ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τα αδικήματα κατά της ΔΙ είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που εξελίσσεται ραγδαία, παράλληλα
με την πρόοδο της τεχνολογίας, των επιχειρήσεων και των παγκόσμιων τάσεων.
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Το διαδικτυακό περιβάλλον δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους παραποιητές/
απομιμητές και τους πειρατές.
Οι διαδικτυακές παραβιάσεις των δικαιωμάτων δημιουργού αποτελούν σοβαρή
πρόκληση. Η παράνομη διαδικτυακή τηλεόραση και μόνο δημιουργεί έναν κύκλο
εργασιών σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως για τις παράνομες επιχειρήσεις
σε ολόκληρη την Ευρώπη.
(πηγή: Illegal IPTV in the EU, research on online infringing business models [Παράνομη διαδικτυακή
τηλεόραση στην ΕΕ, έρευνα σχετικά με τα επιχειρηματικά μοντέλα διαδικτυακής παραβίασης της ΔΙ],
Νοέμβριος 2019, EUIPO)
Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και τα μειωμένα ταχυδρομικά τέλη είχαν
επίσης ως αποτέλεσμα την αποστολή ολοένα και μεγαλύτερου όγκου παραποιημένων/
απομιμητικών προϊόντων σε μικροδέματα ή μέσω εταιριών ταχυμεταφορών.
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Τα αδικήματα κατά της ΔΙ είναι σοβαρό ζήτημα, οι εγκληματικές οργανώσεις είναι
διεθνείς και έχουν διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα σε διάφορους τομείς.
Η παραγωγή και διανομή παραποιημένων/απομιμητικών προϊόντων συνδέεται με
διεθνείς ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και με άλλες αξιόποινες πράξεις
όπως η απάτη, η φοροδιαφυγή, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και η εμπορία
ανθρώπων.
(πηγή: Threat assessment report on counterfeiting and piracy [Έκθεση αξιολόγησης απειλών
σχετικά με την παραποίηση και την πειρατεία], Ιούνιος 2019, Ευρωπόλ-EUIPO)
Οι νέες οδοί μεταφοράς προσφέρουν περαιτέρω δυνατότητες εισαγωγής στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι νέες τεχνολογίες όπως το blockchain και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν
υποσχόμενες οδούς για την επιβολή των ΔΔΙ. Η αποτελεσματική πάταξη των
αδικημάτων κατά των ΔΙ απαιτεί ισχυρή και συντονισμένη αντίδραση από όλους τους
εμπλεκόμενους, όπως αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής, διωκτικές αρχές, αλλά και
βιομηχανία και μεσάζοντες.

https://euipo.europa.eu/

@EU_IPO

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/

EUIPO

ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥΣ
Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας παρέχουν κίνητρα και δίκαιη ανταμοιβή
για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, το βασικό κεφάλαιο της Ευρώπης.
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ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΔΙ) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΕ)

…για τους πολίτες και τους καταναλωτές
Οι πολίτες εκφράζουν τη στήριξή τους στα ΔΔΙ σε υψηλά ποσοστά:
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΔΙ

...για την οικονομία

97% αναγνωρίζουν τη σημασία των ΔΔΙ

Οι κλάδοι που αξιοποιούν τα ΔΔΙ περισσότερο από τον μέσο όρο αντιστοιχούν σε:
Καταναλωτές
45% του συνόλου της οικονομικής
δραστηριότητας (ΑΕΠ) στην ΕΕ
(6,6 τρισεκατομμύρια ευρώ)

ΨΗΦΙΑΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ

96% των εξαγωγών
προϊόντων της ΕΕ στον
υπόλοιπο κόσμο

83% προτιμούν τη νόμιμη πρόσβαση σε διαδικτυακό
ψηφιακό περιεχόμενο

ΝΕΑΡΟΊ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ ΗΛΙΚΊΑΣ 15 ΈΩΣ 24 ΕΤΏΝ
13% αγόρασαν προϊόντα-μαϊμού το τελευταίο 12μηνο
21% προσπέλασαν πειρατικό ψηφιακό εριεχόμενο
το τελευταίο 12μηνο

