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(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις)

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 1ης Μαρτίου 2010
για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά
(2010/C 56/01)
2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τη νομική προστασία των
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (7),

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

1. ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για την ανακοίνωση της
Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ενίσχυση της
επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτε
ρική αγορά (1),
2. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ψήφισμα του Συμβουλίου, της 25ης
Σεπτεμβρίου 2008, για ένα συνολικό ευρωπαϊκό σχέδιο για
την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρα
τείας (2),
3. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης
Ιουλίου 2008, σχετικά με μια στρατηγική για την Ευρώπη
στον τομέα των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (3),
4. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τις κοινοτικές πράξεις που έχουν εκδοθεί για την
καταπολέμηση της προσβολής των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, ειδικότερα δε την οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου
2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας (4), Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, της 22ας
Ιουλίου 2003, για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών
έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορι
σμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα
που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που δια
πιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα (5), την οδη
γία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων
πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών
δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (6) και την οδηγία
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

COM(2009) 467 τελικό, 11 Σεπτεμβρίου 2009.
ΕΕ C 253, της 4.10.2008, σ. 1.
COM(2008) 465 τελικό,16 Ιουλίου 2008.
ΕΕ L 195, της 2.6.2004, σ. 16.
ΕΕ L 196, της 2.8.2003, σ. 7.
ΕΕ L 167, της 22.6.2001, σ. 10.

5. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής
Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την ανάπτυξη της νόμιμης επι
γραμμικής προσφοράς προϊόντων πολιτιστικού και δημιουργι
κού περιεχομένου, την πρόληψη και την καταπολέμηση της
πειρατείας στο ψηφιακό περιβάλλον (8),
6. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τα συμπεράσματά του, της 22ας Μαΐου 2008,
όσον αφορά ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με την παιδεία για
τα μέσα επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον (9) και τα συμπε
ράσματά του, της 27ης Νοεμβρίου 2009, στον τομέα της
παιδείας για τα μέσα επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον (10),
7. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000,
για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτε
ρική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (11),
8. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμ
βρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρό
σβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκο
λίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω
νιών (12),
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L 111, της 5.5.2009, σ. 16.
C 319, της 13.12.2008, σ. 15.
C 140, της 6.6.2008, σ. 8.
C 301, της 11.12.2009, σ. 12.
L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
L 337 της 18.12.2009, σ. 37.
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9. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΑΣ το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 23ης
Οκτωβρίου 2009, για μια ενισχυμένη στρατηγική στον τομέα
της τελωνειακής συνεργασίας (1),
10. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΑΣ το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 16ης Μαρ
τίου 2009, σχετικά με το σχέδιο δράσης των τελωνείων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των παραβιάσεων
ΔΔΙ για τα έτη 2009 έως 2012 (2),
11. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβου
λίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής
Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (3),
12. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβου
λίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, για τη σύσταση της Euro
just προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών
μορφών εγκλήματος (4),
13. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τα συμπεράσματά του, της 24ης Σεπτεμ
βρίου 2009, με θέμα «Τρόποι να επιτευχθεί καλύτερη λειτουρ
γία της Ενιαίας Αγοράς» (5),
14. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σύσταση 2009/524/ΕΚ της Επιτρο
πής, της 29ης Ιουνίου 2009, σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση
της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς (6),
15. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διεξαγόμενες διεθνείς δράσεις για
τη στήριξη της καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης
και της πειρατείας, περιλαμβανομένης ειδικότερα και της δια
πραγμάτευσης με στόχο τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας για
την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (7),
16. ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία που αποδίδεται στην προστασία των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αποτελούν θεμελιώ
δες στοιχείο για την προαγωγή του πολιτισμού και των ποικί
λων μορφών του, καθώς και στην αξιοποίηση της έρευνας, της
καινοτομίας και της δημιουργικότητας των ευρωπαϊκών επιχει
ρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων, ώστε να στηριχθεί η
μεγέθυνση και η απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να
αναπτυχθεί η εξωτερική διάσταση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστι
κότητας.
17. ΕΠΙΜΕΝΟΝΤΑΣ στο γεγονός ότι καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση
στο πλαίσιο αυτό να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος προστασίας
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για την καλύτερη
καταπολέμηση της προσβολής των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας,
18. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ τη φιλοδοξία του να εφαρμοστεί συνε
πής και υψηλού επιπέδου επιβολή στο σύνολο της εσωτερικής
αγοράς, αποφεύγοντας τη δημιουργία φραγμών στο νόμιμο
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

ΕΕ C 260 της 30.10.2009, σ. 1.
