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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη θέσπιση ποινικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0168)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0233/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
(A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία  1
Αιτιολογική σκέψη 5

(5)  Η οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, προβλέπει μέτρα, διαδικασίες 
και μέτρα αποκατάστασης αστικού και 
διοικητικού χαρακτήρα. Οι διατάξεις της 
οδηγίας αυτής πρέπει να συμπληρωθούν με 
ποινικές διατάξεις αρκούντως 

(5)  Η οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, προβλέπει μέτρα, διαδικασίες 
και μέτρα αποκατάστασης αστικού και 
διοικητικού χαρακτήρα. Οι διατάξεις της 
οδηγίας αυτής πρέπει να συμπληρωθούν με 
ποινικές διατάξεις αρκούντως 

  
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε ΕΕ.
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αποτρεπτικές και εφαρμοστέες σε 
ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας. Η 
προσέγγιση ορισμένων ποινικών 
διατάξεων είναι αναγκαία για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης και της 
πειρατείας στο πλαίσιο της εσωτερικής 
αγοράς. Ο κοινοτικός νομοθέτης είναι 
αρμόδιος να λάβει τα αναγκαία ποινικά 
μέτρα για να εξασφαλίσει την πλήρη 
αποτελεσματικότητα των κανόνων που 
θεσπίζει σχετικά με την προστασία της 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

αποτρεπτικές και εφαρμοστέες σε 
ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας. Η 
προσέγγιση ορισμένων ποινικών 
διατάξεων είναι αναγκαία για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης και της 
πειρατείας στο πλαίσιο της εσωτερικής 
αγοράς. Ο κοινοτικός νομοθέτης είναι 
αρμόδιος να λάβει τα αναγκαία ποινικά 
μέτρα για να εξασφαλίσει την πλήρη 
αποτελεσματικότητα των κανόνων που 
θεσπίζει σχετικά με την προστασία της 
διανοητικής ιδιοκτησίας,……………..

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για λόγους συνοχής με τις παρακάτω τροπολογίες και έχει 
ως στόχο να οριοθετήσει ευθύς εξ αρχής το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. 

Τροπολογία  2
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

(12α) Πρέπει να διασφαλιστεί η 
κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του 
οπτικοακουστικού τομέα, όπως αναφέρει 
η οδηγία 98/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Νοεμβρίου 1998 για τη νομική 
προστασία των υπηρεσιών που 
βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή 
πρόσβασης υπό όρους1.
_________________________
1 ΕΕ L 320 της 28.11.1998, σελ. 54.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 98/84/ΕΚ αποτελεί σήμερα το μοναδικό μέσο που έχει θεσπιστεί  σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την προστασία των  οπτικοακουστικών δικαιωμάτων έναντι των διαρκώς 
αυξανόμενων κρουσμάτων πειρατείας και παραποίησης. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την 
πρόσβαση υπό όρους, δηλαδή την τεχνική λύση που επιτρέπει να ελέγχεται και να εξασφαλίζεται 
η χρήση των οπτικοακουστικών περιεχομένων που μεταδίδονται σε κωδικοποιημένη μορφή.  Η 
προσθήκη στην παρούσα πρόταση οδηγίας των προσβολών που συνδέονται με την υπό όρους 
πρόσβαση, μέσω της αναφοράς στην οδηγία 98/84/ΕΚ, θα αποτελούσε σημαντικό μέσο 
αποτροπής για τις εγκληματικές οργανώσεις που προσβάλλουν τα οπτικοακουστικά δικαιώματα 
υπολογίζοντας στην ατιμωρησία την οποία διευκολύνει η σημερινή ανομοιογένεια των 
κανονιστικών ρυθμίσεων στα διάφορα κράτη μέλη.
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Τροπολογία  3
Άρθρο 1, παράγραφος 1

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 τη 
διασφάλιση της προστασίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
…...

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αναφερόμενη στους 
ορισμούς που περιέχονται στην επόμενη τροπολογία.

Τροπολογία  4
Άρθρο 1, παράγραφος 2

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

Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται στα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που 
προβλέπονται από την κοινοτική 
νομοθεσία. 

Αιτιολόγηση

Για την ομοιόμορφη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών και τη διασφάλιση της 
μεγαλύτερης δυνατής αποτελεσματικότητας των διατάξεων της παρούσας οδηγίας είναι 
προτιμότερο να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
που έχουν ήδη αποτελέσει  αντικείμενο ρύθμισης σε κοινοτικό επίπεδο. 

