
RR\898122EL.doc PE470.069v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Έγγραφο συνόδου

A7-0046/2012

2.4.2012

***I
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας 
(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: Jürgen Creutzmann

Συντάκτρια γνωμοδότησης:(*) : 
Josefa Andrés Barea, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Marielle Gallo, Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – άρθρο 50 του Κανονισμού 



PE470.069v02-00 2/107 RR\898122EL.doc

EL

PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].



RR\898122EL.doc 3/107 PE470.069v02-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................68

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.......................................73

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.........................................87

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.....................................................................................................................107

(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – άρθρο 50 του Κανονισμού 



PE470.069v02-00 4/107 RR\898122EL.doc

EL



RR\898122EL.doc 5/107 PE470.069v02-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0285),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 294, παράγραφος 2, και 207 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 
Επιτροπή (C7-0139/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0046/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η εμπορία εμπορευμάτων που 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας ζημιώνει σημαντικά τους 
κατόχους δικαιωμάτων, καθώς και τους 
νομοταγείς κατασκευαστές και εμπόρους. 
Εξαπατά επίσης τους καταναλωτές και 
μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να θέσει 
σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά 

(2) Η εμπορία εμπορευμάτων που 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας ζημιώνει σημαντικά τους 
κατόχους δικαιωμάτων, καθώς και τους 
νομοταγείς κατασκευαστές και εμπόρους. 
Εξαπατά επίσης τους καταναλωτές και 
μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να θέσει 
σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά 
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τους. Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 
παρεμποδίζεται, με κάθε μέσο, η διάθεση 
στην αγορά τέτοιων εμπορευμάτων και θα 
πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης 
της παράνομης αυτής δραστηριότητας, 
χωρίς ωστόσο να παρακωλύεται το νόμιμο 
εμπόριο.

τους. Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 
παρεμποδίζεται, με κάθε μέσο, η είσοδος 
στο τελωνειακό έδαφος και η διάθεση 
στην αγορά τέτοιων εμπορευμάτων και θα 
πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης 
της παράνομης αυτής δραστηριότητας, 
χωρίς ωστόσο να παρακωλύεται το νόμιμο 
εμπόριο. Για τον λόγο αυτό, οι 
καταναλωτές πρέπει να είναι καλά 
ενημερωμένοι σχετικά με τους κινδύνους 
που ενέχει η αγορά αυτών των 
εμπορευμάτων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Από την επανεξέταση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1383/2003 φάνηκε ότι είναι 
αναγκαίες ορισμένες βελτιώσεις του 
νομικού πλαισίου, προκειμένου να 
ενισχυθεί η επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και να 
διασφαλιστεί η προσήκουσα νομική 
σαφήνεια, λαμβανομένων υπόψη των 
εξελίξεων στο οικονομικό, εμπορικό και 
νομικό πεδίο.

(3) Από την επανεξέταση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1383/2003 φάνηκε ότι είναι 
αναγκαίες ορισμένες βελτιώσεις του 
νομικού πλαισίου, προκειμένου να 
ενισχυθεί η επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας από τις 
τελωνειακές αρχές, καθώς και να 
διασφαλιστεί η προσήκουσα νομική 
σαφήνεια, λαμβανομένων υπόψη των 
εξελίξεων στο οικονομικό, εμπορικό και 
νομικό πεδίο.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να 
είναι σε θέση να ελέγχουν τα εμπορεύματα 
τα οποία τελούν, ή θα έπρεπε να τελούν, 
υπό τελωνειακή επιτήρηση εντός του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, 
προκειμένου να επιβάλλονται τα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Με 

(4) Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να 
είναι σε θέση να ελέγχουν τα εμπορεύματα 
τα οποία τελούν, ή θα έπρεπε να τελούν, 
υπό τελωνειακή επιτήρηση εντός του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εμπορευμάτων που έχουν τεθεί υπό 



RR\898122EL.doc 7/107 PE470.069v02-00

EL

την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας στα σύνορα, οπουδήποτε τα 
εμπορεύματα τελούν, ή θα έπρεπε να 
τελούν, υπό «τελωνειακή επιτήρηση, όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, γίνεται 
σωστή αξιοποίηση των πόρων. Όταν τα 
εμπορεύματα έχουν δεσμευθεί στα σύνορα, 
απαιτείται μόνον μία δικαστική 
διαδικασία, ενώ θα απαιτούνταν διάφορες 
χωριστές διαδικασίες για να επιτευχθεί το 
ίδιο επίπεδο επιβολής για εμπορεύματα 
που έχουν διοχετευθεί στην αγορά, τα 
οποία έχουν διαχωριστεί και έχουν 
παραδοθεί στους λιανεμπόρους. Θα πρέπει 
να προβλεφθεί εξαίρεση για εμπορεύματα 
που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία 
βάσει του καθεστώτος χρησιμοποίησης για 
ειδικούς σκοπούς, καθώς τα εν λόγω 
εμπορεύματα παραμένουν υπό τελωνειακή 
επιτήρηση, παρόλον ότι έχουν τεθεί σε 
ελεύθερη κυκλοφορία. Είναι επίσης 
σκόπιμο να μην εφαρμόζεται ο κανονισμός 
για εμπορεύματα που μεταφέρονται από 
επιβάτες στις προσωπικές τους αποσκευές, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω 
εμπορεύματα προορίζονται για δική τους 
προσωπική χρήση και δεν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι πρόκειται για εμπορική 
διακίνηση.

καθεστώς αναστολής, προκειμένου να 
επιβάλλονται τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Με την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα 
σύνορα, οπουδήποτε τα εμπορεύματα 
τελούν, ή θα έπρεπε να τελούν, υπό 
«τελωνειακή επιτήρηση, όπως ορίζεται 
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα, γίνεται σωστή 
αξιοποίηση των πόρων. Όταν τα 
εμπορεύματα έχουν δεσμευθεί στα σύνορα, 
απαιτείται μόνον μία δικαστική 
διαδικασία, ενώ θα απαιτούνταν διάφορες 
χωριστές διαδικασίες για να επιτευχθεί το 
ίδιο επίπεδο επιβολής για εμπορεύματα 
που έχουν διοχετευθεί στην αγορά, τα 
οποία έχουν διαχωριστεί και έχουν 
παραδοθεί στους λιανεμπόρους. Θα πρέπει 
να προβλεφθεί εξαίρεση για εμπορεύματα 
που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία 
βάσει του καθεστώτος χρησιμοποίησης για 
ειδικούς σκοπούς, καθώς τα εν λόγω 
εμπορεύματα παραμένουν υπό τελωνειακή 
επιτήρηση, παρόλον ότι έχουν τεθεί σε 
ελεύθερη κυκλοφορία. Είναι επίσης 
σκόπιμο να μην εφαρμόζεται ο κανονισμός 
για εμπορεύματα που μεταφέρονται από 
επιβάτες στις προσωπικές τους αποσκευές, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω 
εμπορεύματα προορίζονται για δική τους 
προσωπική χρήση και δεν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι πρόκειται για εμπορική 
διακίνηση.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 
δεν καλύπτει ορισμένα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας και εξαιρεί 
ορισμένες παραβιάσεις. Προκειμένου να 
ενισχυθεί η επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει, 

(5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 
δεν καλύπτει ορισμένα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας και εξαιρεί 
ορισμένες παραβιάσεις. Προκειμένου να 
ενισχυθεί η επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει, 
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επομένως, να επεκταθεί ο τελωνειακός 
έλεγχος και σε άλλους τύπους 
παραβιάσεων, όπως οι παραβιάσεις που 
προκύπτουν από το παράλληλο εμπόριο, 
καθώς και σε άλλες παραβιάσεις 
δικαιωμάτων όπου ήδη ασκείται επιβολή 
από τις τελωνειακές αρχές, αλλά οι οποίες 
δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1383/2003. Για τον ίδιο σκοπό, είναι 
σκόπιμο να συμπεριληφθούν το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
επιπλέον των δικαιωμάτων που ήδη 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1383/2003, οι εμπορικές επωνυμίες, 
εφόσον προστατεύονται ως αποκλειστικά 
δικαιώματα ιδιοκτησίας δυνάμει της 
εθνικής νομοθεσίας, οι τοπογραφίες 
προϊόντων ημιαγωγών, τα υποδείγματα 
χρησιμότητας και οι συσκευές για την 
παράκαμψη τεχνολογικών μέτρων, καθώς 
και κάθε αποκλειστικό δικαίωμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας που έχει 
καθιερωθεί από νομοθεσία της Ένωσης.

επομένως, να επεκταθεί ο τελωνειακός 
έλεγχος και σε άλλους τύπους 
παραβιάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003. 
Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να 
συμπεριληφθούν το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, επιπλέον των 
δικαιωμάτων που ήδη καλύπτονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, οι 
εμπορικές επωνυμίες, εφόσον 
προστατεύονται ως αποκλειστικά 
δικαιώματα ιδιοκτησίας δυνάμει της 
εθνικής νομοθεσίας, οι τοπογραφίες 
προϊόντων ημιαγωγών, τα υποδείγματα 
χρησιμότητας και οι συσκευές για την 
παράκαμψη τεχνολογικών μέτρων, καθώς 
και κάθε αποκλειστικό δικαίωμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας που έχει 
καθιερωθεί από νομοθεσία της Ένωσης.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διαθέσουν επαρκείς πόρους για να 
μπορέσουν οι τελωνειακές αρχές να 
ασκήσουν τις διευρυμένες αρμοδιότητές 
τους και να προσφέρουν την κατάλληλη 
κατάρτιση στους τελωνειακούς 
υπαλλήλους. Η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη πρέπει να εγκρίνουν κατευθυντήριες 
γραμμές για να εξασφαλίσουν την ορθή 
και ομοιόμορφη εφαρμογή των 
τελωνειακών ελέγχων για τα διάφορα είδη 
παραβιάσεων που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.
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Αιτιολόγηση

