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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

‘Πρώτη’ Οδηγία 89/ 104/ EEC της 21 ∆εκεµβρίου 1988 για την Σύγκλιση των

Νοµοθεσιών για τα Εµπορικά Σήµατα [1989] OJ L 40, σελ. 1, κωδικοποιηθείσα

από την Οδηγία 2008/ 95/ EC της 22 Οκτωβρίου 2008, [2008] OJ L 299, σελ. 25.

Κανονισµός του Συµβουλίου (EC) No 40/ 94 της 20 ∆εκεµβρίου 1993 για το

Κοινοτικό Σήµα [1994] OJ L 11, σελ. 1 (ΚΚΣ), ως κωδικοποιήθηκε από τον

Κανονισµό (EC) No 207/ 2009, [2009] OJ L 78, σελ. 1.

∆ιεπίπεδο πλέγµα προστασίας: Το ‘Κοινοτικό Σήµα’ συνυπάρχει και

αλληλεπιδρά µε τα εθνικά δικαιώµατα. Εναρµόνιση εθνικών νοµοθεσιών ως προς

τις κυριότερες διατάξεις ουσιαστικού δικαίου.

ΚΚΣ: Ιδρυση του Γραφείου Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά µε έδρα το

Αλικάντε Ισπανίας (ΓΕΕΑ/ΟΗΙΜ) .



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ιούλιος 2008: Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τη νέα

στρατηγική στον τοµέα των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας αναγγέλλει τη

συνολική αξιολόγηση του συστήµατος προστασίας σηµάτων στην ΕΕ.

Οκτώβριος 2009: Η Επιτροπή αναθέτει στο Ινστιτούτο Max Planck την εκπόνηση

µελέτης σχετικά µε την ως τότε λειτουργία του συστήµατος.

Μάρτιος 2011: Η έκθεση του Ινστιτούτου Max Planck καταλήγει στο συµπέρασµα

ότι η θέσπιση του ΚΣ και η συνύπαρξή του µε τα εθνικά σήµατα οδήγησε σε ένα

ορθολογικό και επιτυχές πλέγµα προστασίας και εισηγείται την περαιτέρω εξέλιξη

και εκσυγχρονισµό του συστήµατος αντί της εκ βάθρων αναθεώρησής του.

Μάρτιος 2013: Μετά τη διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης και τη µελέτη

αξιολόγησης των επιπτώσεων, η Επιτροπή δηµοσιεύει τις προτάσεις της για τη

µεταρρύθµιση της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα εµπορικά σήµατα.



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

03/2013: Η Επιτροπή εκδίδει τρεις προτάσεις για (1) τροποποίηση του

Κανονισµού για το ΚΣ (2) Νέα Οδηγία για τα Εθνικά Σήµατα και (3) Νέο

Κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε τα τέλη ΚΣ.

02/2014: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση.

07/2014:  Το Συµβούλιο εκδίδει συµβιβαστική πρόταση της Προεδρίας.

10/2014:  Ξεκινά τριµερής διάλογος µεταξύ των τριών θεσµικών οργάνων.

04/2015:   Πολιτική συµφωνία των τριών θεσµικών οργάνων. Ενσωµάτωση του 
κανονισµού τελών στον ΚΚΣ.



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Προώθηση της καινοτοµίας και της οικονοµικής ανάπτυξης καθιστώντας το

σύστηµα πιο προσιτό και αποτελεσµατικό για τις επιχειρήσεις όσον αφορά:

� τη µείωση του κόστους,

� την απλούστευση και εναρµόνιση των διαδικασιών,

� τη µείωση του χρόνου καταχώρισης,

� τη βελτίωση της προβλεψιµότητας και της ασφάλειας δικαίου.

Πρόβλεψη τυπικής νοµικής βάσης και εξασφάλιση βιώσιµης πηγής
χρηµατοδότησης για τη συνεργασία του Γραφείου µε τις εθνικές υπηρεσίες από

τον προϋπολογισµό του ΓΕΕΑ.

Εναρµόνιση ορισµένων πτυχών της διακυβέρνησης του ΓΕΕΑ προς τη Συνθήκη
της Λισαβόνας και την Κοινή ∆ιοργανική Προσέγγιση για τους αποκεντρωµένους

οργανισµούς της ΕΕ.



ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΕΠ        ΟΚΤ        ΝΟΕ        ΔΕΚ        ΙΑΝ        ΦΕΒ        ΜΑΡ        ΑΠΡ        ΜΑΪ        ΙΟΥΝ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

10/11/2015
ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

15/12/2015
ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

24/12/2015
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

12/1/16 
ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

23/03/2016
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

01/10/2017
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤ' 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΡΑΞΕΙΣ

2015 2016 +3 ΕΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ 
ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΑ
+7 ΕΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΑΝΑΚΟΠΗΣ & 
ΑΚΥΡΩΣΗΣ

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2015/2424 
ΤΗΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

• ΟΔΗΓΙΑ 2015/2436 
ΤΗΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016



ΚΚΣ: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Κατάθεση Αιτήσεων: καταργείται η κατάθεση µέσω υπηρεσιών των Κρατών Μελών.

Η ικανότητα κατάθεσης και εκπροσώπησης επεκτείνεται στις χώρες του ΕΟΧ.

Εκθέσεις Ερευνας: απλούστευση της διαδικασίας.

Κατάργηση των ‘∆ηλώσεων Περιορισµού Προστασίας’ (Disclaimers).

Ρητή προθεσµία υποβολής Παρατηρήσεων Τρίτων κατά την εξέταση απολύτων λόγων

∆υνατότητα αυτεπάγγελτης επανεξέτασης της αίτησης οποτεδήποτε πριν από την
καταχώριση του σήµατος.

Αλλαγές στην τήρηση του Μητρώου και στην προστασία προσωπικών δεδοµένων.



ΚΚΣ: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΥ

Κατάργηση της υποχρεωτικής γραφικής παράστασης του Σήµατος.

Επέκταση λόγων απαραδέκτου που αναφέρονται στην τεχνική λειτουργία ή
ιδιαίτερη αξία του σχήµατος των προϊόντων και σε «άλλα χαρακτηριστικά» τους

Συνολική παραποµπή στη νοµοθεσία της ΕΕ & ΚΜ για τις ΠΓΕ/ΠΟΠ.

Νεος ρητός λόγος απαραδέκτου σε περιπτώσεις οµοιότητας µε δηλωθείσες
Ονοµασίες Φυτικών Ποικιλιών.

Νεος ρητός λόγος απαραδέκτου σε περίπτωση ασυµβατότητας µε
προστατευόµενες Παραδοσιακές Ενδείξεις.



ΚΚΣ: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αρθρο 28 ΚΣΕΕ

Ρητή απαίτηση για «σαφή και ακριβή» δήλωση προϊόντων και υπηρεσιών.

Βασισµένη στην «κυριολεκτική και συνήθη σηµασία» των όρων.

Ρητή βάση απόρριψης της αίτησης σε περίπτωση µη συµµόρφωσης.

Μεταβατική περίοδος 6 µηνών για την εγγραφή στο µητρώο ‘συναγοµένων’
όρων όσον αφορά ΚΣ µε ηµεροµηνία κατάθεσης πριν την 22 Ιουνίου 2012.



ΚΚΣ: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΥ

Συντοµότερη προθεσµία άσκησης ανακοπής κατά ∆ιεθνών Καταχωρίσεων
που επεκτείνονται στην ΕΕ.

∆ιευκρινίσεις όσον αφορά τα «Ενδιάµεσα ∆ικαιώµατα Τρίτων».

Ειδικός λόγος ανακοπής για προγενέστερες ΠΓΕ/ΠΟΠ.

Η περίοδος απόδειξης χρήσης του προγενέστερου σήµατος υπολογίζεται
πλέον από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσβαλλόµενης αίτησης και όχι
από τη δηµοσίευσή της.



ΚΚΣ: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Κατάργηση της προδικαστικής αναθεώρησης σε υποθέσεις που αφορούν
σχετικούς λόγους απαραδέκτου.

Ρητή βάση για τη δυνατότητα άσκησης επικουρικής προσφυγής στον ΚΚΣ.

Οι αποφάσεις του τµήµατος προσφυγών δεν παράγουν αποτελέσµατα
πριν από το πέρας της διαδικασίας ενώπιον του Γ∆/∆ΕΕ.