Τροπολογία  5
Άρθρο 2

Ορισμός Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
νοούνται ως:
α) "δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας", ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα δικαιώματα:
- δικαίωμα δημιουργού,
- δικαιώματα συναφή με το δικαίωμα του 
δημιουργού,
- δικαίωμα sui generis του ιδρυτή 
τράπεζας δεδομένων,



PE 378.855v01-00 8/16 PR\633866EL.doc

EL

- δικαιώματα των δημιουργών 
τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών,
- δικαιώματα σχετικά με τα εμπορικά 
σήματα,
- δικαιώματα σχετικά με σχέδια και 
υποδείγματα,
- γεωγραφικές ενδείξεις,
- εμπορικές ονομασίες, εφόσον 
προστατεύονται από αποκλειστικά 
δικαιώματα ιδιοκτησίας από την εθνική 
νομοθεσία,
- και οπωσδήποτε τα δικαιώματα, εφόσον 
αυτά προβλέπονται σε κοινοτικό επίπεδο, 
που σχετίζονται με τα εμπορεύματα του 
άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχεία  α) και 
β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, 
για την παρέμβαση των τελωνειακών 
αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι 
ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 
για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
έναντι των εμπορευμάτων που 
διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια 
δικαιώματα1·

β) «προσβολή σε εμπορική κλίμακα», 
κάθε προσβολή δικαιώματος διανοητικής 
ιδιοκτησίας με σκοπό την επίτευξη 
άμεσων ή έμμεσων οικονομικών ή 
εμπορικών πλεονεκτημάτων, 
αποκλειομένων κατά κανόνα των 
πράξεων που γίνονται από ιδιώτες 
χρήστες για προσωπικούς και μη 
κερδοσκοπικούς σκοπούς·   
γ) «εσκεμμένη προσβολή δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας», την εκ 
προθέσεως και εν γνώσει προσβολή του 
εν λόγω δικαιώματος, η οποία γίνεται για 
την άντληση οικονομικού οφέλους σε 
εμπορική κλίμακα·

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας,
ως «νομικό πρόσωπο» νοείται κάθε νομική 
οντότητα που έχει το εν λόγω καθεστώς 
δυνάμει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, 

δ) ως «νομικό πρόσωπο» νοείται κάθε 
νομική οντότητα που έχει το εν λόγω 
καθεστώς δυνάμει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου, εκτός από τα κράτη και 
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εκτός από τα κράτη και κάθε άλλο δημόσιο 
οργανισμό που ενεργεί στο πλαίσιο της 
άσκησης των προνομίων δημόσιας 
εξουσίας που διαθέτει, καθώς και από τους 
δημόσιους διεθνείς οργανισμούς.

κάθε άλλο δημόσιο οργανισμό που ενεργεί 
στο πλαίσιο της άσκησης των προνομίων 
δημόσιας εξουσίας που διαθέτει, καθώς και 
από τους δημόσιους διεθνείς οργανισμούς.

____________________
1 ΕΕ L 196, 2.8 2003, σελ. 7.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αποσκοπεί στην καθιέρωση των αναγκαίων ορισμών για τον ακριβή 
προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας καθώς και στην οριοθέτηση των εννοιών 
"εμπορική κλίμακα" και "εσκεμμένη προσβολή" ως προϋποθέσεις συγκεκριμένων αξιόποινων 
δραστηριοτήτων. Ο νέος τίτλος του άρθρου 2 γίνεται αναγκαίος ύστερα από την καθιέρωση 
περισσότερων ορισμών αντί του ενός που περιείχε το αρχικό κείμενο της πρότασης.

Τροπολογία  6
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 να τιμωρούνται 
με μέγιστη ποινή φυλάκισης 4 ετών, 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.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 να τιμωρούνται 
με μέγιστη ποινή φυλάκισης 4 ετών, όταν 
τα αδικήματα αυτά είναι σοβαρά ή
διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής 
οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-
πλαισίου… για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος ή συνεπάγονται 
κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των 
προσώπων.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία δικαιολογείται υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι πολλές εθνικές 
νομοθεσίες έχουν ήδη εγκρίνει αρκετά αυστηρά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας χωρίς να θέτουν ως προϋπόθεση τη διάπραξη του εγκλήματος στο 
πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Η απαίτηση του στοιχείου αυτού ως προϋπόθεσης για την 
επιβολή βαρύτερης κύρωσης  θα μπορούσε να θίξει την ορθή εφαρμογή των μορφών εθνικής 
προστασίας.

