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Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι Αντιπρόεδροι και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής JURI,
Κυρίες - Κύριοι,
Η σημερινή παρουσία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, συγκεκριμένα, ενώπιον της
Επιτροπής JURI δίνει συνέχεια στην καθιερωμένη πρακτική να ενημερώνεστε από την
Προεδρία του Συμβουλίου για τις προτεραιότητες και δράσεις που αναλαμβάνει να
προωθήσει κατά τη διάρκεια της εξάμηνης θητείας της στα θέματα Πνευματικής
Ιδιοκτησίας και Εταιρικού Δικαίου.
Όμως, πολύ πέραν της ανταπόκρισης μου σε καθιερωμένες πρακτικές, η εδώ παρουσία
μου είναι δηλωτική πράξη του σεβασμού μου απέναντι στο θεσμό του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει για να καταστεί η ΕΕ
δημοκρατικότερη, για να πλησιάσει περισσότερο και να αφουγκράζεται καλύτερα τους
πολίτες της.

Άλλωστε, κεντρικό μήνυμα και βασική προσπάθεια της Κυπριακής

Προεδρίας είναι για μια καλύτερη Ευρώπη, πρώτα και κύρια, για τους πολίτες της.
Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας, έχουν διευρυνθεί οι
αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συν-νομοθέτης με το Συμβούλιο. Ως η
Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνουμε την ετοιμότητά μας να
συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να προωθήσουμε με
επιτυχία τους φακέλους που θα διαχειριστούμε το δεύτερο εξάμηνο του 2012 στους
τομείς της αρμοδιότητάς μας με το Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας καθώς και το
Εταιρικό Δίκαιο.
Στην αρχική μου αυτή παρέμβαση, συνοπτικά, θα σας παρουσιάσω τις βασικές μας
πολιτικές και τα επιμέρους θέματα που θα διαχειριστούμε κατά τους επόμενους έξη
μήνες, όπως συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του ΤΡΙΟ της Προεδρίας.
Προτού, όμως, προχωρήσω με την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Κυπριακής
Προεδρίας, θα ήθελα να σας συγχαρώ όλα τα μέλη της Επιτροπής, όπως επίσης την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και την Πολωνική και Δανική Προεδρία για όλες τις προσπάθειες
και την πρόοδο που έχει συντελεστεί στις νομοθετικές πρωτοβουλίες και ειδικά στην

επίτευξη συμφωνίας επί του πακέτου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας το οποίο, ως
γνωστόν συζητείται για τρεις δεκαετίες στην κοινότητα.

1. ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η στρατηγική Ευρώπη 2020 αποδίδει μεγάλη σημασία στον εκσυγχρονισμό του
νομικού πλαισίου της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση,

καθότι

αποτελεί

αναγκαία

προϋπόθεση

για

την

ενίσχυση

της

ανταγωνιστικότητας της καινοτόμας βιομηχανίας της ΕΕ. Στόχος της Ε.Ε. είναι η
επίτευξη της ενιαίας αγοράς της πνευματικής ιδιοκτησίας. Προς αυτή την κατεύθυνση
οι προηγούμενες Προεδρίες του τριο, Πολωνία και Δανία έχουν εργαστεί μαζί σας και με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υιοθέτηση των προτάσεων όσον αφορά:
 την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του
δικαιώματος

πνευματικής

ιδιοκτησίας

και

ορισμένων

συγγενικών

δικαιωμάτων,


την ανάθεση στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) καθηκόντων συναφών με την
επιβολή

της

εφαρμογής

των

δικαιωμάτων

διανοητικής

ιδιοκτησίας,

συμπεριλαμβανομένης της σύγκλησης Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την
Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, με εκπροσώπους του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
 την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις των ορφανών έργων.
Άμεση προτεραιότητά της Κυπριακής Προεδρίας για τους επόμενους μήνες είναι να
οριστικοποιηθεί ένα πολύ σημαντικό πακέτο για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το
πακέτο για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Θα εργαστούμε εντατικά, έτσι ώστε τα κράτη
μέλη να είναι έτοιμα να συνυπογράψουν τη Συμφωνία για τη Δημιουργία του Ενιαίου
Δικαστηρίου Διπλωματών Ευρεσιτεχνίας κατά το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας του
Οκτωβρίου.
Όπως όλοι κατανοούμε βέβαια, η υπογραφή της Συμφωνίας δεν μπορεί να καταστεί
δυνατή εάν δεν οριστικοποιηθούν τα κείμενα των δύο σχετικών κανονισμών. Παρά την
τεράστια πρόοδο που σημειώθηκε από τους Αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για
την έδρα του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωματών Ευρεσιτεχνίας, οι εισηγήσεις σχετικά με
τη διαγραφή των άρθρων 6-8

