλήρης καταστροφή των 
περιουσιακών στοιχείων που συνεπάγονται 
προσβολή του δικαιώματος διανοητικής 
ιδιοκτησίας, με διατήρηση αποδεικτικών 
δειγμάτων χωρίς εγγύηση·
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Αιτιολόγηση

Δια λόγους ασφάλειας προτείνεται η ταχεία και πλήρης καταστροφή των αγαθών που
συνεπάγονται προσβολή του δικαιώματος διανοητική ιδιοκτησίας, εξαιρέσει των απαραίτητων 
για τις ανάγκες της έρευνας στοιχείων. Το μέτρο αυτό απαλλάσσει επίσης από σημαντικές 
δαπάνες φύλαξης. Η απεικόνιση των αποθεμάτων μπορεί να πραγματοποιείται με 
φωτογράφηση κατά την στιγμή της ανακάλυψής τους. Ενδεχομένως, η καταστροφή των
αποθεμάτων πρέπει να υπόκειται στην συμφωνία ή την μη αντίθεση του φερόμενου ως δράστη, 
εφόσον διαπιστωθεί η ταυτότητά του, χωρίς τούτο να συνιστά αναγνώριση ενοχής.

Τροπολογία 16
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο στα) (νέο)

στα) απόφαση επιβάλλουσα στο δράστη να 
καταβάλει το κόστος φύλαξης των 
κατασχεθέντων αγαθών.

Αιτιολόγηση

Στον υπαίτιο της απομίμησης, ως συμπληρωματική κύρωση, πρέπει να μπορεί να επιβάλλεται η
καταβολή των δαπανών φύλαξης για τα αγαθά που διατηρούνται δια τις ανάγκες της έρευνας, 
κυρίως σε περίπτωση που οι δαπάνες αυτές είναι μεγάλες εάν τα διατηρούμενα προϊόντα, ακόμη 
και σε μικρή ποσότητα, είναι ογκώδη και οι έρευνες χρονοβόρες.

Τροπολογία 17
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχεία α) και β)

α)  μέγιστου ύψους τουλάχιστον 100.000 
ευρώ στις περιπτώσεις που δεν θεωρούνται 
ως οι σοβαρότερες·
β)  μέγιστου ύψους τουλάχιστον 300.000 
ευρώ στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

Σε περίπτωση οικονομικών κυρώσεων, τα 
δικαστήρια του κάθε κράτους μέλους 
ορίζουν, το ποσό του επιβληθέντος 
προστίμου, λαμβάνοντας υπόψη την 
προκληθείσα ζημία, την αξία των αγαθών 
που συνιστούν προβολή ή το κέρδος που 
προκύπτει από αυτή, καθώς και, ως κύριο 
στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
σε όλες τις περιπτώσεις, την οικονομική 
κατάσταση του δράστη, η οποία προκύπτει
από την περιουσία του, τα εισοδήματά του, 
τις οικογενειακές του υποχρεώσεις, τα 
εξαρτώμενα πρόσωπα και τις άλλες 
προσωπικές συνθήκες.
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Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός σταθερών ποσών για πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση προσβολής των
διανοητικών δικαιωμάτων, όπως προβλέπει το άρθρο αυτό, φαίνεται υπερβολικά αυστηρός και, 
αναμφίβολα, δύσκολα μπορεί να συμβιβασθεί με την αρχή της επικουρικότητας. Η τροπολογία
σέβεται την αρχή αυτή διατηρώντας όμως τον στόχο της εναρμόνισης που επιδιώκεται από την 
πρόταση.

Τροπολογία 18
Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη δήμευση, εν όλω ή εν μέρει, 
των περιουσιακών στοιχείων του φυσικού ή 
νομικού προσώπου που έχει καταδικασθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 3 της απόφασης-πλαισίου 
2005/212/JAI της 24ης Φεβρουαρίου 2005 
σχετικά με τη δήμευση των προϊόντων, 
οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του 
εγκλήματος, τουλάχιστον όταν τα αδικήματα 
διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής 
οργάνωσης κατά την έννοια της 
απόφασης-πλαισίου… για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, καθώς και όταν τα αδικήματα 
συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την 
ασφάλεια των προσώπων.