Για να περιοριστούν οι ανησυχίες όσον αφορά την ικανότητα των τελωνειακών αρχών να 
φέρουν σε πέρας τις υποχρεώσεις τους που σχετίζονται με τα νέα είδη παραβάσεων οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, είναι χρήσιμο να υπογραμμιστεί η 
σημασία της διάθεσης επαρκών πόρων, της προσφοράς της κατάλληλης κατάρτισης, καθώς και 
της διαμόρφωσης κατευθυντηρίων γραμμών που θα βοηθήσουν τις τελωνειακές αρχές να 
εφαρμόσουν τους αναγκαίους ελέγχους.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Ο παρών κανονισμός, όταν τεθεί 
πλήρως σε εφαρμογή, θα συμβάλει στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, 
μέσω της οποίας εξασφαλίζεται 
αποτελεσματικότερη προστασία των 
κατόχων δικαιωμάτων, τροφοδοτείται η 
δημιουργικότητα και η καινοτομία και 
παρέχονται στους καταναλωτές 
αξιόπιστα προϊόντα υψηλής ποιότητας, 
που με τη σειρά τους ενδυναμώνουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ 
καταναλωτών, επιχειρήσεων και 
εμπόρων·

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5γ) Η Επιτροπή πρέπει να λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει την εκ μέρους των 
τελωνειακών αρχών εναρμονισμένη και 
χωρίς περιττές χρονοτριβές εφαρμογή του 
νέου νομικού πλαισίου σε ολόκληρη την 
Ένωση προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
αποτελεσματική επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
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που θα προστατεύει τους δικαιούχους 
χωρίς να παρακωλύει το εμπόριο. Η 
εφαρμογή του εκσυγχρονισμένου 
τελωνειακού κώδικα και συγκεκριμένα 
ενός διαλειτουργικού συστήματος 
ηλεκτρονικού εκτελωνισμού (eCustoms) 
μπορεί να διευκολύνει στο μέλλον την 
προαναφερθείσα επιβολή.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5δ) Τα κράτη μέλη είναι αντιμέτωπα με 
μία ολοένα και επιδεινούμενη έλλειψη 
πόρων στον τελωνειακό κλάδο. 
Οποιοσδήποτε νέος κανονισμός πρέπει 
ως εκ τούτου να μην συνεπάγεται 
πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις για 
τις εθνικές αρχές. Η προαγωγή νέων 
τεχνολογιών διαχείρισης κινδύνου και 
στρατηγικών μεγιστοποίησης πόρων που 
προορίζονται για τις εθνικές αρχές πρέπει 
να τύχει υποστήριξης.

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός περιέχει
διαδικαστικούς κανόνες για τις 
τελωνειακές αρχές. Κατά συνέπεια, ο 
παρών κανονισμός δεν θεσπίζει κανένα 
νέο κριτήριο για την εξακρίβωση της 
ύπαρξης παραβίασης της εφαρμοστέας 
νομοθεσίας όσον αφορά τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

(6) Ο παρών κανονισμός περιέχει 
διαδικαστικούς κανόνες για τις 
τελωνειακές αρχές. Κατά συνέπεια, ο 
παρών κανονισμός δεν θέτει κανένα νέο 
κριτήριο για την εξακρίβωση της ύπαρξης 
παραβίασης της εφαρμοστέας νομοθεσίας 
όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας.
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον στόχο να διατηρηθεί σαφής διαφοροποίηση ανάμεσα στη διαδικαστική και την 
ουσιώδη νομοθεσία για τα ΔΔ, ο κανονισμός δεν πρέπει να θέτει κριτήρια για τον προσδιορισμό 
μιας παράβασης των ΔΔΙ. Οι διατάξεις που θα μπορούσαν να ερμηνευτούν με τέτοιον τρόπο 
πρέπει να διαγραφούν.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να διασφαλιστεί ταχεία 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, θα πρέπει να προβλέπεται ότι, 
εάν οι τελωνειακές αρχές κράτους μέλους 
έχουν υπόνοιες, βάσει επαρκών 
αποδεικτικών στοιχείων, ότι εμπορεύματα 
που τελούν υπό την επιτήρησή τους 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, οι εν λόγω τελωνειακές αρχές 
δύνανται να αναστέλλουν τη χορήγηση 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβαίνουν στη δέσμευσή τους, είτε με 
δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν 
αιτήσεως, ώστε να παρέχουν τη 
δυνατότητα στα πρόσωπα που δικαιούνται 
να υποβάλουν αίτηση παρέμβασης των 
τελωνειακών αρχών να κινήσουν 
διαδικασία προκειμένου να διαπιστωθεί αν 
έχει παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

(10) Προκειμένου να διασφαλιστεί ταχεία 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, θα πρέπει να προβλέπεται ότι, 
εάν οι τελωνειακές αρχές κράτους μέλους 
έχουν υπόνοιες, με βάση επαρκείς λόγους 
που τις στηρίζουν, ότι εμπορεύματα που 
τελούν υπό την επιτήρησή τους 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, οι εν λόγω τελωνειακές αρχές 
δύνανται να αναστέλλουν τη χορήγηση 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβαίνουν στη δέσμευσή τους, είτε με 
δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν 
αιτήσεως, ώστε να παρέχουν τη 
δυνατότητα στα πρόσωπα που δικαιούνται 
να υποβάλουν αίτηση παρέμβασης των 
τελωνειακών αρχών να κινήσουν 
διαδικασία προκειμένου να διαπιστωθεί αν 
έχει παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Όταν για εμπορεύματα υπό 
διαμετακόμιση υπάρχουν υπόνοιες ότι 
είναι απομίμηση ή αντίγραφα προϊόντων 
που προστατεύονται στην Ένωση από 
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δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, ο 
διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων πρέπει να φέρουν το 
βάρος της αποδείξεως του τελικού 
προορισμού των εμπορευμάτων. Ως 
τελικός προορισμός των εμπορευμάτων 
θεωρείται η αγορά της Ένωσης εφόσον 
δεν διατίθενται από τον διασαφιστή, τον 
κάτοχο ή το πρόσωπο που έχει την 
κυριότητα των εμπορευμάτων σαφή και 
πειστικά αποδεικτικά στοιχεία περί του 
αντιθέτου. Η Επιτροπή οφείλει να 
εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές 
προκειμένου να δοθούν στις τελωνειακές 
αρχές κριτήρια βάσει των οποίων θα 
αξιολογούν αποτελεσματικά το 
ενδεχόμενο εκτροπής των εμπορευμάτων 
προς την αγορά της Ένωσης, 
λαμβάνοντας υπόψη την σχετική 
νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στην περίπτωση που τα 
εμπορεύματα τα οποία θεωρούνται 
ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας δεν είναι 
εμπορεύματα παραποίησης / απομίμησης 
ή πειρατικά εμπορεύματα, μπορεί να είναι 
δύσκολο να προσδιοριστεί με απλή εξ 
όψεως εξέταση από τις τελωνειακές 
αρχές αν υπάρχει ενδεχόμενη παραβίαση 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας. 
Επομένως, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 
ότι θα πρέπει να κινείται διαδικασία, 
εκτός εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη, και 
συγκεκριμένα ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων και ο κάτοχος του 
δικαιώματος, συμφωνούν να 
εγκαταλειφθούν τα εμπορεύματα για να 
καταστραφούν. Θα πρέπει να εναπόκειται 
στις αρμόδιες αρχές που επιλαμβάνονται 

διαγράφεται
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της εν λόγω διαδικασίας να 
προσδιορίζουν αν έχει παραβιαστεί 
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και να 
λαμβάνουν τις δέουσες αποφάσεις 
σχετικά με τις εν λόγω παραβιάσεις 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Αιτιολόγηση

Η απλοποιημένη διαδικασία μόνο για παραποιημένα και πειρατικά προϊόντα θα προκαλούσε, 
στην πράξη, νομική αβεβαιότητα, εφόσον δεν είναι σαφές ποια διαδικασία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί όταν τα αγαθά παραβιάζουν επίσης δικαιώματα εμπορικού σήματος, αντιγραφής 
και άλλα ΔΔΙ (π.χ. ευρεσιτεχνίες). Προτείνεται συνεπώς να αντικατασταθούν οι παράγραφοι του 
άρθρου 20 με μια προσαρμοσμένη διατύπωση του άρθρου 23, που θα ισχύει για όλες τις 
παραβάσεις ΔΔΙ.

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 
έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
προβλέπουν διαδικασία που επιτρέπει την 
καταστροφή ορισμένων εμπορευμάτων, 
χωρίς να απαιτείται να κινηθεί διαδικασία 
για να αποδειχθεί ότι υπήρξε όντως 
παραβίαση δικαιώματος διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Όπως αναγνωρίστηκε με το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις 
συνέπειες της απομίμησης / παραποίησης 
στο διεθνές εμπόριο, η διαδικασία αυτή 
υπήρξε πολύ επιτυχημένη στα κράτη μέλη 
όπου ήταν διαθέσιμη. Ως εκ τούτου, η εν 
λόγω διαδικασία θα πρέπει να καταστεί 
υποχρεωτική για τις πρόδηλες
παραβιάσεις που είναι εύκολο να 
εντοπιστούν με απλή εξ όψεως εξέταση 
από τις τελωνειακές αρχές και θα πρέπει 
να εφαρμόζεται κατόπιν αιτήματος του 
κατόχου του δικαιώματος, εφόσον ο 
διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων δεν αντιτίθεται στην 

(12) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 
έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
προβλέπουν διαδικασία που επιτρέπει την 
καταστροφή ορισμένων εμπορευμάτων, 
χωρίς να απαιτείται να κινηθεί διαδικασία 
για να αποδειχθεί ότι υπήρξε όντως 
παραβίαση δικαιώματος διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Όπως αναγνωρίστηκε με το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις 
συνέπειες της απομίμησης / παραποίησης 
στο διεθνές εμπόριο, η διαδικασία αυτή 
υπήρξε πολύ επιτυχημένη στα κράτη μέλη 
όπου ήταν διαθέσιμη. Ως εκ τούτου, η εν 
λόγω διαδικασία θα πρέπει να καταστεί 
υποχρεωτική για όλες τις παραβιάσεις και 
θα πρέπει να εφαρμόζεται κατόπιν 
αιτήματος του κατόχου του δικαιώματος, 
εφόσον ο κάτοχος του δικαιώματος 
επιβεβαιώσει την παραβίαση ενός 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας και 
συμφωνήσει στην καταστροφή τους, και
εφόσον ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
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καταστροφή τους. εμπορευμάτων δεν αντιτίθεται στην 
καταστροφή τους.