του «κανονισμού για τη θέσπιση ενισχυμένης

συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των
ευρεσιτεχνιών» έχουν προκαλέσει καθυστέρηση στην υιοθέτηση του πακέτου αυτού.
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Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το Συμβούλιο δεν έχει οριστικοποιήσει ακόμη τις
εσωτερικές του διαβουλεύσεις σχετικά με τις εισηγήσεις αυτές. Έχουμε αποφασίσει,
προτού προχωρήσουμε με τις εσωτερικές μας διεργασίες, να δώσουμε το χρονικό
περιθώριο που απαιτείται για να συζητήσουμε το θέμα μαζί σας. Σε αυτό το σημείο θα
ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αναβολή της ψηφοφορίας του φακέλου αυτού στην
Ολομέλεια, δίνοντας έτσι χρόνο για τις αναγκαίες διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο συννομοθετικών σωμάτων.
Είμαι βέβαιος, ωστόσο, ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε πως οι ισορροπίες της ειλημμένης
συμφωνίας των Αρχηγών κρατών μελών και κυβερνήσεων είναι πολύ λεπτές. Το
άνοιγμα εκ νέου της συμφωνίας σε αυτό το στάδιο είναι μια πολύ ασυνήθιστη κίνηση
και σίγουρα δεν πρέπει να θεωρείται ότι θα δημιουργήσει προηγούμενο. Όμως, αν είναι
κάποιο θέμα για το οποίο αξίζει να υπάρξει μια μικρή απόκλιση από τις διαδικαστικές
συνήθειές μας, τότε σίγουρα είναι αυτό το θέμα, το οποίο ολοκληρώσαμε μετά από
επίπονες διαπραγματεύσεις που κράτησαν 30.
Είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στο ίδιο πνεύμα συνεργασίας και από
πλευράς Ευρωκοινοβουλίου, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτός ο φάκελος το
συντομότερο δυνατό με επιτυχία. Με την υιοθέτηση του νομικού πλαισίου για την
προστασία του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστεί
ισάξιος ανταγωνιστής στη διεθνή αρένα της έρευνας και της τεχνολογίας. Στόχος της
Προεδρίας μας είναι η λήψη των απαραίτητων μέτρων για να έχουμε την πρώτη αίτηση
κατοχύρωσης του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας αρχές του 2014.
Εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι, η διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας σε ψηφιακή ή άλλη μορφή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με
τον οποίο αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατίθενται στο κοινό και πώς
αποζημιώνονται οι δικαιούχοι. Η θέσπιση οδηγίας που να προβλέπει ενιαίους κανόνες
για την εποπτεία της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και του αποτελεσματικού ελέγχου
των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί
προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας.
Προγραμματίζουμε να εξετάσουμε στο Συμβούλιο την εν λόγω πρόταση, η οποία βάσει
πρόσφατης ενημέρωσης θα εκδοθεί από την Επιτροπή στις 11 Ιουλίου. Η πρόταση αυτή
μαζί με το θέμα των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας είναι ανάμεσα στις δράσεις κλειδιά της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως τέτοια θα είναι και η αντιμετώπιση της στο Συμβούλιο,
όπου έχουν προβλεφθεί 5 συναντήσεις της σχετικής Ομάδας Εργασίας για το διάστημα
Σεπτέμβρη-Δεκέμβρη.
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Ο εκσυγχρονισμός και η ομοιογένεια στην εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων περί
των κοινοτικών εμπορικών σημάτων είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο χρήζει άμεσης
αντιμετώπισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο πρώτος
κανονισμός για το κοινοτικό εμπορικό σήμα θεσπίστηκε το 1993, ενώ η πρώτη οδηγία
για τα εμπορικά σήματα υιοθετήθηκε το 1989 και από τότε το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχει αναπτύξει πλούσια νομολογία κατά την ερμηνεία τους. Στη βάση αυτών
των δεδομένων είναι αυταπόδεικτη η ανάγκη αναθεώρησης του ισχύοντος νομικού
πλαισίου.
Οι προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για
τα κοινοτικά εμπορικά σήματα αναμένεται να υποβληθούν στο Συμβούλιο για
συζήτηση εντός του ερχόμενου Σεπτεμβρίου. Θεωρούμε σημαντικές τις προτάσεις
αυτές, καθώς ο εκσυγχρονισμός των εθνικών γραφείων και των διαδικασιών που
ακολουθούν θα ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικότερα την οικονομία.
Επιπλέον, θα καταστήσει το νομοθετικό πλαίσιο που τα διέπει ακόμα πιο ασφαλές και
αποτελεσματικό.
Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι το ζήτημα της ομοιομορφίας των θέσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του πλαισίου των εργασιών των Μόνιμων Επιτροπών
του Παγκοσμίου Οργανισμού Πνευματικής ιδιοκτησίας. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει σημαντικό ρόλο και υποχρέωση να κατευθύνει τις συζητήσεις για την
παραγωγή καινούργιου δικαίου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής ιδιοκτησίας
στα σωστά νομικά πλαίσια. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις καινούργιες συνθήκες που
τροχοδρομούνται αναφορικά με την προστασία των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών,
καθώς και με τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις για τα άτομα με προβλήματα όρασης
ή τα άτομα με ειδικές ανάγκες εκτύπωσης.
Προς το σκοπό αυτό, έχει προγραμματιστεί χρόνος εξέτασης των διάφορων θεμάτων
που χρίζουν συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των συνεδριάσεων της
Ομάδας Εργασίας του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
2. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Το εταιρικό δίκαιο και η εταιρική διακυβέρνηση είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι για μια
σύγχρονη και δυναμική οικονομία. Η συνεχής βελτίωση και εναρμόνιση των κανόνων
που αφορούν το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση συμβάλουν τα μέγιστα
στη

βελτίωση

του

επιχειρηματικού

περιβάλλοντος.