Τροπολογία  7
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Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο α)

α)  μέγιστου ύψους τουλάχιστον 100.000 
ευρώ στις περιπτώσεις που δεν 
θεωρούνται ως οι σοβαρότερες·

α) μέγιστου ύψους τουλάχιστον 100.000 
ευρώ στις περιπτώσεις που διαφέρουν από 
αυτές της παραγράφου 1·

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στη διασάφηση του κειμένου χωρίς αλλοίωση της 
αρχικής σημασίας του.

Τροπολογία  8
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 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 είναι 
σοβαρά ή διαπράττονται στο πλαίσιο 
εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια 
της απόφασης-πλαισίου… για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, ή όταν τα αδικήματα 
συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την 
ασφάλεια των προσώπων.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία δικαιολογείται υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι πολλές εθνικές 
νομοθεσίες έχουν ήδη εγκρίνει αρκετά αυστηρά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας χωρίς να θέτουν ως προϋπόθεση τη διάπραξη του εγκλήματος στο 
πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Η απαίτηση του στοιχείου αυτού ως προϋπόθεσης για την 
επιβολή βαρύτερης κύρωσης  θα μπορούσε να θίξει την ορθή εφαρμογή των μορφών εθνικής 
προστασίας.

Τροπολογία  9
Άρθρο 7
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Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
επιτρέπεται στους δικαιούχους διανοητικής 
ιδιοκτησίας ή στους 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.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
επιτρέπεται στους δικαιούχους διανοητικής 
ιδιοκτησίας ή στους αντιπροσώπους και 
τους συμβούλους τους, να παρέχουν τη 
συνδρομή τους στις έρευνες που 
διενεργούν οι κοινές ομάδες έρευνας 
σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται 
στο άρθρο 3.

Αιτιολόγηση

Στόχος της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να καταστεί σαφέστερο το κείμενο.
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ΑΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. Εισαγωγή οι προτάσεις της 12ης Ιουλίου 2005

1. Στις 12 Ιουλίου 2005, η Επιτροπή διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πρόταση οδηγίας σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (2005/0127(COD))· 
παράλληλα, διαβιβάστηκε μόνο στο Συμβούλιο πρόταση απόφασης-πλαισίου του 
Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την καταστολή των 
παραβιάσεων διανοητικής ιδιοκτησίας (2005/0128(CNS)).

2. Η εν λόγω πρόταση οδηγίας υποχρέωνε τα κράτη μέλη να χαρακτηρίζουν ποινικό αδίκημα 
κάθε εσκεμμένη προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, στο μέτρο που 
διαπράττεται σε εμπορική κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων της απόπειρας, της συνέργιας και 
της ηθικής αυτουργίας. Το κείμενο προέβλεπε σειρά κυρώσεων που εκτείνονταν από τη 
δήμευση των παραποιημένων προϊόντων έως τη φυλάκιση του δράστη. Προβλέπονταν 
εξάλλου διάφορες πρόσθετες κυρώσεις, όπως το κλείσιμο των εγκαταστάσεων ή των 
εμπορικών καταστημάτων  που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη της παράβασης ή τη 
διάθεση στο εμπόριο των προϊόντων παραποίησης, ή ακόμη και η δημοσίευση της 
καταδικαστικής απόφασης. Ωστόσο, η πρόταση οδηγίας περιοριζόταν στην πρόβλεψη 
υποχρέωσης των κρατών μελών για την άσκηση δίωξης και την επιβολή κυρώσεων για 
ορισμένες πράξεις, χωρίς να καθορίζεται η βαρύτητα των ποινών1.