Αιτιολόγηση

Η απλοποιημένη διαδικασία μόνο για παραποιημένα και πειρατικά προϊόντα θα προκαλούσε, 
στην πράξη, νομική αβεβαιότητα, εφόσον δεν είναι σαφές ποια διαδικασία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί όταν τα αγαθά παραβιάζουν επίσης δικαιώματα εμπορικού σήματος, αντιγραφής 
και άλλα ΔΔΙ (π.χ. ευρεσιτεχνίες). Πέρα από την επιβεβαίωση της συγκατάθεσής του στην 
καταστροφή, ο κάτοχος των δικαιωμάτων πρέπει επίσης να επιβεβαιώσει ότι έχει παραβιαστεί 
ένα ΔΔΙ και να δηλώσει ποιο ΔΔΙ είναι αυτό, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι μπορεί να επιβληθεί η 
ποινή της καταστροφής.

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να μειωθεί στο ελάχιστο ο 
διοικητικός φόρτος και τα έξοδα, θα πρέπει 
να καθιερωθεί ειδική διαδικασία για μικρές 
αποστολές εμπορευμάτων παραποίησης / 
απομίμησης και πειρατικών 
εμπορευμάτων, η οποία θα παρέχει τη 
δυνατότητα να καταστρέφονται τα 
εμπορεύματα αυτά χωρίς τη συμφωνία του 
κατόχου του δικαιώματος. Προκειμένου να 
καθοριστούν τα κατώφλια κάτω από τα 
οποία οι αποστολές πρέπει να θεωρούνται 
μικρές αποστολές, με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει μη 
νομοθετικές πράξεις γενικής εφαρμογής, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Είναι σημαντικό να διενεργεί η 
Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις, 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

(13) Για να μειωθεί στο ελάχιστο ο 
διοικητικός φόρτος και τα έξοδα, με την 
επιφύλαξη του δικαιώματος του τελικού 
καταναλωτή να ενημερώνεται δεόντως 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος 
σχετικά με τη νομική βάση των 
παρεμβάσεων των τελωνειακών αρχών,
θα πρέπει να καθιερωθεί ειδική διαδικασία 
για μικρές αποστολές, η οποία θα παρέχει 
τη δυνατότητα να καταστρέφονται τα 
εμπορεύματα αυτά χωρίς τη συμφωνία του 
κατόχου του δικαιώματος, όταν ο 
τελευταίος έχει ζητήσει στην αίτησή του .
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της "μικρής αποστολής", και ιδίως τα όρια για τον προσδιορισμό της, είναι ουσιώδη 
στοιχεία του προτεινόμενου κανονισμού. Συνεπώς, οι συννομοθέτες πρέπει να μπορούν να 
αποφασίζουν τον ορισμό και τα εφαρμοστέα όρια.

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία 
και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της "μικρής αποστολής", και ιδίως τα όρια για τον προσδιορισμό της, είναι ουσιώδη 
στοιχεία του προτεινόμενου κανονισμού. Συνεπώς, οι συννομοθέτες πρέπει να μπορούν να 
αποφασίζουν τον ορισμό και τα εφαρμοστέα όρια.

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για λόγους περαιτέρω νομικής 
σαφήνειας και για να προστατεύονται τα 
συμφέροντα των νόμιμων εμπορευομένων 
από πιθανή κατάχρηση των διατάξεων για 
την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας στα σύνορα, είναι σκόπιμο να 
τροποποιηθούν οι προθεσμίες δέσμευσης 
των εμπορευμάτων που θεωρούνται 
ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαίωμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, οι προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες πρέπει να διαβιβάζονται από 
τις τελωνειακές αρχές στους κατόχους 
δικαιωμάτων πληροφορίες σχετικά με τις 
αποστολές, οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

(15) Για λόγους περαιτέρω νομικής 
σαφήνειας και για να προστατεύονται τα 
συμφέροντα των νόμιμων εμπορευομένων 
από πιθανή κατάχρηση των διατάξεων για 
την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας στα σύνορα, είναι σκόπιμο να 
τροποποιηθούν οι προθεσμίες δέσμευσης 
των εμπορευμάτων που θεωρούνται 
ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαίωμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας και οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να 
διαβιβάζονται από τις τελωνειακές αρχές 
στους κατόχους δικαιωμάτων πληροφορίες 
σχετικά με τις αποστολές και οι 
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της διαδικασίας βάσει της οποίας 
επιτρέπεται να καταστρέφονται τα 
εμπορεύματα υπό τελωνειακό έλεγχο, σε 
περίπτωση άλλων εικαζομένων 
παραβιάσεων δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας εκτός από την περίπτωση των 
εμπορευμάτων παραποίησης / 
απομίμησης και των πειρατικών 
εμπορευμάτων, καθώς και να προστεθεί 
διάταξη βάσει της οποίας να επιτρέπεται 
στον κάτοχο των εμπορευμάτων να 
εκφράζει τη γνώμη του, πριν η τελωνειακή 
διοίκηση λάβει απόφαση που θα είναι εις 
βάρος του.

προϋποθέσεις εφαρμογής της διαδικασίας 
βάσει της οποίας επιτρέπεται να 
καταστρέφονται τα εμπορεύματα υπό 
τελωνειακό έλεγχο, σε περίπτωση άλλων 
εικαζομένων παραβιάσεων δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση 
που οι τελωνειακές αρχές λαμβάνουν 
μέτρα αφού έχει γίνει δεκτή αίτηση, καλό 
είναι επίσης να έχει προστεθεί διάταξη 
βάσει της οποίας να επιτρέπεται στον 
κάτοχο των εμπορευμάτων να εκφράζει τη 
γνώμη του, πριν η τελωνειακή διοίκηση 
αναστείλει την χορήγηση της άδειας 
παραλαβής ή δεσμεύσει εμπορεύματα τα 
οποία θεωρούνται ύποπτα ότι 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας τα οποία δεν είναι 
εμπορεύματα παραποίησης / απομίμησης 
ή πειρατικά εμπορεύματα, δεδομένου ότι 
μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί 
με απλή εξ όψεως εξέταση από τις 
τελωνειακές αρχές αν υπάρχει ενδεχόμενη 
παραβίαση δικαιώματος διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Λαμβανομένου υπόψη του 
προσωρινού και προληπτικού χαρακτήρα 
των μέτρων που λαμβάνονται από τις 
τελωνειακές αρχές ως προς αυτό το 
ζήτημα, καθώς και των αντιτιθέμενων 
συμφερόντων των μερών που θίγονται από 
τα μέτρα, θα πρέπει να προσαρμοστούν 
ορισμένες πτυχές των διαδικασιών, ώστε 
να διασφαλιστεί ομαλή εφαρμογή του 
κανονισμού, ενώ ταυτοχρόνως θα γίνονται 
σεβαστά τα δικαιώματα των 
ενδιαφερομένων μερών. Επομένως, όσον 
αφορά τις διάφορες κοινοποιήσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, οι 

(16) Λαμβανομένου υπόψη του 
προσωρινού και προληπτικού χαρακτήρα 
των μέτρων που λαμβάνονται από τις 
τελωνειακές αρχές ως προς αυτό το 
ζήτημα, καθώς και των αντιτιθέμενων 
συμφερόντων των μερών που θίγονται από 
τα μέτρα, θα πρέπει να προσαρμοστούν 
ορισμένες πτυχές των διαδικασιών, ώστε 
να διασφαλιστεί ομαλή εφαρμογή του 
κανονισμού, ενώ ταυτοχρόνως θα γίνονται 
σεβαστά τα δικαιώματα των 
ενδιαφερομένων μερών. Επομένως, όσον 
αφορά τις διάφορες κοινοποιήσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, οι 
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τελωνειακές αρχές θα πρέπει να 
αποστέλλουν κοινοποίηση στο πλέον 
κατάλληλο πρόσωπο, βάσει των εγγράφων 
σχετικά με τον τελωνειακό προορισμό ή 
της κατάστασης στην οποία τίθενται τα 
εμπορεύματα. Οι προθεσμίες για τις 
απαιτούμενες κοινοποιήσεις, που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
υπολογίζονται από τη στιγμή που οι 
κοινοποιήσεις αποστέλλονται από τις 
τελωνειακές αρχές, ούτως ώστε να 
εναρμονίζονται όλες οι προθεσμίες για τις 
κοινοποιήσεις που αποστέλλονται στα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Όσον αφορά το 
δικαίωμα ακρόασης πριν ληφθεί δυσμενής 
απόφαση, θα πρέπει να παρέχεται 
προθεσμία τριών εργασίμων ημερών, 
δεδομένου ότι οι υπέρ ων οι αποφάσεις 
που κάνουν δεκτές αιτήσεις παρέμβασης 
έχουν ζητήσει εκουσίως από τις 
τελωνειακές αρχές να παρέμβουν και 
δεδομένου ότι οι διασαφιστές ή οι 
κάτοχοι των εμπορευμάτων πρέπει να 
έχουν γνώση της συγκεκριμένης 
κατάστασης των εμπορευμάτων τους, 
όταν τίθενται υπό τελωνειακή επιτήρηση.
Στην περίπτωση της ειδικής διαδικασίας 
για μικρές αποστολές, η οποία είναι 
πιθανόν να αφορά άμεσα τους 
καταναλωτές και δεν μπορεί να αναμένεται 
από αυτούς να επιδεικνύουν τον ίδιο βαθμό 
επιμέλειας όπως οι άλλοι οικονομικοί 
παράγοντες οι οποίοι συνήθως 
ασχολούνται με τη διεκπεραίωση 
τελωνειακών διατυπώσεων, θα πρέπει να 
προβλέπεται σημαντική παράταση της εν 
λόγω προθεσμίας.