Τα κράτη μέλη χωρίς να προσβάλλουν 
θεμελιώδη δικαιώματα λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για τη δήμευση, εν όλω ή εν 
μέρει, των περιουσιακών στοιχείων του 
φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει 
καταδικασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της απόφασης-
πλαισίου 2005/212/JAI της 24ης 
Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με τη δήμευση 
των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών 
στοιχείων του εγκλήματος, τουλάχιστον 
όταν τα αδικήματα συνιστούν σοβαρά 
εγκλήματα, καθώς και όταν τα αδικήματα 
συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την 
ασφάλεια των προσώπων.

Αιτιολόγηση

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι το άρθρο 6 περιορίζεται στα αδικήματα που διαπράττονται 
αποκλειστικώς στο πλαίσιο του «οργανωμένου εγκλήματος». Το άρθρο αυτό δεν θα είναι
χρήσιμο παρά μόνον εάν εφαρμόζεται σε όλες τις προσβολές που προκαλούν σοβαρή εμπορική 
ζημία στους δικαιούχους των δικαιωμάτων, είτε οι προσβολές αυτές διεπράχθησαν στο πλαίσιο 
του οργανωμένου εγκλήματος είτε όχι.  Είναι συνεπώς σκόπιμο να καταργηθεί, εντός του 
άρθρου 6 της πρότασης οδηγίας-πλαισίου, η αναφορά στο «οργανωμένο έγκλημα» και να 
αντικατασταθεί από την έκφραση «σοβαρά εγκλήματα».

Τροπολογία 19
Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
επιτρέπεται στους δικαιούχους 
διανοητικής ιδιοκτησίας ή στους 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δικαιούχοι διανοητικής ιδιοκτησίας ή οι 
νομίμως εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί 
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αντιπροσώπους τους, καθώς και στους 
εμπειρογνώμονες, να παρέχουν τη 
συνδρομή τους στις έρευνες που διενεργούν
οι κοινές ομάδες έρευνας σχετικά με τα 
αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3.

τους και οι εμπειρογνώμονες να παρέχουν 
πληροφορίες στις κοινές ομάδες έρευνας
που ερευνούν τα αδικήματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 3.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του άρθρου αυτού είναι εξαιρετικά ασαφής:  είναι θεμιτό να επιτρέπει το 
δικαστήριο σε κάθε μέρος να έχει τους εμπειρογνώμονές του. Ωστόσο, η άμεση συμμετοχή των 
αντιπροσώπων του δικαιούχου διανοητικής ιδιοκτησίας στις έρευνες πρέπει να είναι 
περιορισμένη· διαφορετικά οι δικαιούχοι θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις ποινικές 
διαδικασίες υπονομεύοντας την αμερόληπτη και δίκαια έρευνα· Το κείμενο που προτείνει η 
Επιτροπή είναι δυσανάλογο, δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να αποτελεί αντικείμενο 
ερμηνείας από τα δικαστήρια.

Τροπολογία 20
Άρθρο 7, παράγραφος 1α (νέα)

Το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που διέπει την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και η οδηγία 
95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
1995 σχετικά με την προστασία των 
προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών1 τηρούνται πλήρως στο 
πλαίσιο των ερευνών και των δικαστικών 
διαδικασιών.
_______________________
1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 8 του Χάρτη ορίζει ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν» και ότι «η επεξεργασία αυτών των 
δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς και με βάση την 
συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται από το νόμο. 
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν και 
να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους". Η οδηγία αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και 
ελευθεριών των ατόμων σε συνάρτηση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
θεσπίζοντας κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν πότε η διαδικασία αυτή είναι νόμιμη.
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Τροπολογία 21
Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών ή άσκησης 
δίωξης για τις αξιόποινες πράξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, να μην 
εξαρτάται από δήλωση ή έγκληση
προερχόμενη από το θύμα της προσβολής, 
τουλάχιστον εάν οι πράξεις έλαβαν χώρα 
στο έδαφος του κράτους μέλους.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών ή άσκησης 
δίωξης για τις αξιόποινες πράξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, μπορεί να 
κινείται και χωρίς την δήλωση ή έγκληση
προερχόμενη από το θύμα της προσβολής, 
τουλάχιστον εάν οι πράξεις έλαβαν χώρα 
στο έδαφος του κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία, ορίζοντας τις προϋποθέσεις κίνησης της ποινικής δίωξης, διαφυλάσσει 
την ευελιξία του προτεινόμενου μέτρου. Έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου
διακυβεύεται η δημόσια υγεία και στις οποίες ο δικαιούχος δεν είναι επακριβώς 
προσδιορισμένος, να κινείται η ποινική δίωξη ακόμη και χωρίς δήλωση του θύματος της 
αξιόποινης πράξης.
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