ΕΕ C 71 της 25.3.2009, σ. 1.
ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.
ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.
Έγγραφο Συμβουλίου 13024/09.
ΕΕ L 176 της 7.7.2009, σ. 17.
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ενημερώνει τα κράτη μέλη και το
Συμβούλιο, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους άλλους
ενδιαφερόμενους κύκλους, κατά περίπτωση.
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εμπόριο, και παρέχοντας ασφάλεια δικαίου με παράλληλη δια
φύλαξη των συμφερόντων των καταναλωτών και των χρηστών,
19. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι στον τομέα του δικαιώματος του δημι
ουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων, η πειρατεία στα πολι
τιστικά και δημιουργικά προϊόντα σε ένα ταχέως αναπτυσσό
μενο ψηφιακό περιβάλλον βλάπτει τη νόμιμη εμπορική εκμε
τάλλευση των μέσων επικοινωνίας, παρεμποδίζει την εμφάνιση
ανταγωνιστικών επιχειρηματικών μοντέλων νόμιμης παροχής
πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου, θέτει υπό αμφι
σβήτηση την προσήκουσα αμοιβή των δικαιούχων και συνιστά
τροχοπέδη για το δυναμισμό του πολιτιστικού κλάδου της
Ευρώπης που προσφέρει πρόσβαση σε νόμιμη, διαφοροποιημένη
και υψηλής ποιότητας παροχή πολιτιστικού περιεχομένου,
20. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την κοινή ευθύνη της Επιτροπής και των κρατών
μελών για να καταστεί αποτελεσματικότερη η λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς, ειδικότερα στον τομέα της προστασίας της
διανοητικής ιδιοκτησίας,
21. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης νέων ανταγωνι
στικών επιχειρηματικών μοντέλων που θα διευρύνουν την προ
σφορά πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου και ταυτό
χρονα της πρόληψης και καταπολέμησης της πειρατείας, ως
απαραίτητων μέσων προαγωγής της οικονομικής μεγέθυνσης,
της απασχόλησης και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, Θα
πρέπει ως εκ τούτου να ενταθούν οι προσπάθειες για την
ενθάρρυνση της δημιουργίας επιγραμμικού περιεχομένου και
υπηρεσιών και της πρόσβασης σε αυτά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και θα απαιτηθεί σχετικά να εξευρεθούν στιβαρές λύσεις,
που να είναι πρακτικές, ισορροπημένες και ελκυστικές, τόσο για
τους χρήστες όσο και για τους δικαιούχους,
22. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη σημασία της ανάπτυξης διυπηρεσιακής διοικη
τικής συνεργασίας στον τομέα της επιβολής των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας και ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή, σε στενή
συνεργασία και συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές ή οργανι
σμούς των κρατών μελών, να προβεί σε περαιτέρω ανάλυση των
υφιστάμενων εθνικών διοικητικών ρυθμίσεων,
23. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την ανάγκη εφαρμογής πολιτικής τεκμηριωμένης
και προσανατολισμένης στο αποτέλεσμα και επικροτεί σχετικά
την πρόσφατη δημιουργία και τις εργασίες του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου Παραποίησης και Πειρατείας,
24. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να μελετήσει περαιτέρω δυνατότητες ως
προς το πεδίο αρμοδιοτήτων, των καθηκόντων και του ρόλου
του Παρατηρητηρίου, στηρίζοντας τις δράσεις του μέσω των
υφιστάμενων θεσμικών δομών. Το Παρατηρητήριο θα ενεργεί
είτε μέσω της ολομέλειας είτε μέσω ομάδων σε «ad hoc»
βάση και θα εκμεταλλεύεται πλήρως τη διαθέσιμη εθνική εμπει
ρογνωμοσύνη, όπως τους εθνικούς ανταποκριτές που ορίζουν
τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 19 της οδηγίας
2004/48/ΕΚ,
25. ΣΥΜΦΩΝΕΙ με τη βασική ιδέα δράσης που προτείνει η Επιτροπή
και ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές, τους δικαιούχους, τις οργα
νώσεις καταναλωτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς από
όλους τους τομείς, να συμμετάσχουν ενεργά και να συμβάλουν
στις εργασίες του Παρατηρητηρίου,