τελωνειακές αρχές θα πρέπει να 
αποστέλλουν κοινοποίηση στο πλέον 
κατάλληλο πρόσωπο, βάσει των εγγράφων 
σχετικά με τον τελωνειακό προορισμό ή 
της κατάστασης στην οποία τίθενται τα 
εμπορεύματα. Οι προθεσμίες για τις 
απαιτούμενες κοινοποιήσεις, που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
υπολογίζονται από τη στιγμή που οι 
κοινοποιήσεις αυτές έχουν παραληφθεί.
Όσον αφορά το δικαίωμα ακρόασης πριν 
από την αναστολή χορήγησης άδειας 
παραλαβής ή την δέσμευση 
εμπορευμάτων που δεν είναι 
εμπορεύματα παραποίησης / απομίμησης 
ή πειρατικά εμπορεύματα, θα πρέπει να 
παρέχεται προθεσμία τριών εργασίμων 
ημερών μετά την παραλαβή, κατά την 
οποία οι υπέρ ων οι αποφάσεις που κάνουν 
δεκτές αιτήσεις παρέμβασης έχουν ζητήσει 
εκουσίως από τις τελωνειακές αρχές να 
παρέμβουν. Στην περίπτωση της ειδικής 
διαδικασίας για μικρές αποστολές, η οποία 
είναι πιθανόν να αφορά άμεσα τους 
καταναλωτές και δεν μπορεί να αναμένεται 
από αυτούς να επιδεικνύουν τον ίδιο βαθμό 
επιμέλειας όπως οι άλλοι οικονομικοί 
παράγοντες οι οποίοι συνήθως 
ασχολούνται με τη διεκπεραίωση 
τελωνειακών διατυπώσεων, θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται δικαίωμα ακρόασης για 
όλους τους τύπους των εμπορευμάτων 
και θα πρέπει να προβλέπεται σημαντική 
παράταση της προθεσμίας για την άσκηση 
αυτού του δικαιώματος. Δεδομένου του 
όγκου εργασίας που έχει ενδεχομένως 
δημιουργήσει ο παρών κανονισμός ως 
προς την τελωνειακή επιβολή, οφείλουν οι 
τελωνειακές αρχές να δώσουν 
προτεραιότητα στην διεκπεραίωση 
μεγάλων αποστολών.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Βάσει της «Δήλωσης σχετικά με τη 
συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία, η 
οποία εγκρίθηκε από την Υπουργική 
Διάσκεψη του ΠΟΕ στη Ντόχα, στις 14 
Νοεμβρίου 2001, η συμφωνία TRIPS 
μπορεί και θα πρέπει να ερμηνεύεται και 
να εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε να 
υποστηρίζεται το δικαίωμα των μελών του 
ΠΟΕ να προστατεύουν τη δημόσια υγεία 
και, ιδίως, να προωθούν την πρόσβαση 
όλων στα φάρμακα. Ειδικότερα, όσον 
αφορά τα φάρμακα των οποίων η 
διέλευση από το έδαφος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με ή χωρίς μεταφόρτωση, 
αποταμίευση, μερική εκφόρτωση ή 
αλλαγές στον τρόπο ή το μέσο μεταφοράς, 
αποτελεί τμήμα μόνον ενός πλήρους 
ταξιδίου που αρχίζει και ολοκληρώνεται 
εκτός του εδάφους της Ένωσης, οι 
τελωνειακές αρχές, όταν αξιολογούν τον 
κίνδυνο παραβίασης δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη κάθε ουσιαστική 
πιθανότητα εκτροπής των εμπορευμάτων 
αυτών προς την αγορά της Ένωσης.

(17) Βάσει της «Δήλωσης σχετικά με τη 
συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία, η 
οποία εγκρίθηκε από την Υπουργική 
Διάσκεψη του ΠΟΕ στη Ντόχα, στις 14 
Νοεμβρίου 2001, η συμφωνία TRIPS 
μπορεί και θα πρέπει να ερμηνεύεται και 
να εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε να 
υποστηρίζεται το δικαίωμα των μελών του 
ΠΟΕ να προστατεύουν τη δημόσια υγεία 
και, ιδίως, να προωθούν την πρόσβαση 
όλων στα φάρμακα. Επομένως, είναι 
ιδιαιτέρως σημαντικό να εξασφαλίσουν οι 
τελωνειακές αρχές ότι οποιαδήποτε 
μέτρα λαμβάνουν είναι σύμφωνα με τις 
διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης και δεν 
δεσμεύουν ή αναστέλλουν τη χορήγηση 
άδειας παραλαβής γενόσημων φαρμάκων
των οποίων η διέλευση από το έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ή χωρίς 
μεταφόρτωση, αποταμίευση, μερική 
εκφόρτωση ή αλλαγές στον τρόπο ή το 
μέσο μεταφοράς, αποτελεί τμήμα μόνον 
ενός πλήρους ταξιδίου που αρχίζει και 
ολοκληρώνεται εκτός του εδάφους της 
Ένωσης, όταν δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι 
για υπόνοιες ότι προορίζονται προς 
πώληση εντός της Ένωσης. Για να 
προσδιοριστεί η ουσιαστική πιθανότητα 
εκτροπής φαρμάκων προς την αγορά της 
Ένωσης, οι τελωνειακές αρχές πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, εάν ο 
παραλήπτης ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων έχει άδεια εμπορίας ή 
δικαίωμα επιστροφής δαπάνης σε κάποιο 
κράτος μέλος.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Φάρμακα που φέρουν ψευδές 
εμπορικό σήμα ή των οποίων η εμπορική 
επωνυμία παραπλανά ως προς την 
προέλευση και την ποιότητά τους και τα 
οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
ψευδεπίγραφα φάρμακα βάσει της 
οδηγίας 2011/62/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 
Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, όσον 
αφορά την πρόληψη της εισόδου 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη 
αλυσίδα εφοδιασμού1. Επαρκή μέτρα 
πρέπει να ληφθούν προκειμένου να 
αποτραπεί η πρόσβαση ασθενών και 
καταναλωτών σε παρόμοια προϊόντα και 
λοιπά προϊόντα με αντικείμενο την υγεία 
που φέρουν ψευδές εμπορικό σήμα ·η 
παραπλανητική εμπορική επωνυμία. Πριν 
την …*, Επιτροπή οφείλει να αναλύσει 
την αποτελεσματικότητα των ισχυόντων 
τελωνειακών μέτρων που αποσκοπούν 
στην πάταξη των ψευδεπιγράφων 
φαρμάκων.
______________
1 ΕΕ L 174, 1.7.2011, σ. 74.
*ΕΕ: προστίθεται η ημερομηνία: 24 
μήνες από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.  ΕΕ:

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Για την ενίσχυση του αγώνα κατά 
των παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, το Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο Παραποίησης και 
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Πειρατείας θα πρέπει να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο παρέχοντας χρήσιμες 
πληροφορίες στις τελωνειακές αρχές 
ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτητα και η 
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών 
τους.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17γ) Η αντιμετώπιση των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας στα εξωτερικά σύνορα της 
Ένωσης πρέπει να συνδυάζεται με 
στοχευμένες προσπάθειες στην πηγή. 
Τούτο απαιτεί συνεργασία τόσο με τρίτες 
χώρες όσο και σε διεθνές επίπεδο, στο 
πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη πρέπει να οικοδομήσουν 
σεβασμό και να προωθήσουν υψηλά 
επίπεδα προστασίας των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Τούτο πρέπει 
να συνίσταται στην υποστήριξη της 
συμπερίληψης και επιβολής των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε 
εμπορικές συμφωνίες, στην τεχνική 
συνεργασία, στην ενθάρρυνση της 
ανταλλαγής απόψεων στα διάφορα διεθνή 
φόρα, στην επικοινωνία και ανταλλαγή 
πληροφοριών, καθώς και σε περαιτέρω 
μέτρα στο πλαίσιο της επιχειρησιακής 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και τους 
εμπλεκόμενους κλάδους.

Αιτιολόγηση

Η αντιμετώπιση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να 
επωφελείται από την ενισχυμένη διμερή συνεργασία, καθώς και από συντονισμένη διεθνή 
δράση. 
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17δ) Προκειμένου να εξαλειφθεί το 
διεθνές εμπόριο σε εμπορεύματα που 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, το άρθρο 69 της συμφωνίας 
TRIPS προβλέπει ότι τα κράτη μέλη του 
ΠΟΕ πρέπει να προωθούν την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών 
σχετικά με το εμπόριο αγαθών που 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Η ανταλλαγή αυτή 
πληροφοριών πρέπει να επιτρέπει την 
παρακολούθηση των δικτύων διακίνησης 
έτσι ώστε να τίθεται τέρμα στην 
παρασκευή και διανομή εμπορευμάτων 
που παραβιάζουν τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας σε πρότερο 
στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Κατά 
συνέπεια είναι αναγκαίο να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
τελωνειακών αρχών της Ένωσης και 
αρμόδιων αρχών σε τρίτες χώρες, μεταξύ 
άλλων σε θέματα προστασίας δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα της απομίμησης και παραποίησης και των εκτεταμένων 
σχετικών δικτύων που ξεπερνούν τα σύνορα χωρών, επιβάλλεται οι τελωνειακές αρχές να είναι 
σε θέση να ανταλλάσσουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες, μεταξύ άλλων με τρίτες χώρες, 
έτσι ώστε να παρακολουθούν τα δίκτυα και τις διαδρομές που ακολουθούν οι παραποιητές. 

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17ε) Σύμφωνα με τον στόχο της Ένωσης 
για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας 
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στην καταπολέμηση της παραποίησης / 
απομίμησης, της πειρατείας και του 
παράνομου παράλληλου εμπορίου αγαθών 
που παραβιάζουν τη διανοητική 
ιδιοκτησία που έχει καταχωρισθεί σε 
δικαιούχους, το νέο Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο Παραποίησης και 
Πειρατείας καλείται να διαδραματίσει 
θεμελιώδη ρόλο παρέχοντας σε όλες τις 
τελωνειακές αρχές των κρατών μελών 
συναφείς και επίκαιρες πληροφορίες για 
να διενεργούν τους κατάλληλους ελέγχους 
τόσο στους εγκεκριμένους εισαγωγείς και 
διανομείς αυτών των αγαθών στην ενιαία 
αγορά όσο και στους εξαγωγείς αυτών 
των αγαθών στις αγορές της αλλοδαπής. 
Αυτός ο ρόλος θα μπορούσε να τονωθεί 
περαιτέρω μέσω της δημιουργίας βάσης 
δεδομένων αυθεντικών προϊόντων και 
υπηρεσιών της Ένωσης που 
προστατεύονται από καταχωρισμένα 
εμπορικά σήματα, δικαιώματα επί 
σχεδίου ή υποδείγματος και διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας και η οποία θα μπορούσε 
επίσης να διατίθεται στις ξένες 
τελωνειακές αρχές που συνεργάζονται με 
την Ένωση στο πεδίο της καλύτερης 
προστασίας και επιβολής των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Δεδομένου ότι οι τελωνειακές αρχές 
παρεμβαίνουν κατόπιν προηγούμενης 
αίτησης, είναι σκόπιμο να προβλέπεται ότι 
ο υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση παρέμβασης των τελωνειακών 
αρχών θα πρέπει να επιστρέφει όλα τα 
έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκαν οι 
τελωνειακές αρχές κατά την παρέμβαση 
για την επιβολή των δικαιωμάτων του 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Παρά ταύτα, το 

