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EL 

Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 3 Δεκεμβρίου 2020 

Η προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ 
στο μικροσκόπιο των ελεγκτών 
Η διανοητική ιδιοκτησία έχει ζωτική σημασία για την οικονομία της ΕΕ. Συνεπώς, η διασφάλιση 
της σωστής προστασίας της εντός της ενιαίας αγοράς αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης. Υπό το πρίσμα αυτό, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ξεκινά 
έλεγχο με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος προστασίας της 
διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ. 

Η σημασία της διανοητικής ιδιοκτησίας για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι καίρια. Τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) αποτελούν κίνητρο για καινοτομία, δημιουργικότητα και τεχνολογική 
ανάπτυξη. Παρέχουν επίσης προστασία από τη μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή και, κατά συνέπεια, 
από την παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία. Πρόκειται για περίπλοκο και διαρκώς 
διογκούμενο πρόβλημα. Οι πρακτικές αυτές, πέραν της οικονομικής ζημίας που επιφέρουν, 
μπορούν να δημιουργήσουν επίσης πρόβλημα για τη δημόσια ασφάλεια, όπως αποδείχθηκε 
περίτρανα κατά την πανδημία της COVID-19. 

Αυτό ισχύει όλως ιδιαιτέρως για μια σειρά τομέων στους οποίους οι επιχειρήσεις της ΕΕ 
πρωτοστατούν παγκοσμίως: είδη ένδυσης, προϊόντα πολυτελείας και φάρμακα, μεταξύ πολλών 
άλλων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι κλάδοι που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διανοητική 
ιδιοκτησία παράγουν σχεδόν το 45 % του ΑΕΠ της ΕΕ, αξίας 6,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ, και 
συγχρόνως παρέχουν περί το ένα τρίτο των συνολικών θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ. 

«Χωρίς αποτελεσματικά μέσα επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η καινοτομία και 
η δημιουργικότητα αποθαρρύνονται και οι επενδύσεις μειώνονται», δήλωσε η Ildikó Gáll-Pelcz, 
Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για τον έλεγχο. «Τα ΔΔΙ έχουν, 
επομένως, καθοριστική σημασία για την επιτυχία της εσωτερικής αγοράς.»  
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Η ΕΕ έχει αναπτύξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο με σκοπό την εναρμόνιση των ΔΔΙ σε όλη την ΕΕ. 
Παράλληλα με τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα όργανα της ΕΕ, όπως το Γραφείο 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), έχουν τεράστια ευθύνη όσον αφορά τη σωστή και 
ομοιόμορφη προστασία των ΔΔΙ σε ολόκληρη την ΕΕ.  

Ο έλεγχος, ο οποίος μόλις ξεκίνησε, επικεντρώνεται στα σήματα της ΕΕ, στα κοινοτικά σχέδια και 
υποδείγματα και στις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ. Σκοπός του είναι να αξιολογηθεί κατά πόσον 
αυτά τα ΔΔΙ προστατεύονται σωστά στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς.  

Γενικές πληροφορίες  

Ο όρος διανοητική ιδιοκτησία αναφέρεται στα προϊόντα της διανοίας, όπως είναι οι εφευρέσεις, τα 
έργα τέχνης, τα σύμβολα, οι επωνυμίες και οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο. Σύμφωνα 
με τις διεθνείς συνθήκες, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας διακρίνονται παραδοσιακά σε δύο 
κατηγορίες:  

— τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που καλύπτουν λογοτεχνικά έργα, ταινίες και 
μουσική, και 

— τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας που καλύπτουν τις ευρεσιτεχνίες (εφευρέσεις), 
τα σήματα, τα σχέδια και υποδείγματα και τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ).  

Στις 25 Νοεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέο Σχέδιο δράσης για τη διανοητική 
ιδιοκτησία, προς υποστήριξη της πρωτοβουλίας ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ. 

Το δελτίο ελέγχου που δημοσιεύθηκε σήμερα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εν εξελίξει 
ελεγκτικό έργο που αφορά την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ. Ο 
σχετικός έλεγχος αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Τα δελτία ελέγχου 
βασίζονται στις προπαρασκευαστικές εργασίες που εκτελούνται πριν από την έναρξη ενός ελέγχου 
και δεν πρέπει να θεωρούνται ως παρατηρήσεις, συμπεράσματα ή συστάσεις ελέγχου. Το πλήρες 
κείμενο του δελτίου ελέγχου διατίθεται στα αγγλικά στον ιστότοπο του ΕΕΣ eca.europa.eu. 

Τον Μάιο του 2019, το ΕΕΣ δημοσίευσε γνώμη σχετικά με το EUIPO. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας με τον Τύπο για το συγκεκριμένο δελτίο ελέγχου 

Vincent Bourgeais – vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
τηλ.: (+352) 4398 47502 / κιν.: (+352) 691 551 502 
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