3. Από την πλευρά της, η πρόταση απόφασης πλαίσιο στόχευε στην ενίσχυση των μέτρων 
ποινικού δικαίου μέσω της προσέγγισης των εθνικών νομοθεσιών στον τομέα της προσβολής 
της διανοητικής ιδιοκτησίας και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την 
καταστολή των αδικημάτων αυτών. Συγκεκριμένα, ως συμπλήρωμα της προαναφερθείσας 
πρότασης οδηγίας, καθόριζε το κατώτατο όριο των προβλεπόμενων ποινών για τους δράστες 
των επίμαχων πράξεων: μέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 4 ετών, όταν τα αδικήματα 
διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της μελλοντικής 
απόφασης πλαίσιο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (2005/0003(CNS)), 
καθώς και όταν τα αδικήματα συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των 
προσώπων, καθώς και χρηματική ποινή τουλάχιστον 300.000 ευρώ για τις ίδιες πράξεις.

ΙΙ. Η απόφαση του Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 και η θέση της Επιτροπής

1. Ενώ εκκρεμούσε η διαδικασία έγκρισης των προαναφερθεισών προτάσεων, το Δικαστήριο, 
με την απόφαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2005, υπόθεση C-176/03 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, 
μολονότι τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν έχει αρμοδιότητα στα ποινικά θέματα, 

  
1 Πράγματι, το Δικαστήριο (πρβλ. απόφαση 21ης Σεπτεμβρίου 1989, υπόθεση C-68/88, Επιτροπή κατά 
Ελληνικής Δημοκρατίας) ανέκαθεν επιτρέπει τη λεγόμενη τεχνική της εξομοίωσης: το κοινοτικό κείμενο μπορεί 
να προβλέπει ότι οι εσωτερικές ποινικές διατάξεις που έχουν ληφθεί για την προστασία ορισμένων εθνικών 
συμφερόντων, ισχύουν και για την προστασία των αντίστοιχων κοινοτικών συμφερόντων, και έτσι οι δυο 
πρόνοιες συνδυάζονται σε μια μόνο διάταξη περί ενοχής. Τούτο σημαίνει ότι το κοινοτικό δίκαιο μπορεί να 
προβλέπει τον ποινικό χαρακτηρισμό ορισμένων πράξεων, αλλά οφείλει να αφήνει χώρο στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών σε ό, τι αφορά συγκεκριμένα τον προσδιορισμό και την επιβολή των κυρώσεων.  
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εντούτοις επιβεβαιώνει ότι τούτο "δεν μπορεί να εμποδίσει τον κοινοτικό νομοθέτη να 
θεσπίσει όσες διατάξεις σχετικές με το ποινικό δίκαιο των κρατών μελών κρίνει αυτός 
αναγκαίες για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών που εκδίδει 
στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, από τη στιγμή που η επιβολή λυσιτελών, 
σταθμισμένων και αποτρεπτικών ποινικών κυρώσεων καθίσταται απαραίτητο μέτρο στον 
αγώνα κατά των σοβαρών περιβαλλοντικών αδικημάτων" (σημείο 49). 

2. Εξάλλου, κατά το Δικαστήριο, για τον προσδιορισμό της σωστής νομικής βάσης ενός 
κοινοτικού κειμένου πρέπει να ανατρέχουμε στο σκοπό και στο περιεχόμενο του ίδιου του 
κειμένου Υπ’ αυτή την έννοια, η προσβληθείσα απόφαση-πλαίσιο1, αφού είχε ως κύριο 
σκοπό και περιεχόμενο την προστασία του περιβάλλοντος, έπρεπε να είχε θεμελιωθεί στο 
άρθρο 175 ΣΕΕ (πρώτος πυλώνας) κα όχι στον Τίτλο VI (τρίτος πυλώνας) (σημείο 51).

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε λοιπόν μια ανακοίνωση2 όπου εφαρμόζει μέχρι τέλους τη 
λογική του Δικαστηρίου και εξετάζει το νομότυπο τυχόν κανονιστικών πράξεων επί ποινικών 
θεμάτων στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα και σε σχέση με οποιοδήποτε πιθανό τομέα 
κοινοτικής αρμοδιότητας.   

4. Κατά την Επιτροπή, η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ πρώτου και τρίτου πυλώνα θα 
έπρεπε να είναι ως εξής: οι διατάξεις ποινικού δικαίου που είναι απαραίτητες για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου να υπάγονται στον πρώτο πυλώνα, ενώ ο 
οριζόντιες διατάξεις ποινικού δικαίου (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, μέτρα 
εναρμόνισης στο πλαίσιο του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης) να υπάγονται 
στον τρίτο πυλώνα.

5. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δεσμεύτηκε, μεταξύ άλλων, για την περίπτωση που μια 
νομοθετική πρωτοβουλία εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του νομοθέτη, να επιφέρει τις 
απαιτούμενες τροποποιήσεις.