(20) Δεδομένου ότι οι τελωνειακές αρχές 
παρεμβαίνουν κατόπιν προηγούμενης 
αίτησης, είναι σκόπιμο να προβλέπεται ότι 
ο υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση παρέμβασης των τελωνειακών 
αρχών θα πρέπει να επιστρέφει όλα τα 
έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκαν οι 
τελωνειακές αρχές κατά την παρέμβαση 
για την επιβολή των δικαιωμάτων του 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Παρά ταύτα, ο
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γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει 
τον υπέρ ου η απόφαση να αξιώνει 
αποζημίωση από τον παραβάτη ή άλλα 
πρόσωπα που ενδέχεται να θεωρηθεί ότι 
ευθύνονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
σχετικού κράτους μέλους. Οι περιπτώσεις 
εξόδων και ζημιών που βαρύνουν άλλα 
πρόσωπα εκτός από τις τελωνειακές 
διοικήσεις λόγω τελωνειακής παρέμβασης, 
όταν τα εμπορεύματα δεσμεύονται κατόπιν 
αιτήματος τρίτου βασιζόμενου σε 
διανοητική ιδιοκτησία, θα πρέπει να 
ρυθμίζονται από την ειδική νομοθεσία για 
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

υπέρ ου η απόφαση θα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να αξιώνει αποζημίωση από τον 
παραβάτη ή άλλα πρόσωπα που ενδέχεται 
να θεωρηθεί ότι ευθύνονται, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία του σχετικού κράτους 
μέλους, όπως ορισμένοι μεσάζοντες, 
λόγου χάριν οι μεταφορείς. Οι περιπτώσεις 
εξόδων και ζημιών που βαρύνουν άλλα 
πρόσωπα εκτός από τις τελωνειακές 
διοικήσεις λόγω τελωνειακής παρέμβασης, 
όταν τα εμπορεύματα δεσμεύονται κατόπιν 
αιτήματος τρίτου βασιζόμενου σε 
διανοητική ιδιοκτησία, θα πρέπει να 
ρυθμίζονται από την ειδική νομοθεσία για 
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Με τον παρόντα κανονισμό 
εισάγεται η δυνατότητα για τις 
τελωνειακές αρχές να επιτρέπουν τη 
μετακίνηση, υπό τελωνειακή επίβλεψη, 
εμπορευμάτων που έχουν εγκαταλειφθεί 
προς καταστροφή, μεταξύ διαφορετικών 
τοποθεσιών εντός του τελωνειακού 
εδάφους της Ένωσης. Πρέπει να 
ενθαρρυνθούν οι τελωνειακές αρχές να 
χρησιμοποιήσουν τη διάταξη αυτήν, ώστε 
να γίνει δυνατή η ορθότερη από 
οικονομική και περιβαλλοντική άποψη 
καταστροφή των εμπορευμάτων αυτών, 
αλλά και για λόγους εκπαίδευσης και 
παραδειγματισμού, προνοώντας 
ταυτόχρονα για τα κατάλληλα μέτρα 
ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπεται η μεταφορά εμπορευμάτων και για λόγους εκπαίδευσης και 
παραδειγματισμού. Από τη μία πλευρά, τα εμπορεύματα αυτά θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση των τελωνειακών υπαλλήλων, ιδίως όσον αφορά τις νέες 
και περίπλοκες παραβιάσεις των ΔΔΙ. Αφετέρου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
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εξασκηθούν οι καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα εμπορεύματα αυτά και να αποκτήσουν 
συνείδηση των κινδύνων που συνδέονται με τέτοια προϊόντα.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Τα εξής στοιχεία της βάσης 
δεδομένων πρέπει να ορίζονται στη 
νομοθεσία της Ένωσης: ο φορέας που θα 
ελέγχει και θα διαχειρίζεται τη βάση 
δεδομένων και ο φορέας που θα έχει την 
ευθύνη να διασφαλίζει την ασφάλεια της 
επεξεργασίας των δεδομένων που 
περιέχει η βάση δεδομένων. Η εισαγωγή 
οποιουδήποτε τύπου ενδεχόμενης 
διαλειτουργικότητας ή ανταλλαγής 
πρέπει, κατά πρώτο και κύριο λόγο, να 
συμμορφώνεται με την αρχή του 
περιορισμού του σκοπού, το οποίο 
σημαίνει ότι τα δεδομένα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον 
οποίο συστάθηκε η βάση δεδομένων και 
ότι καμία ανταλλαγή ή διασύνδεση που 
υπερβαίνει τούτο το σκοπό δεν πρέπει να 
επιτρέπεται.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση εντός 
του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης τα 
οποία είναι ύποπτα παραβίασης 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

Αιτιολόγηση
Για λόγους σαφήνειας, η αντιμετώπιση των υπό διαμετακόμιση εμπορευμάτων πρέπει να 
αναφέρεται ρητά στο νέο κανονισμό. Όπου υπάρχει υποψία για παραβίαση των δικαιωμάτων 
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που αναγνωρίζει το ουσιαστικό δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ και των κρατών μελών 
και απτός κίνδυνος εκτροπής των εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά ενώ βρίσκονται υπό 
διαμετακόμιση, τα τελωνεία νομιμοποιούνται να δεσμεύουν τα εμπορεύματα.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) υπόδειγμα χρησιμότητας, όπως 
προβλέπεται στη νομοθεσία κράτους 
μέλους·

(ια) υπόδειγμα χρησιμότητας, εφόσον 
προστατεύεται ως αποκλειστικό 
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας από 
τη νομοθεσία κράτους μέλους·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εμπορεύματα τα οποία είναι 
αντικείμενο ενέργειας παραβίασης 
σήματος και φέρουν χωρίς άδεια σήμα ίδιο 
με το σήμα που έχει εγκύρως καταχωριστεί 
για τους ίδιους τύπους εμπορευμάτων, ή 
που δεν δύναται να διακριθεί ως προς τα 
βασικά του χαρακτηριστικά από το εν 
λόγω σήμα·

(α) εμπορεύματα τα οποία είναι 
αντικείμενο ενέργειας παραβίασης 
σήματος και φέρουν χωρίς άδεια σήμα ίδιο 
με το σήμα που έχει εγκύρως καταχωριστεί 
για τους ίδιους τύπους εμπορευμάτων, ή 
που δεν δύναται να διακριθεί ως προς τα 
βασικά του χαρακτηριστικά από το εν 
λόγω σήμα, καθώς και κάθε στοιχείο 
σήματος, ακόμη και αν παρουσιάζεται 
χωριστά, και οι συσκευασίες που φέρουν 
σήματα εμπορευμάτων 
παραποίησης/απομίμησης·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «εμπορεύματα που θεωρούνται ύποπτα 
ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας: εμπορεύματα για τα οποία 
υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία 
που πείθουν τις τελωνειακές αρχές ότι, στο 
κράτος μέλος όπου ευρίσκονται, τα εν 
λόγω εμπορεύματα είναι εκ πρώτης όψεως:

7. «εμπορεύματα που θεωρούνται ύποπτα 
ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας: εμπορεύματα για τα οποία 
υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που πείθουν 
τις τελωνειακές αρχές ότι, στο κράτος 
μέλος όπου ευρίσκονται, τα εν λόγω 
εμπορεύματα είναι εκ πρώτης όψεως:

Αιτιολόγηση

Είναι αδύνατον να υπάρχουν υπόνοιες για εμπορεύματα ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας και να απαιτείται η ύπαρξη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εμπορεύματα τα οποία είναι 
αντικείμενο ενέργειας παραβίασης 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας 
βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης ή του 
εν λόγω κράτους μέλους·

(α) εμπορεύματα τα οποία είναι 
αντικείμενο ενέργειας παραβίασης 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας στο 
κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα 
εμπορεύματα·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) κάθε καλούπι ή μήτρα που προορίζεται 
ή έχει προσαρμοστεί ειδικά για την 
κατασκευή εμπορευμάτων που 
παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, εφόσον τα εν λόγω καλούπια 
ή μήτρες παραβιάζουν τα δικαιώματα του 
κατόχου, βάσει της νομοθεσίας της 
Ένωσης ή της νομοθεσίας του εν λόγω 

(γ) κάθε καλούπι ή μήτρα που προορίζεται 
ή έχει προσαρμοστεί ειδικά για την 
κατασκευή εμπορευμάτων που 
παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, εφόσον τα εν λόγω καλούπια 
ή μήτρες παραβιάζουν τα δικαιώματα του 
κατόχου στο κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκονται τα εμπορεύματα·



RR\898122EL.doc 27/107 PE470.069v02-00

EL

κράτους μέλους·

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «διασαφιστής»: ο διασαφιστής όπως 
αυτός αναφέρεται στο άρθρο 4 σημείο 18 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92·

(13) «διασαφιστής»: το πρόσωπο που 
καταθέτει στο όνομά του διασάφηση ή 
εκείνος στο όνομα του οποίου 
κατατίθεται μια τελωνειακή διασάφηση·

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση της νομικής σαφήνειας είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι όροι στον ίδιο 
τον κανονισμό, αντί να γίνεται μια αναφορά σε άλλη νομοθετική πράξη.

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «Τελωνειακή επιτήρηση»: η 
επιτήρηση από τις τελωνειακές αρχές 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 σημείο 13 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92·

(15) «Τελωνειακή επιτήρηση»: ενέργειες 
στις οποίες προβαίνουν γενικά οι
τελωνειακές αρχές, ώστε να εξασφαλίζουν 
την τήρηση της τελωνειακής νομοθεσίας 
και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων που 
ισχύουν για τα εμπορεύματα που 
αποτελούν το αντικείμενο αυτών των 
ενεργειών·

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση της νομικής σαφήνειας είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι όροι στον ίδιο 
τον κανονισμό, αντί να γίνεται μια αναφορά σε άλλη νομοθετική πράξη.