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26. ΚΑΛΕΙ τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικές στρατηγικές κατά
της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας και να θεσπί
σουν σχετικά διαφανείς δομές συντονισμού,
27. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη σημασία των αξιόπιστων και συγκρίσιμων
δεδομένων σχετικά με την παραποίηση/απομίμηση και την πει
ρατεία και ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον οικείο
κλάδο να διαβιβάζουν στο Παρατηρητήριο τις διαθέσιμες πλη
ροφορίες και να αναπτύξουν και να συμφωνήσουν από κοινού,
στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου, σχέδια συλλογής περαιτέρω
πληροφοριών, να αναπτύξουν δε από κοινού κοινή μεθοδολογία
για τη συλλογή των δεδομένων,
28. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τη σημασία της ευαισθητοποίησης του κοινού ανα
φορικά με τις επιπτώσεις της παραποίησης/απομίμησης και της
πειρατείας στην κοινωνία και την οικονομία, ειδικότερα δε τους
δυνητικούς κινδύνους των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης
και πειρατείας για την υγεία και την ασφάλεια, αλλά και για την
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία, την καινοτομία
και τις θέσεις απασχόλησης, και ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα
κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως και τους
καταναλωτές, να προβούν σε ανάλυση και να εφαρμόσουν απο
τελεσματικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Το Παρατηρητήριο
θα αξιολογήσει τις οικονομικές επιπτώσεις σε συνεργασία με
την Επιτροπή, προκειμένου να προσδιοριστούν οι κατάλληλοι
χρηματοδοτικοί πόροι. Οι εκστρατείες θα εστιάζονται σε επι
λεγμένο κοινό όπως οι καταναλωτές και η νεολαία,
29. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ, στο πλαίσιο της σύστασης και της λειτουργίας
της εσωτερικής αγοράς, τη σημασία της χρησιμοποίησης όλων
των κατάλληλων μέσων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής
επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε όλη την
Ένωση σύμφωνα προς το ισχύον κεκτημένο της Ένωσης,
30. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας
2004/48/ΕΚ και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να
προβεί σε ανάλυση της εφαρμογής της οδηγίας αυτής, περι
λαμβανομένης και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας
των μέτρων που λαμβάνονται και, εφόσον απαιτηθεί, να προ
τείνει κατάλληλες τροποποιήσεις για τη διασφάλιση της καλύ
τερης προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
31. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τη σημασία της απλούστευσης της διασυνοριακής
επιβολής των δικαστικών αποφάσεων για τη διασφάλιση αποτε
λεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτη
σίας· ζητεί εν προκειμένω από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη
να μελετήσουν πώς μπορεί να υποστηριχθεί η αναθεώρηση του
κανονισμού «Βρυξέλλες I» (1),
32. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση της σκοπιμότητας
υποβολής τροποποιημένης πρότασης οδηγίας σχετικά με τη
θέσπιση ποινικών μέτρων για την καταπολέμηση της παραποί
ησης/απομίμησης και της πειρατείας. Στην εν λόγω ανάλυση θα
πρέπει να περιλαμβάνεται αξιολόγηση ως προς τον βαθμό κατά
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου
2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση
αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ΕΕ L 12 της 16.1.2001,
σ. 1.
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τον οποίο απαιτείται δράση για να διασφαλιστεί η αποτελεσμα
τική εφαρμογή ενωσιακής πολιτικής σε τομέα στον οποίον
έχουν εφαρμοστεί μέτρα εναρμόνισης, καθώς και εξέταση των
επιπτώσεων, του κόστους και της ωφέλειας τυχόν νέων μέτρων,
33. ΖΗΤΕΙ από το Παρατηρητήριο να διευκολύνει τις συνεδριάσεις
των εμπειρογνωμόνων στις οποίες συμμετέχουν αντιπρόσωποι
δημοσίων αρχών, οργανισμών του ιδιωτικού τομέα και οργανώ
σεις καταναλωτών, για την προαγωγή επιτυχών και αναλογικών
λύσεων κατά της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας.