ΙΙΙ. Η πρόταση της 26ης Απριλίου 2006

1. Ύστερα από τις συζητήσεις που προκάλεσε το ζήτημα αυτό, και κυρίως την 
προαναφερθείσα απόφαση του Δικαστηρίου, η Επιτροπή έκρινε ότι  έπρεπε να τροποποιήσει 
την πρόταση οδηγίας  και να αποσύρει την πρόταση απόφασης πλαίσιο της 12ης Ιουλίου 
20053. 

2. Εν συνεχεία, στις 26 Απριλίου 2006, η Επιτροπή διαβίβασε μια νέα πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων που 
αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που 

  
1 Απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου 2003/80/ΔΕΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου.
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις επιπτώσεις της 
από 13 Σεπτεμβρίου 2005 απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, COM(2005)0583.
3 Πρβλ. αρθ. 250, εδάφιο 2, ΣΕΚ: "Εφόσον το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει, η Επιτροπή μπορεί να 
τροποποιήσει την πρότασή της καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών που οδηγούν στη θέσπιση κοινοτικής 
πράξης". Εκτιμάται ότι η αρμοδιότητα τροποποίησης περιλαμβάνει και την αρμοδιότητα απόσυρσης μιας 
πρότασης: πρβλ. γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων της 22ας Μαρτίου 2006 σχετικά με το 
αποτέλεσμα της εξέτασης των προτάσεων που εκκρεμούν ενώπιον του νομοθέτη (2005/2214(INI)).
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επαναλαμβάνει, επικαιροποιεί και συγχωνεύει τις διατάξεις των δύο προηγούμενων 
πρωτοβουλιών.

3. Συγκεκριμένα, οι διατάξεις σχετικά με τις κυρώσεις και τις εκτεταμένες εξουσίες δήμευσης 
που περιλάμβανε η πρόταση για απόφαση-πλαίσιο έχουν πλέον ενσωματωθεί στην πρόταση 
οδηγίας (βλ. ειδικότερα άρθρα 5-8). Από ό,τι φαίνεται, είναι μια από τις πρώτες περιπτώσεις 
στις οποίες η Επιτροπή εφάρμοσε το νέο δόγμα της σε θέματα ποινικού δικαίου.

4. Πολύ συνοπτικά, το άρθρο 1 ορίζει το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας· το 
άρθρο 2 ορίζει την έννοια του νομικού προσώπου, όπως αναφέρεται στην οδηγία· το άρθρο 3 
περιλαμβάνει την υποχρέωση των κρατών μελών να χαρακτηρίζουν ως ποινικό αδίκημα 
ορισμένες συμπεριφορές· τα άρθρα 4 και 5 ορίζουν αντίστοιχα τη φύση και το επίπεδο των 
κυρώσεων, ακόμη και των ποινικών· το άρθρο 6 διέπει τις εξουσίες δήμευσης· το άρθρο 7 
προβλέπει κοινές ομάδες έρευνας για την καταστολή των προϊόντων παραποίησης· το άρθρο 
8 περιλαμβάνει την υποχρέωση αυτεπάγγελτης κίνησης ποινικής διαδικασίας για τα 
εγκλήματα που ορίζονται από την οδηγία· τέλος, τα άρθρα 9 και 10 αφορούν αντίστοιχα τη 
μεταφορά και την έναρξη ισχύος της οδηγίας. 

5. Από την αντιπαραβολή της νέας πρότασης με τις προηγούμενες προκύπτει, τέλος, ότι μόνο 
οι διατάξεις της απόφασης πλαίσιο σχετικά με τη δικαιοδοσία και το συντονισμό των 
διώξεων δεν έχουν περιληφθεί στη νέα πρόταση.  Πράγματι, η Επιτροπή προβλέπει μια 
οριζόντια προσέγγιση επί του θέματος στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου της για τις 
συγκρούσεις δικαιοδοσίας και την αρχή ne bis in idem στις ποινικές διαδικασίες, της 23ης 
Δεκεμβρίου 20051 Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δεν θεωρεί απαραίτητο να προβλέψει ειδικό 
καθεστώς για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας.