∆υνατότητα ίδρυσης ‘Κέντρου ∆ιαµεσολάβησης’ µε σκοπό τη συναινετική
διευθέτηση διαφορών.



ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ: 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Κατάργηση της υποχρεωτικής γραφικής παράστασης του Σήµατος.

Θέσπιση του ‘Σήµατος Πιστοποίησης’ της ΕΕ.

∆υνατότητα να ζητηθεί στα πλαίσια της διαδικασία ακύρωσης η αναγκαστική
µεταβίβαση σήµατος που έχει καταχωριστεί στο όνοµα πληρεξουσίου ή
αντιπροσώπου στον πραγµατικό δικαιούχο.

Οι εκτελεστικές ή κατ' εξουσιοδότηση πράξεις ενδέχεται να επιφέρουν και
περαιτέρω διαδικαστικές αλλαγές.

ΚΚΣ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ



ΚΚΣ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΕΛΩΝ

Νέο σύστηµα υπολογισµού «ενιαίο τέλος ανά κλάση»: Καταβολή επιπλέον 
τέλους µετά την πρώτη και όχι µετά την τρίτη κλάση.

Μικρή µείωση του τέλους αίτησης.

Σηµαντική µείωση του τέλους ανανέωσης.

Ελαφρώς µειωµένα τέλη ανακοπής, ακύρωσης και προσφυγής.



ΚΚΣ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΕΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ∆ΟΜΗ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ

ΕΙ∆ΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΩΤΗ ΚΛΑΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΛΑΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΗ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΑΤΟΜΙΚΟ 1000 850 50 150 150

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 1000 850 50 150 150

ΣΥΛΛ/ΠΙΣΤ 1800 1500 50 150 150

ΑΝΑΝ. 
ΣΥΛΛ/ΠΙΣΤ

1800 1500 50 150 150



ΚΚΣ: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

∆ικαίωµα κατάσχεσης από τις Τελωνειακές Αρχές αποµιµήσεων ακόµα και
σε καθεστώς διαµετακόµισης (transit), υπό ορισµένους περιορισµούς.

∆ικαίωµα απαγόρευσης χρήσης ως εταιρική επωνυµία και σε συγκριτική
διαφήµιση, µε τρόπο αντικείµενο στις σχετικές διατάξεις.

∆ικαίωµα απαγόρευσης της χρήσης σε σχέση µε προπαρασκευαστικές
πράξεις π.χ. επί συσκευασιών ή ετικετών προ της επιθέσεώς τους επί των
προϊόντων.

∆ιευκρινίσεις όσον αφορά τους περιορισµούς του αποκλειστικού
δικαιώµατος και τη «θεµιτή και έντιµη» χρήση.



� Νέο, εναρµονισµένο διαδικαστικό πλαίσιο στην Οδηγία, µε την εισαγωγή
αντίστοιχων ενδίκων βοηθηµάτων και διαδικαστικών κανόνων σε όλα τα
Κράτη Μέλη

� Το νέο διαδικαστικό πλαίσιο της Οδηγίας είναι σε σηµαντικό βαθµό
ευθυγραµµισµένο µε το προβλεπόµενο από τον ΚΚΣ

� Σχεδόν πλήρης εξίσωση των ουσιαστικών διατάξεων στην Οδηγία και ΚΚΣ,
µεσω της ελαχιστοποίησης διατάξεων προαιρετικής εφαρµογής

Η ΟΔΗΓΙΑ 2015/2436



ΚΚΣ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ο τίτλος του Γραφείου: Το ΓΕΕΑ µετονοµάζεται σε EUIPO.

Το ΚΣ µετονοµάζεται σε ΣΕΕ και ο ΚΚΣ µετονοµάζεται σε ΚΣΕΕ.

Ο Πρόεδρος του ΓΕΕΑ θα καλείται εφεξής Εκτελεστικός ∆ιευθυντής και ο
Αντιπρόεδρος Αναπληρωτής Εκτελεστικός ∆ιευθυντής.

Το ‘Administrative Board’ γίνεται ‘Management Board’(∆ιοικητικό Συµβούλιο
- Η αλλαγή δεν αφορά την ελληνική γλώσσα).