Καθιστώντας

την

επιχειρηματικότητα πιο βιώσιμη, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανταγωνιστούν με
επιτυχία στις παγκόσμιες αγορές, συνεισφέροντας ταυτόχρονα και στην οικονομική
ανάπτυξη.
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Το εταιρικό δίκαιο, μεταξύ άλλων τομέων, περιλαμβάνει τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση και τους λογιστικούς ελέγχους. Είναι συνεπώς απαραίτητο για την
προώθηση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην
ενιαία αγορά.
Η πρόταση για τη μεταρρύθμιση των λογιστικών οδηγιών, αποσκοπεί στην
απλούστευση, σαφήνεια και συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων, και στη
διαφάνεια των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
Η ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων έχει αναγνωριστεί ως μια από τις πιο
επιβαρυντικές κανονιστικές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις.

Η μείωση των

ρυθμιστικών και διοικητικών επιβαρύνσεων, μέσω της απλοποίησης των λογιστικών
κανόνων και των υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης κρίνεται
επιβεβλημένη, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, χρειάζεται μεγαλύτερη
διαφάνεια στις πληρωμές που καταβάλλουν οι εξορυκτικές και δασικές επιχειρήσεις σε
κυβερνήσεις. Η εν λόγω πρόταση αποτελεί έναν από τους πυλώνες της Πράξης για την
ενιαία αγορά.
Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην πρόταση Οδηγίας για τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και σχετικές εκθέσεις ορισμένων
τύπων επιχειρήσεων, η οποία καταργεί και αντικαθιστά τις Λογιστικές Οδηγίες
78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ.
Η πρόταση αυτή θα αποτελέσει προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία και θα
εργαστούμε με στόχο την επίτευξη Συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Πιστεύουμε, πως έχουν ωριμάσει οι διεργασίες για να προχωρήσουμε στις μεταξύ μας
διαπραγματεύσεις με προοπτική την υιοθέτηση της σε πρώτη ανάγνωση.
Κατανοούμε, και έχετε την γενική στήριξη του Συμβουλίου, στις ισχυρές απόψεις που
εκφράζονται και εντός της Επιτροπής, αλλά και ευρύτερα εντός του Κοινοβουλίου για
την εισαγωγή κανόνων διαφάνειας στις εργασίες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς των εξορύξεων και της υλοτομίας. Ταυτόχρονα,
όμως, η συντριπτική πλειοψηφία των Κρατών Μελών είναι πεπεισμένη πως θα πρέπει
να εξεύρουμε μια συμβιβαστική φόρμουλα που θα κρατά τις ισορροπίες μεταξύ
διαφάνειας και ανταγωνιστικότητας.
Προσβλέπουμε στην εποικοδομητική μας συνεργασία με τον Πρόεδρο της
Κοινοβουλευτικής σας Επιτροπής και εισηγητή κο LEHNE, καθώς και τους σκιώδεις
εισηγητές, αλλά και εσάς των μελών, έτσι που στο τέλος να φτάσουμε σε συμφωνία σε
πρώτη ανάγνωση.
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Παράλληλα, η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει ως προτεραιότητα την προώθηση των
Προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του λογιστικού ελέγχου, που αποσκοπούν στην
ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς για τους υποχρεωτικούς λογιστικούς ελέγχους, στη
βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου που διενεργείται και την αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης στις οικονομικές καταστάσεις. Αυτή, άλλωστε, είναι μια αναγκαιότητα
που έχει αναδείξει με τραγικό τρόπο για όλους μας, η πρόσφατη οικονομική κρίση.
Αναμένουμε με ενδιαφέρον την έκδοση του Σχεδίου Έκθεσης της κοινοβουλευτικής σας
επιτροπής περί τα μέσα Σεπτεμβρίου και προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με τον
εισηγητή, και τους σκιώδεις εισηγητές για πρόοδο στο σημαντικό αυτό φάκελο.
Τέλος, όσον αφορά στην Πρόταση για Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος
συμφωνώ με την άποψη ότι τα Ιδρύματα επιτελούν πολύτιμο έργο προς όφελος των
πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το έργο αυτό πρέπει να ενθαρρυνθεί και τα Ιδρύματα να βοηθηθούν να προσελκύσουν
περισσότερη χρηματοδότηση.
Η πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου για το Θεσμικό Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Ιδρύματος, αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής νομικής μορφής.
Στόχος της είναι η διευκόλυνση της σύστασης των ιδρυμάτων και η διασυνοριακή
άσκηση των δραστηριοτήτων τους.
Η Κυπριακή Προεδρία, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή σας, θα εργαστούμε
σκληρά για να επιτύχουμε την μέγιστη δυνατή πρόοδο σε αυτόν τον πολύ δύσκολο
φάκελο.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και είμαι στην
διάθεση σας για ερωτήσεις.
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