VI. Προβληματικά σημεία και θέση του εισηγητή

1. Η θεμελίωση στον πρώτο πυλώνα των σχετικών με ποινικά θέματα πρωτοβουλιών είναι 
απόλυτα συνεπής με τη διασταλτική ερμηνεία που θέλησε η Επιτροπή να δώσει στην 
απόφαση του Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2005. Κατά συνέπειαν, εφόσον γίνεται 
δεκτή η διασταλτική αυτή ερμηνεία, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ένστασης.  Παραμένουν 
ωστόσο ορισμένα προβληματικά σημεία τα οποία η πρόταση της Επιτροπής, όπως 
τροποποιήθηκε, δεν φαίνεται ότι μπόρεσε να επιλύσει.

2. Πρόκειται συγκεκριμένα για το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Στη συνοδευτική έκθεση 
αναφέρεται ότι η εν λόγω κανονιστική ρύθμιση εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση προσβολής 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που προβλέπεται από την κοινοτική και ή /την
εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, όπως η οδηγία 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

3. Στη δήλωση 2005/295/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 2 της οδηγίας 2004/48/ΕΚ 
απαριθμούνται τα δικαιώματα αυτά, στόχος των οποίων είναι η δημιουργία μεγαλύτερης 
ασφάλειας στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται ιδίως "τα 
δικαιώματα που απορρέουν από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας".

  
1COM(2005)0696. 



PR\633866EL.doc 15/16 PE 378.855v01-00

EL

4. Όμως, η επιβολή και στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ποινικών κυρώσεων που 
έχουν καθοριστεί σε κοινοτικό επίπεδο δεν φαίνεται ιδιαίτερα πειστική καθεαυτή, ούτε είναι 
συνεπής με την προσέγγιση που ακολούθησε στο θέμα αυτό ο κοινοτικός νομοθέτης κατά τα 
τελευταία χρόνια.

5. Καθεαυτή, δεν είναι προφανής η επείγουσα ανάγκη παρέμβασης με ποινικές κυρώσεις, 
αφού η προστασία των διπλωμάτων  ευρεσιτεχνίας υποβοηθείται ήδη σε πολλά κράτη μέλη 
από κυρώσεις ποινικού χαρακτήρα (χρηματικές ποινές και φυλάκιση):  πρόκειται, για 
παράδειγμα, για τις έννομες τάξεις της Γερμανίας1, της Αυστρίας2, της Δανίας3, της 
Ισπανίας4, της Γαλλίας5, της Ουγγαρίας6, της Ιταλίας7, των Κάτω Χωρών8 και της 
Πορτογαλίας9. Επομένως, μολονότι θα πρέπει να επισημανθεί η έλλειψη ποινικής προστασίας 
σε άλλες έννομες τάξεις (όπως στην αγγλική, τη βελγική και την ελληνική), η θέσπιση 
παρόμοιων διατάξεων σε κοινοτικό επίπεδο θα είχε ως αποτέλεσμα μάλλον τη δημιουργία 
επικαλύψεων και ένα πλέον δυσκίνητο κανονιστικό πλαίσιο, εκτός εάν υποθέσουμε ότι με 
ρητή πρόβλεψη της οδηγίας (με την κατάλληλη τροπολογία) ή ως αποτέλεσμα της λεγόμενης  
υπεροχής του κοινοτικού δικαίου10, η σχετική κοινοτική νομοθεσία αντικαταστήσει πλήρως 
την αντίστοιχη εθνική.  

6. Κατά δεύτερον, η επιδίωξη επιβολής ποινικών κυρώσεων στον τομέα των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας φαίνεται να βρίσκεται σε προφανή αντίθεση με τη θέση που έχει πάρει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο στην ολομέλειά του της 6ης Ιουλίου 2005 απέρριψε την 
πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή (2002/0047 (COD)): 
δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε τότε, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία11, άκαιρη 
τη ρύθμιση του θέματος, η πρόβλεψη σήμερα ποινικών κυρώσεων για την προστασία των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (για τα οποία ακριβώς δεν υπάρχει ρύθμιση), θα ισοδυναμούσε με 
προκαταβολική αποσπασματική και επικίνδυνη ρύθμιση ενός θέματος που, λόγω του 