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 17 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) «μικρή αποστολή»: μία μόνο 
συσκευασία εμπορικής φύσης η οποία:
(α) περιλαμβάνει λιγότερα από τρία 
τεμάχια ή
(β) περιλαμβάνει τεμάχια συνολικού 
βάρους μικρότερου των 2 χιλιογράμμων.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της "μικρής αποστολής", και ιδίως τα όρια για τον προσδιορισμό της, είναι ουσιώδη 
στοιχεία του παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, οι συννομοθέτες πρέπει να μπορούν να 
αποφασίζουν τον ορισμό και τα εφαρμοστέα όρια.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) «αλλοιώσιμο εμπόρευμα»: 
εμπόρευμα του οποίου η αξία είναι πιθανό 
να μειωθεί σημαντικά με το πέρασμα του 
χρόνου ή το οποίο, λόγω της φύσης του, 
κινδυνεύει με καταστροφή·

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) φορείς συλλογικής διαχείρισης 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, των 
οποίων έχει κανονικά αναγνωριστεί το 
δικαίωμα να αντιπροσωπεύουν τους 
κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων·

(β) φορείς συλλογικής διαχείρισης 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που
αντιπροσωπεύουν νομίμως τους κατόχους 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
συγγενικών δικαιωμάτων·

Τροπολογία 38



RR\898122EL.doc 29/107 PE470.069v02-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επαγγελματικοί φορείς υπεράσπισης, 
των οποίων έχει κανονικά αναγνωριστεί 
το δικαίωμα να αντιπροσωπεύουν τους 
κατόχους δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

(γ) επαγγελματικοί φορείς υπεράσπισης 
που αντιπροσωπεύουν νομίμως τους 
κατόχους δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται 
το άρθρο 4 υποβάλλουν μία μόνο αίτηση 
για κάθε δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας που προστατεύεται σε ένα 
κράτος μέλος ή στην Ένωση. 

Αιτιολόγηση

Αυτό αποσκοπεί στο να αποφεύγονται πολλαπλές αιτήσεις για το ίδιο ΔΔΙ και οι παράλληλες 
αιτήσεις σε κράτος μέλος και στην Ένωση, πράγμα που στο παρελθόν οδήγησε σε σύγχυση.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, το έντυπο της αίτησης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή ορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, το έντυπο της αίτησης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2.
Όταν ασκεί την εκτελεστική της εξουσία, 
η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων.
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Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία ακολουθεί τις συστάσεις που διατυπώνονται στη γνώμη του Ευρωπαίου 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (2011/C 363/01).

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ειδικά και τεχνικά δεδομένα για τα 
αυθεντικά εμπορεύματα, 
συμπεριλαμβανομένων εικόνων, όπου 
ενδείκνυται·

ζ) ειδικά και τεχνικά δεδομένα για τα 
αυθεντικά εμπορεύματα, 
συμπεριλαμβανομένων σήμανσης, όπως οι 
γραμμωτοί κώδικες, και εικόνων, όπου 
ενδείκνυται·

Αιτιολόγηση
Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανιχνευσιμότητα των παράλληλων εισαγωγών, οι κάτοχοι 
δικαιωμάτων και οι εκπρόσωποί τους πρέπει να προσφέρουν στις τελωνειακές αρχές όλες τις 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον εντοπισμό αυθεντικών προϊόντων, όπως η σήμανση 
και οι εγκεκριμένοι διανομείς.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) κάθε στοιχείο που θα επιτρέψει στις 
τελωνειακές αρχές να αναλύσουν και να 
αξιολογήσουν τον κίνδυνο παραβίασης του 
ή των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

i) στοιχείο που θα επιτρέψει στις 
τελωνειακές αρχές να αναλύσουν και να 
αξιολογήσουν τον κίνδυνο παραβίασης του 
ή των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, όπως οι εγκεκριμένοι 
διανομείς·

Αιτιολόγηση

Είναι υπερβολικό να ζητείται από τους κατόχους δικαιωμάτων να προσκομίσουν και να 
επικαιροποιούν "κάθε" στοιχείο, εφόσον ακόμα και η μικρότερη λεπτομέρεια θα μπορούσε 
ενδεχομένως να θεωρηθεί σημαντική. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανιχνευσιμότητα των 
παράλληλων εισαγωγών, οι κάτοχοι δικαιωμάτων και οι εκπρόσωποί τους πρέπει να 
προσφέρουν στις τελωνειακές αρχές όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον 
εντοπισμό αυθεντικών προϊόντων, όπως η σήμανση και οι εγκεκριμένοι διανομείς.
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Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε) δέσμευση του αιτούντος να 
συμφωνήσει ότι τα δεδομένα που θα 
παρασχεθούν από αυτόν θα υπόκεινται σε 
επεξεργασία από την Επιτροπή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτή η εξαιρετικά ευαίσθητη και εμπιστευτική πληροφορία προορίζεται για αποκλειστική χρήση 
από τις τελωνειακές αρχές για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η παράγραφος αυτή δεν 
προσδιορίζει για ποιους λόγους θα χρησιμοποιεί η επιτροπή το συγκεκριμένο στοιχείο και ποιος 
άλλος θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σ' αυτό. Δημιουργούνται έτσι προβλήματα όσον αφορά 
την επιβολή και τίθενται σε κίνδυνο τα εμπορικά συμφέροντα (εμπιστευτικότητα, 
αντιμονοπωλιακά κ. ά.) των κατόχων του δικαιώματος.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αίτηση περιέχει τις πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται στο υποκείμενο 
δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 45/2001 και τους εθνικούς 
νόμους που εφαρμόζουν την οδηγία 
95/46/EΚ.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία ακολουθεί τις συστάσεις που διατυπώνονται στη γνώμη του Ευρωπαίου 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (2011/C 363/01).

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν υπάρχουν διαθέσιμα 
μηχανογραφημένα συστήματα για την 
παραλαβή και την επεξεργασία αιτήσεων, 
οι αιτήσεις υποβάλλονται με τη 
χρησιμοποίηση τεχνικών ηλεκτρονικής 
επεξεργασίας δεδομένων.

4. Όταν υπάρχουν διαθέσιμα 
μηχανογραφημένα συστήματα για την 
παραλαβή και την επεξεργασία αιτήσεων, 
οι αιτήσεις υποβάλλονται με τη 
χρησιμοποίηση τεχνικών ηλεκτρονικής 
επεξεργασίας δεδομένων. Τα κράτη μέλη 
καθιστούν τα εν λόγω συστήματα 
διαθέσιμα το αργότερο ώς την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλεφθεί νομική υποχρέωση για επένδυση σε διαλειτουργικές διαδικασίες 
ηλεκτρονικού εκτελωνισμού (eCustoms) και εφαρμογή τους και σε ό,τι αφορά την άσκηση των 
ΔΔΙ.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο αιτών δεν προσκομίσει τα 
ελλείποντα στοιχεία εντός της προθεσμίας 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η 
αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία απορρίπτει 
την αίτηση.

2. Εάν ο αιτών δεν προσκομίσει τα 
ελλείποντα στοιχεία εντός της προθεσμίας 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η 
αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία μπορεί να
απορρίψει την αίτηση. Σε τέτοια 
περίπτωση η απόφαση της αρμόδιας 
τελωνειακής υπηρεσίας πρέπει να είναι 
αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει 
πληροφορίες για τη διαδικασία
προσφυγής.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση κοινοποιεί στην αρμόδια 

Ο υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση κοινοποιεί εντός πέντε εργάσιμων 
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τελωνειακή υπηρεσία που εξέδωσε την εν 
λόγω απόφαση οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

ημερών στην αρμόδια τελωνειακή 
υπηρεσία που εξέδωσε την εν λόγω 
απόφαση οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις 
του άρθρου 18 παράγραφος 2, που 
αφορούν την επιστροφή των δειγμάτων·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η επιστροφή των δειγμάτων δεν μπορεί να πραγματοποιείται πάντα και το κείμενο δεν είναι 
σαφές ως προς το ποιος κρίνει αν οι περιστάσεις επιτρέπουν την επιστροφή δειγμάτων ή όχι. 
Πέραν τούτου δεν μπορεί μία κατάσταση πραγμάτων να προδικάσει ποια μέτρα θα λάβει 
μελλοντικά ο δικαιούχος. Το κείμενο πρέπει να εξασφαλίζει μια αρκετά ευέλικτη προσέγγιση για 
την προστασία της αγοράς της ΕΕ.

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) δεν κινήσει διαδικασία, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, 
στο άρθρο 23 παράγραφος 4 ή στο άρθρο 
24 παράγραφος 9.

(δ) δεν κινήσει διαδικασία, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 
ή στο άρθρο 24 παράγραφος 9.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι τελωνειακές αρχές κράτους 
μέλους εντοπίσουν, σε μια από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 

1. Εάν οι τελωνειακές αρχές κράτους 
μέλους εντοπίσουν, σε μια από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 
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παράγραφος 1, εμπορεύματα που 
θεωρούνται ύποπτα ότι παραβιάζουν 
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας που 
καλύπτεται από απόφαση που κάνει δεκτή 
αίτηση παρέμβασης, λαμβάνουν απόφαση 
να αναστείλουν τη χορήγηση άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβούν στη δέσμευσή τους.

παράγραφος 1, εμπορεύματα που 
θεωρούνται ύποπτα ότι παραβιάζουν 
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας που 
καλύπτεται από απόφαση που κάνει δεκτή 
αίτηση παρέμβασης, αναστέλλουν τη 
χορήγηση άδειας παραλαβής των 
εμπορευμάτων ή προβαίνουν στη 
δέσμευσή τους.

Αιτιολόγηση

Η αναστολή της άδειας ή η δέσμευση των εμπορευμάτων, ενώ εκκρεμεί η απόφαση από τον 
δικαιούχο, δεν είναι θέμα απόφασης. Προτείνεται επομένως να διαγραφεί η λέξη "απόφαση".

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν εκδώσουν την απόφαση να 
αναστείλουν τη χορήγηση άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβούν στη δέσμευσή τους, οι 
τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν 
από τον υπέρ ου η απόφαση που κάνει 
δεκτή την αίτηση να τους παράσχει κάθε 
σχετική πληροφορία. Οι τελωνειακές αρχές 
μπορούν επίσης να παράσχουν στον υπέρ 
ου η απόφαση πληροφορίες σχετικά με τον 
πραγματικό ή εικαζόμενο αριθμό 
τεμαχίων, τη φύση τους, καθώς και εικόνες 
τους, όπου ενδείκνυται.