άμεσα σε 29% του συνόλου των θέσεων
εργασίας στην ΕΕ (39% αν προστεθεί και
η έμμεση επίδραση στις θέσεις εργασίας
σε άλλους τομείς), οι δε αμοιβές που
καταβάλλουν είναι 47% υψηλότερες σε
σύγκριση με άλλους κλάδους
(πηγή: IPR intensive industries and economic performance in the European Union [Κλάδοι άμεσα σχετιζόμενοι με
τα ΔΔΙ και οικονομικές επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση], Σεπτέμβριος 2019, EUIPO-ΕΓΔΕ)

... για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Οι ΜΜΕ που κατέχουν τουλάχιστον ένα σήμα, σχέδιο ή υπόδειγμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
έχουν:

ΥΨΗΛΌΤΕΡΑ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΑ

МME

32% υψηλότερα έσοδα ανά εργαζόμενο

(πηγές: IP and Youth scoreboard [Πίνακας αποτελεσμάτων ΔΙ και νέοι], Οκτώβριος 2019, EU citizen and IP [Πολίτες της ΕΕ και
ΔΙ], Μάρτιος 2017, EUIPO)

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Σε επίπεδο ΕΕ, ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος
των παραβιάσεων των ΔΔΙ είναι πολύ σημαντικός,
όπως φαίνεται από σειρά μελετών σε κλάδους που
είναι ευάλωτοι στις παραποιήσεις/απομιμήσεις
(π.χ. καλλυντικά, ενδύματα, υποδήματα, αξεσουάρ,
φαρμακευτικά προϊόντα, κρασιά, φυτοφάρμακα κλπ.)

6,8% των εισαγωγών στην ΕΕ, αξίας
121 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι
παραποιημένα/απομιμητικά προϊόντα.
άμεση απώλεια 6,4% των συνολικών
πωλήσεων σε ετήσια βάση.
απώλεια πωλήσεων αξίας 83 δις ευρώ
σε ετήσια βάση.

ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
+21% αναπτύσσονται
+10% αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό
ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΕ

9% των ευρωπαϊκών ΜΜΕ κατέχουν καταχωρισμένα δικαιώματα ΔΙ
(πηγές: High growth firms and IPR: IPR profile of high-potential SMEs in Europe [Ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και ΔΔΙ:
το προφίλ των δυναμικών ΜΜΕ στην Ευρώπη ως προς τα ΔΔΙ], Μάιος 2019, EUIPO-ΕΓΔΕ· IP and SME scoreboard [Πίνακας
αποτελεσμάτων ΔΙ και ΜΜΕ], Οκτώβριος 2019, EUIPO· IPR and firm performance in Europe [ΔΔΙ και επιδόσεις επιχειρήσεων στην
Ευρώπη], Ιούνιος 2015, EUIPO)

απώλεια 671 000 θέσεων εργασίας
ετησίως.
Οι κυβερνήσεις σε όλη την ΕΕ χάνουν
ετησίως περισσότερα από
15 δισεκατομμύρια ευρώ από φόρους
και ασφαλιστικές εισφορές.

3,3% του παγκόσμιου εμπορίου, αξίας 460
δισεκατομμύρια ευρώ αντιστοιχεί σε
παραποιημένα/απομιμητικά προϊόντα
Τα παραποιημένα/απομιμητικά προϊόντα είναι
επικίνδυνα για την υγεία και την ασφάλεια των
καταναλωτών, αλλά και για το περιβάλλον,
αφού δεν πληρούν τα πρότυπα ποιότητας
και ασφάλειας. Παρατηρήθηκε αύξηση των
κατασχέσεων
παραποιημένων/απομιμητικών
παιχνιδιών, φυτοφαρμάκων και φαρμακευτικών
προϊόντων για σοβαρές νόσους στα τελωνεία.

(πηγές: Trends in trade in Counterfeit and pirated goods [Τάσεις όσον αφορά τα παραποιημένα/απομιμητικά και πειρατικά προϊόντα], Μάρτιος
2019, ΟΟΣΑ-EUIPO· Status report on IPR infringement [Έκθεση όσον αφορά την κατάσταση των παραβιάσεων των ΔΔΙ], Ιούνιος 2019, EUIPO·
Qualitative study on risks posed by counterfeits to consumers [Ποιοτική έρευνα για τους κινδύνους που εγκυμονούν τα παραποιημένα/
απομιμητικά προϊόντα για τους καταναλωτές], Ιούνιος 2019, EUIPO)