ΚΚΣ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Αλλαγές στη σύνθεση και στη λειτουργία των οργάνων διακυβέρνησης:

� 2 έδρες για την Επιτροπή και 1 έδρα για το Κοινοβούλιο στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

� Ψηφοφορία: Απόλυτη πλειοψηφία, για συγκεκριµένα θέµατα ειδική πλειοψηφία 2/3.

� Αυξηµένες ουσιαστικές αρµοδιότητες για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Εκλογή ανωτέρων υπαλλήλων

� Η θητεία του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή, του Αναπληρωτή Εκτελεστικού ∆ιευθυντή,

του Προέδρου των Τµηµάτων Προσφυγών, των Προέδρων των επιµέρους Τµηµάτων

Προσφυγών µπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

� Οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν να προβούν σε δηλώσεις ενώπιον του

Κοινοβουλίου.



ΚΚΣ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Αρθρο 123γ ΚΣΕΕ)

Ρητή νοµική βάση για τη διεθνή συνεργασία.

Σαφές πλαίσιο για τη συνεργασία µε τις εθνικές υπηρεσίες.

� Λεπτοµερής κατάλογος δραστηριοτήτων συνεργασίας (µη εξαντλητικός),

� Για την προώθηση της σύγκλισης πρακτικών και δηµιουργίας εργαλείων,

�Με τη µορφή προγραµµάρων, εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,

� Κατόπιν διαβούλευσης µε τους χρήστες,

�Με χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό του Γραφείου, σε ποσοστό

έως 15 % των ετήσιων εσόδων του.



ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημιουργία 
κοινών εργαλείων 

και υποδομών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Εναρμόνιση 
διοικητικών 
πρακτικών



ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΥΡΕΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

� Δωρεάν
� 24 Γλώσσες
� 24/7
� 40 Κράτη



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

1
Εναρμόνιση Κανόνων 
Ταξινόμησης Νικαιας

2
Προσδιορισμός 

Προϊόντων - Υπηρεσιών

3
Aπόλυτοι Λόγοι 
Απαραδέκτου

4
Εύρος Προστασίας 

Εγχρώμων Παραστάσεων

5
Κοινή Ερμηνεία 

Κινδύνου Συγχύσεως

6-7
Βιομηχανικά Σχέδια και 

Υποδείγματα



ΚΚΣ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

Αποζηµίωση Κρατών Μελών

� Από 5 % έως 10 % των ετήσιων εσόδων του Γραφείου·

� Κατανοµή βασισµένη σε συγκεκριµένους δείκτες επιδόσεων·

� τουλάχιστον 2 % εγγυηµένη αποζηµίωση για κάθε Κράτος Μέλος·

� ∆εν διανέµεται σε περίπτωση ελλείµµατος.

∆υνατότητα κατ' εξαίρεση µεταφοράς µελλοντικών πλεονασµάτων του
Γραφείου στον προϋπολογισµό της ΕΕ

� Σηµαντικό πλεόνασµα επί 5 συναπτά έτη·

� Έγκριση από την επιτροπή προϋπολογισµού µε ειδική πλειοψηφία.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οι ουσιαστικές και διαδικαστικές µεταρρυθµίσεις είναι περιορισµένης έκτασης και δεν
αναµένεται να έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία του συστήµατος.

Γενικά, οι αλλαγές αποβλέπουν σε ένα πιο σύγχρονο, αποτελεσµατικό και
εξορθολογισµένο πλαίσιο προστασίας, µέσω της ενίσχυσης της προβλεψιµότητας,
της φιλικότητας προς τους χρήστες και της ασφάλειας δικαίου.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η συνεργασία µεταξύ Υπηρεσιών της ΕΕ και
των Κρατών Μελών και η ενίσχυση του ευρωπαϊκού δικτύου σηµάτων, σχεδίων και
υποδειγµάτων (ETMDN).

Ο ΚΣΕΕ δηµιουργεί τυπική νοµική βάση για τη συνεργασία, καθορίζει τους τοµείς
σύγκλισης και εξασφαλίζει βιώσιµους πόρους.

Η εναρµόνιση ουσιαστικών κανόνων και διαδικασιών του κανονισµού και της
οδηγίας δηµιουργεί νέες δυνατότητες σύγκλισης.
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