2. Πριν να αναστείλουν τη χορήγηση 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβούν στη δέσμευσή τους, οι 
τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν 
από τον υπέρ ου η απόφαση που κάνει 
δεκτή την αίτηση να τους παράσχει κάθε 
σχετική πληροφορία. Οι τελωνειακές αρχές 
παρέχουν επίσης στον υπέρ ου η απόφαση, 
μετά από αίτημά του, πληροφορίες 
σχετικά με τον πραγματικό ή εικαζόμενο 
αριθμό τεμαχίων, τη φύση τους, καθώς και 
εικόνες τους, όπου ενδείκνυται.

Αιτιολόγηση

Η αναστολή της άδειας ή η δέσμευση των εμπορευμάτων, ενώ εκκρεμεί η απόφαση από τον 
δικαιούχο, δεν είναι θέμα απόφασης. Προτείνεται επομένως να διαγραφεί η λέξη "απόφαση". 
Οι τελωνειακές αρχές πρέπει να είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στον κάτοχο του 
δικαιώματος, μετά από αίτημά του, πληροφορίες σχετικά με τα τεμάχια. Αυτό θα επιτρέπει στον 
κάτοχο του δικαιώματος να ταυτοποιεί τις παραβιάσεις και να λαμβάνει περαιτέρω μέτρα κατά 
του παραβάτη.
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν εκδώσουν την απόφαση να 
αναστείλουν τη χορήγηση άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβούν στη δέσμευσή τους, οι 
τελωνειακές αρχές γνωστοποιούν την 
πρόθεσή τους στον διασαφιστή ή, σε 
περιπτώσεις που πρόκειται να γίνει 
δέσμευση των εμπορευμάτων, στον κάτοχο 
των εμπορευμάτων. Παρέχεται η 
δυνατότητα στον διασαφιστή ή τον κάτοχο 
των εμπορευμάτων να εκφράσει τις 
απόψεις του, εντός τριών εργασίμων 
ημερών από την αποστολή της εν λόγω 
γνωστοποίησης.

3. Όταν τα εμπορεύματα που θεωρούνται 
ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαίωμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας δεν είναι 
εμπορεύματα παραποίησης/ απομίμησης 
ή πειρατικά εμπορεύματα, οι τελωνειακές 
αρχές γνωστοποιούν την πρόθεσή τους 
στον διασαφιστή ή, σε περιπτώσεις που 
πρόκειται να γίνει δέσμευση των 
εμπορευμάτων, στον κάτοχο των 
εμπορευμάτων, πριν να προβούν στην 
αναστολή της άδειας παραλαβής ή στην 
δέσμευση των εμπορευμάτων. Παρέχεται 
η δυνατότητα στον διασαφιστή ή τον 
κάτοχο των εμπορευμάτων να εκφράσει τις 
απόψεις του, εντός τριών εργασίμων 
ημερών από την παραλαβή της εν λόγω 
γνωστοποίησης.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση εμπορευμάτων υπό 
διαμετακόμιση για τα οποία υπάρχουν 
υπόνοιες ότι αποτελούν απομιμήσεις ή 
αντίγραφα προϊόντος που προστατεύεται 
στην Ένωση από δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τα οποία τίθενται σε 
καθεστώς αναστολής, οι τελωνειακές 
αρχές ζητούν από τον διασαφιστή ή 
κάτοχο των εμπορευμάτων να παράσχει 
επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο 
τελικός προορισμός είναι εκτός της 
επικρατείας της Ένωσης εντός τριών 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
αυτού του αιτήματος. Όταν δεν 
παρέχονται επαρκή στοιχεία περί του 
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αντιθέτου, οι τελωνειακές αρχές θεωρούν 
τελικό προορισμό την επικράτεια της 
Ένωσης.
Έως τις ….* η Επιτροπή εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
τελωνειακές αρχές για την εκτίμηση 
κινδύνου εκτροπής αυτών των 
εμπορευμάτων, όπως αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, στην αγορά της Ένωσης, 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 29, 
παρ. 2. 
*ΕΕ: προστίθεται η ημερομηνία: 12 
μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τελωνειακές αρχές κοινοποιούν στον 
υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση και στον διασαφιστή ή τον κάτοχο 
των εμπορευμάτων την απόφασή τους να 
αναστείλουν τη χορήγηση άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβούν στη δέσμευσή τους, εντός μίας 
εργάσιμης ημέρας από την έκδοση της 
απόφασής τους.

Οι τελωνειακές αρχές κοινοποιούν στον 
υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση και στον διασαφιστή ή τον κάτοχο 
των εμπορευμάτων την αναστολή της
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή τη
δέσμευσή τους, εντός μίας εργάσιμης 
ημέρας. Εναλλακτικά, οι τελωνειακές 
αρχές μπορούν να ζητήσουν από τον υπέρ 
ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση να ενημερώσει σχετικά τον 
διασαφιστή ή τον κάτοχο των 
εμπορευμάτων, όπου ο υπέρ ου η 
απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση 
εγγυάται ότι θα συμμορφωθεί με τα 
χρονικά όρια και τις υποχρεώσεις που 
ορίζει η παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοποίηση προς τον διασαφιστή ή τον 
κάτοχο των εμπορευμάτων περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τις έννομες 
συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 20, 
όσον αφορά άλλα εμπορεύματα εκτός από 
τα εμπορεύματα παραποίησης / 
απομίμησης και τα πειρατικά 
εμπορεύματα, και στο άρθρο 23, όσον 
αφορά εμπορεύματα παραποίησης / 
απομίμησης και πειρατικά εμπορεύματα.

Η κοινοποίηση προς τον διασαφιστή ή τον 
κάτοχο των εμπορευμάτων περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τις έννομες 
συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 20.

Αιτιολόγηση

Η απλοποιημένη διαδικασία μόνο για παραποιημένα και πειρατικά προϊόντα θα προκαλούσε, 
στην πράξη, νομική αβεβαιότητα, εφόσον δεν είναι σαφές ποια διαδικασία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί όταν τα αγαθά παραβιάζουν επίσης δικαιώματα εμπορικού σήματος, αντιγραφής 
και άλλα ΔΔΙ (π.χ. ευρεσιτεχνίες). Προτείνεται συνεπώς να αντικατασταθούν οι παράγραφοι του 
άρθρου 20 με μια προσαρμοσμένη διατύπωση του άρθρου 23, που θα ισχύει για όλες τις 
παραβάσεις ΔΔΙ.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι τελωνειακές αρχές ενημερώνουν τον 
υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση, καθώς και τον διασαφιστή ή τον 
κάτοχο των εμπορευμάτων, σχετικά με την 
πραγματική ή εικαζόμενη ποσότητα, την 
πραγματική ή εικαζόμενη φύση των 
εμπορευμάτων, μαζί με εικόνες τους, όπου 
ενδείκνυται, των οποίων έχει ανασταλεί η 
χορήγηση άδειας παραλαβής ή έχει γίνει 
δέσμευση.

5. Οι τελωνειακές αρχές ενημερώνουν τον 
υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση, καθώς και τον διασαφιστή ή τον 
κάτοχο των εμπορευμάτων, σχετικά με την 
πραγματική ή εικαζόμενη ποσότητα, την 
πραγματική ή εικαζόμενη φύση των 
εμπορευμάτων, μαζί με φωτογραφίες τους, 
όπου ενδείκνυται, των οποίων έχει 
ανασταλεί η χορήγηση άδειας παραλαβής 
ή έχει γίνει δέσμευση.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν εκδώσουν την απόφαση να 
αναστείλουν τη χορήγηση άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβούν στη δέσμευσή τους, οι 
τελωνειακές αρχές, χωρίς να 
ανακοινώσουν άλλες πληροφορίες εκτός 
από τον πραγματικό ή τον εικαζόμενο 
αριθμό τεμαχίων, τη φύση τους, καθώς και 
εικόνες τους, όπου ενδείκνυται, μπορούν 
να ζητήσουν από κάθε πρόσωπο που 
δικαιούται να υποβάλει αίτηση σχετικά με 
την εικαζόμενη παραβίαση δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας να τους παράσχει 
κάθε σχετική πληροφορία.

2. Πριν να αναστείλουν τη χορήγηση 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβούν στη δέσμευσή τους, οι 
τελωνειακές αρχές, χωρίς να 
ανακοινώσουν άλλες πληροφορίες εκτός 
από τον πραγματικό ή τον εικαζόμενο 
αριθμό τεμαχίων, τη φύση τους, καθώς και 
φωτογραφίες τους, όπου ενδείκνυται, 
μπορούν να ζητήσουν από κάθε πρόσωπο 
που δικαιούται να υποβάλει αίτηση 
σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας να 
τους παράσχει κάθε σχετική πληροφορία.

Αιτιολόγηση

Η αναστολή της άδειας ή η δέσμευση των εμπορευμάτων, ενώ εκκρεμεί η απόφαση από τον 
δικαιούχο, δεν είναι θέμα απόφασης. Προτείνεται επομένως να διαγραφεί η λέξη "απόφαση".