  
1 Πρβλ. § 142 του Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG) της 16ης Δεκεμβρίου 1980. 
2 Πρβλ. άρθρα 147 και 149 του Patentgesetz 1970, όπως τροποποιήθηκε από τον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 
I 143.   
3 Πρβλ. μέρος 57 του Danish Patents Act, αριθ.  479 της 20ής Δεκεμβρίου 1967.  
4 Πρβλ. αρθ. 273 του Código penal, όπως τροποποιήθηκε από τον οργανικό νόμο αριθ. 10/1995 της 23ης 
Νοεμβρίου 1995.
5 Πρβλ. αρθ. L. 615-14 του Code de la propriété intellectuelle της 26ης Ιανουαρίου 1990 και μετέπειτα 
τροποποιήσεις.  
6 Πρβλ. αρθ. 329/D του ποινικού κώδικα. 
7 Πρβλ. τα άρθρα 473 και 474 του ποινικού κώδικα που τιμωρούν αντίστοιχα τις πράξεις "παραποίησης, 
αλλοίωσης και χρήσης των διακριτικών σημάτων πνευματικών έργων ή βιομηχανικών προϊόντων" και 
"εισαγωγής στο κράτος και εμπορίας προϊόντων με πλαστά σήματα", καθώς και το άρθρο 475 που προβλέπει 
την πρόσθετη ποινή της δημοσίευσης της απόφασης.  
8 Πρβλ. αρθ. 45 τουl Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet) του 1910 και αρθ. 79, αριθ. 1, του Dutch Patent Act
(Rijksoctrooiwet) του 1995.
9 Πρβλ.. αρθ. 261 και 262 του Código da Propiedade Industrial (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 16/95 της 24ης 
Ιανουαρίου 1995 και μετέπειτα τροποποιήσεις).   
10 Ως γνωστόν, στην υπεροχή αυτή αντιστοιχεί η υποχρέωση του εθνικού δικαστή να εφαρμόζει πλήρως το 
κοινοτικό δίκαιο, παραβλέποντας, επομένως, την αντίθετη εθνική διάταξη είτε είναι προγενέστερη είτε 
μεταγενέστερη της κοινοτικής (πρβλ. για όλες Δικαστήριο, αποφ. 9ης Μαρτίου 1978, υπόθεση 106/77, 
Simmenthal, στη Συλλ., 1978, σελ. 629, σημείο 24).  
11 648 ψήφοι κατά, 14 υπέρ και 18 αποχές.   
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σύνθετου χαρακτήρα του, πρέπει να έχει όσο το δυνατόν πιο οργανική μορφή και να αποσπά 
τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.

7. Βάσει των ανωτέρω, ο εισηγητής υποβάλλει τροπολογίες στα άρθρα 1 και 2 της πρότασης 
οδηγίας, ώστε να οριοθετηθεί το πεδίο εφαρμογής και να δοθούν οι κατάλληλοι ορισμοί. 
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποκλειστεί από την ακτίνα δράσης της οδηγίας ο τομέας των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, θεσπίζοντας ότι, εν αναμονή μιας συνολικότερης ρύθμισης των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε κοινοτικό επίπεδο (με την κατάλληλη μελλοντική οδηγία), οι 
προβλέψεις που περιέχονται στην εξεταζόμενη πρόταση δεν εφαρμόζονται στα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας.   Με τον τρόπο αυτό δεν θα θιγόταν το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου 
και αυτού με ποινικό χαρακτήρα) των μελλοντικών ρυθμίσεων στον τομέα των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας.  Εξάλλου, περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αποκλειστικά στα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που έχουν ήδη αποτελέσει  αντικείμενο κοινοτικής 
ρύθμισης.

8. Τέλος, για λόγους συνοχής του κειμένου, προτείνονται ελαφριές τροποποιήσεις της 
αιτιολογικής σκέψης 5 και του τίτλου του άρθρου 2, καθώς και σαφέστερες και 
ορθολογικότερες διατυπώσεις των άρθρων 5, 6 και 7.

VI. Μελλοντικές εξελίξεις  

1. Ο εισηγητής ευελπιστεί ότι, κατά την εκπόνηση των μελλοντικών στρατηγικών 
καταπολέμησης της πειρατείας και της παραποίησης και με την έναρξη μιας φάσης 
μεγαλύτερης εναρμόνισης του τομέα, ο κοινοτικός νομοθέτης θα αξιολογήσει τη 
σκοπιμότητα εξεύρεσης μορφών και μεθόδων για την επιβολή κυρώσεων και σε αυτούς που 
αγοράζουν εμπορεύματα παράνομης προέλευσης. 