Το Παρατηρητήριο θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εκπόνηση
των βέλτιστων πρακτικών προς το δημόσιο και τον ιδιωτικό
τομέα και κωδίκων συμπεριφοράς στον ιδιωτικό τομέα. Το
Παρατηρητήριο, στην ετήσια έκθεσή του, θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων των εμπειρογνωμό
νων και των συναφών στρογγυλών τραπεζών,
34. ΠΡΟΑΓΕΙ τη χρήση, εντός των ορίων της νομοθεσίας περί προ
στασίας των δεδομένων, του ευρωπαϊκού δικτύου διοικητικής
συνεργασίας του ψηφίσματος του Συμβουλίου, της
25ης Σεπτεμβρίου 2008, για τη διασφάλιση ταχείας ανταλλα
γής πληροφοριών και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των αρχών
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επιβολής των δικαιω
μάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
35. ΚΑΛΕΙ το Παρατηρητήριο να δημοσιεύει ετησίως συνολική
έκθεση η οποία θα καλύπτει το πεδίο εφαρμογής, την κλίμακα
και τα βασικά χαρακτηριστικά της παραποίησης/απομίμησης και
της πειρατείας καθώς και τις επιπτώσεις τους στην εσωτερική
αγορά. Η παρούσα έκθεση θα εκπονείται βάσει των σχετικών
πληροφοριών που παρέχουν οι αρχές των κρατών μελών, η
Επιτροπή και ο ιδιωτικός τομέας, εντός των ορίων της νομοθε
σίας περί προστασίας των δεδομένων,
36. ΚΑΛΕΙ το Παρατηρητήριο να επεκτείνει τη μελέτη των αιτίων,
των συνεπειών και των επιπτώσεων των παραβιάσεων των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, στην καινοτομία, την
ανταγωνιστικότητα, την αγορά εργασίας, την ιατροφαρμακευ
τική περίθαλψη, την ασφάλεια, τη δημιουργικότητα και την
πολιτιστική ποικιλομορφία στην εσωτερική αγορά και να διε
ρευνήσει την ανάγκη εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων
στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους εμπλεκόμενους
στην καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πει
ρατείας,
37. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενή συνεργασία με τα
κράτη μέλη, τους βέλτιστους τρόπους συντονισμού, συνεργα
σίας, ανταλλαγής πληροφοριών και αμοιβαίας συνδρομής
μεταξύ όλων των εθνικών και των ευρωπαϊκών αρχών που
εμπλέκονται στην καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης
και της πειρατείας, σε συνεργασία με τους οικονομικούς φορείς,
38. ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναζητήσουν
την καλύτερη δυνατή χρήση της εμπειρίας και των γνώσεων που
διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις εθνικές υπηρεσίες
διανοητικής ιδιοκτησίας, να εξετάσουν τις δυνατότητες παροχής
πληροφοριών στους δικαιούχους, ειδικότερα στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, μέσω της ενίσχυσης υφιστάμενων και της πιθανής
δημιουργίας νέων θυρών η γραφείων υποστήριξης, ώστε να
προστατεύσουν αποδοτικά και αποτελεσματικά την διανοητική
τους ιδιοκτησία,
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39. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για τη νέα και καινοτόμο
προσέγγιση της Επιτροπής για τη διευκόλυνση του διαλόγου
μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων, που αποσκοπεί στην εφαρ
μογή κοινά συμφωνημένων προαιρετικών μέτρων για τον περιο
ρισμό της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας σύμ
φωνα με το νομικό πλαίσιο,
40. ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους οικείους
ενδιαφερομένους φορείς να εξακολουθήσουν τον διεξαγόμενο
διάλογο και να αναζητήσουν με αποφασιστικότητα την επίτευξη
συμφωνιών για εφαρμογή προαιρετικών πρακτικών μέτρων που
αποσκοπούν στον περιορισμό της παραποίησης/απομίμησης και
της πειρατείας στην εσωτερική αγορά, τόσο επιγραμμικά όσο
και μέσω άλλων διαύλων,
41. ΚΑΛΕΙ τα κράτη μέλη να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τυχόν
υφιστάμενες συμφωνίες ως προς το προηγούμενο σημείο και
ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση, σε συνεργα
σία με τα κράτη μέλη και τους οικονομικούς φορείς, της απο
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τελεσματικότητας των εν λόγω συμφωνιών για την καταπολέ
μηση της παραποίησης/απομίμησης στην εσωτερική αγορά προ
κειμένου να ανακοινωθούν οι υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές,
42. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο διάλο
γος μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων δεν μπορεί να κατα
λήξει στις συμφωνημένες λύσεις, να επανεξετάζει την κατά
σταση σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και να υποβάλει, εφό
σον είναι αναγκαίο και σκόπιμο, προτάσεις για τις ενδεδειγμένες
επακόλουθες ενέργειες, περιλαμβανομένων και νομοθετικών
προτάσεων,
43. ΚΑΛΕΙ τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταβάλουν προ
σπάθειες για την προαγωγή κατάλληλων και αποτελεσματικών
επιπέδων προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο
διμερών όσο και πολυμερών συμφωνιών, λαμβάνοντας δεόντως
υπόψη το ενωσιακό κεκτημένο.