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν εκδώσουν απόφαση να 
αναστείλουν τη χορήγηση άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβούν στη δέσμευσή τους, οι 
τελωνειακές αρχές, γνωστοποιούν την 
πρόθεσή τους στον διασαφιστή ή, σε 
περιπτώσεις που πρόκειται να γίνει 
δέσμευση των εμπορευμάτων, στον 
κάτοχο των εμπορευμάτων. Παρέχεται η 
δυνατότητα στον διασαφιστή ή τον 
κάτοχο των εμπορευμάτων να εκφράσει 
τις απόψεις του, εντός τριών εργασίμων 
ημερών από την αποστολή της εν λόγω 
γνωστοποίησης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτή η πρόσθετη υποχρέωση θα δημιουργούσε υπερβολικό διοικητικό βάρος για τις 
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τελωνειακές αρχές, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα τη μείωση των κατασχέσεων. Οι οικονομικοί 
φορείς που εισάγουν εμπορεύματα στην ΕΕ γνωρίζουν καλά ότι οι αποστολές τους μπορεί να 
υποστούν τελωνειακό έλεγχο, που ενδέχεται να προκαλέσει την αναστολή της χορήγησης άδειας 
παραλαβής. Αυτό δεν παραβιάζει τα δικαιώματα του εισαγωγέα, αφού οι τελωνειακές αρχές 
απλώς εφαρμόζουν τα νόμιμα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση εμπορευμάτων υπό 
διαμετακόμιση για τα οποία υπάρχουν 
υπόνοιες ότι αποτελούν απομιμήσεις ή 
αντίγραφα προϊόντος που προστατεύεται 
στην Ένωση από δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τα οποία τίθενται σε 
καθεστώς αναστολής, οι τελωνειακές 
αρχές ζητούν από τον διασαφιστή ή 
κάτοχο των εμπορευμάτων να παράσχει 
επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο 
τελικός προορισμός είναι εκτός της 
επικρατείας της Ένωσης εντός τριών 
εργάσιμων ημερών από την αποστολή 
αυτού του αιτήματος. Όταν δεν 
παρέχονται επαρκή στοιχεία περί του 
αντιθέτου, οι τελωνειακές αρχές θεωρούν 
τελικό προορισμό την επικράτεια της 
Ένωσης.
Έως τις ….* η Επιτροπή εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
τελωνειακές αρχές για την εκτίμηση 
κινδύνου εκτροπής αυτών των 
εμπορευμάτων, όπως αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, στην αγορά της Ένωσης, 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 29, 
παρ. 2.
*ΕΕ: προστίθεται η ημερομηνία: 12 
μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι θεωρείται εξαιρετικά απίθανο το ενδεχόμενο να τροποποιηθεί η ουσιώδης 
νομοθεσία προκειμένου να καλύπτει την απλή διαμετακόμιση εμπορευμάτων που είναι 
απομιμήσεις ή αντίγραφα προϊόντος που προστατεύεται στην Ένωση, προτείνεται να 
συμπεριληφθεί τούτη η πρόσθετη ρήτρα διασφάλισης προκειμένου να αποτρέπεται η είσοδος 
των εμπορευμάτων αυτών στην εσωτερική αγορά. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 
ώστε οι τελωνειακές αρχές να αναστέλλουν την χορήγηση της άδειας παραλαβής ή να 
δεσμεύουν τα εμπορεύματα είναι δύο: Πρέπει να υπάρχει υπόνοια παραποίησης ή απομίμησης 
και πρέπει να είναι ανεπαρκή τα παρεχόμενα αποδεικτικά στοιχεία.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν δεν μπορεί να εντοπιστεί 
πρόσωπο που δικαιούται να υποβάλει 
αίτηση, οι τελωνειακές αρχές 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές, για 
να εντοπίσουν πρόσωπο που δικαιούται 
να υποβάλει αίτηση.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει σκοπό να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ τελωνειακών αρχών και 
αρμόδιων αρχών, προκειμένου να εντοπίζεται το πρόσωπο που δικαιούται να υποβάλει αίτηση. 
Τούτο θα λύσει το σημερινό πρόβλημα κατά το οποίο οι τελωνειακές αρχές υποχρεώνονται να 
χορηγούν άδεια παραλαβής εμπορευμάτων ύποπτων για παραβίαση των ΔΔΙ ή να αίρουν τη 
δέσμευσή τους, αν δεν είναι σε θέση να εντοπίσουν το πρόσωπο που δικαιούται να υποβάλει 
αίτηση εντός μίας εργάσιμης ημέρας.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τελωνειακές αρχές κοινοποιούν στον 
διασαφιστή ή τον κάτοχο των 
εμπορευμάτων την απόφασή τους να 
αναστείλουν τη χορήγηση άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβούν στη δέσμευσή τους, εντός μίας 

Οι τελωνειακές αρχές κοινοποιούν στον 
διασαφιστή ή τον κάτοχο των 
εμπορευμάτων την αναστολή της άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή τη
δέσμευσή τους, εντός μίας εργάσιμης 
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εργάσιμης ημέρας από την έκδοση της 
απόφασής τους.

ημέρας.

Αιτιολόγηση

Η αναστολή της άδειας ή η δέσμευση των εμπορευμάτων, ενώ εκκρεμεί η απόφαση από τον 
δικαιούχο, δεν είναι θέμα απόφασης. Προτείνεται επομένως να διαγραφεί η λέξη "απόφαση".

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για 
αλλοιώσιμα εμπορεύματα.

διαγράφεται

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να 
προβαίνουν σε δειγματοληψία και 
δύνανται να παραδίδουν δείγματα στον 
υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση, εφόσον το ζητήσει, αποκλειστικά 
και μόνον για να πραγματοποιηθεί 
ανάλυση και για να διευκολυνθεί η 
συνέχιση της διαδικασίας όσον αφορά τα 
εμπορεύματα παραποίησης / απομίμησης 
και τα πειρατικά εμπορεύματα. Κάθε 
ανάλυση των δειγμάτων αυτών 
πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη 
του υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή 
την αίτηση.

Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να 
προβαίνουν σε δειγματοληψία 
αντιπροσωπευτική του συνόλου των 
εμπορευμάτων και δύνανται να 
παραδίδουν τέτοια δείγματα στον υπέρ ου 
η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση, 
εφόσον το ζητήσει, αποκλειστικά και 
μόνον για να πραγματοποιηθεί ανάλυση 
και για να διευκολυνθεί η συνέχιση της 
διαδικασίας όσον αφορά τα εμπορεύματα 
παραποίησης / απομίμησης και τα 
πειρατικά εμπορεύματα. Κάθε ανάλυση 
των δειγμάτων αυτών πραγματοποιείται με 
αποκλειστική ευθύνη του υπέρ ου η 
απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση.

Αιτιολόγηση

Για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η παραποίηση, είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθούν οι 
αποτελεσματικές και χαμηλού κόστους επαφές μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των υπέρ 
ων η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση.
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Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι τελωνειακές αρχές ενημερώνουν τον 
υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση, εφόσον το ζητήσει, σχετικά με τα 
ονόματα και τις διευθύνσεις, εφόσον είναι 
γνωστά, του παραλήπτη και του 
αποστολέα, του διασαφιστή ή του κατόχου 
των εμπορευμάτων, καθώς και σχετικά με 
την τελωνειακή διαδικασία, την καταγωγή, 
την προέλευση και τον προορισμό των 
εμπορευμάτων που θεωρούνται ύποπτα ότι 
παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

3. Οι τελωνειακές αρχές ενημερώνουν τον 
υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση, εφόσον το ζητήσει, και, όπου 
κρίνεται κατάλληλο, τις αρχές και 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου σχετικά με 
τα ονόματα και τις διευθύνσεις, εφόσον 
είναι γνωστά, του παραλήπτη και του 
αποστολέα, του διασαφιστή ή του κατόχου 
των εμπορευμάτων, καθώς και σχετικά με 
την τελωνειακή διαδικασία, την καταγωγή, 
την προέλευση και τον προορισμό των 
εμπορευμάτων που θεωρούνται ύποπτα ότι 
παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να κινήσει διαδικασία προκειμένου να 
προσδιοριστεί αν έχει παραβιαστεί 
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας·

(α) να κινήσει διαδικασία προκειμένου να 
προσδιοριστεί αν έχει παραβιαστεί 
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας ή κατά 
τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας·

Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για 
τον εντοπισμό του παραβάτη του 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας·
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Αιτιολόγηση

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων πρέπει να δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές για 
να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες με στόχο τον εντοπισμό του παραβάτη, για παράδειγμα για 
την έναρξη ερευνών και τη διαβίβαση πληροφοριών στις αρχές επιβολής του νόμου, ακόμα και 
σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) να ξεκινήσει ποινικές διαδικασίες, ή 
στο πλαίσιο τέτοιων διαδικασιών·

Αιτιολόγηση

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων πρέπει να δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές για 
να ξεκινήσουν ποινικές διαδικασίες εναντίον των παραβατών, ή στο πλαίσιο τέτοιων 
διαδικασιών.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να αξιώσει αποζημίωση από τον 
παραβάτη ή άλλα πρόσωπα, σε περίπτωση 
που τα εμπορεύματα καταστρέφονται 
σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3 ή 
το άρθρο 23 παράγραφος 3.

(β) να αξιώσει αποζημίωση από τον 
παραβάτη ή άλλα πρόσωπα, σε περίπτωση 
που τα εμπορεύματα καταστρέφονται 
σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Η απλοποιημένη διαδικασία μόνο για παραποιημένα και πειρατικά προϊόντα θα προκαλούσε, 
στην πράξη, νομική αβεβαιότητα, εφόσον δεν είναι σαφές ποια διαδικασία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί όταν τα αγαθά παραβιάζουν επίσης δικαιώματα εμπορικού σήματος, αντιγραφής 
και άλλα ΔΔΙ (π.χ. ευρεσιτεχνίες). Προτείνεται συνεπώς να διαγραφούν οι παράγραφοι του 
προτεινόμενου άρθρου 20 και να αντικατασταθούν με τη διατύπωση του προτεινόμενου άρθρου 
23, που θα ισχύει για όλες τις παραβάσεις ΔΔΙ.

Τροπολογία 69
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες 
για προκαταρκτική εξέταση ή ποινική 
διαδικασία ή σε σχέση με αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται 
με δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες 
στο πλαίσιο εξωδικαστικών 
συμβιβαστικών διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων 

μεταξύ τελωνειακών αρχών
Με την επιφύλαξη των ενδεδειγμένων 
διασφαλίσεων προστασίας δεδομένων, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι οι 
πληροφορίες και τα δεδομένα που 
συλλέγονται βάσει του άρθρου 18, 
παράγραφος 3, πρόκειται να 
ανταλλάσσονται μεταξύ των τελωνειακών 
αρχών της Ένωσης και των αρμόδιων 
αρχών τρίτων χωρών, και να 
προσδιορίζει τους όρους ανταλλαγής.
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Αιτιολόγηση

Η συνεργασία με τρίτες χώρες είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της διάδοσης του 
εμπορίου εμπορευμάτων που παραβιάζουν τα ΔΔΙ. Για να είναι αποτελεσματική αυτή η 
συνεργασία, οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και δεδομένα για παραβιάσεις ΔΔΙ με τους ομολόγους τους σε τρίτες χώρες, υπό 
συνθήκες εμπιστευτικότητας, και υπό τον όρο ότι υπάρχουν αυστηρές διασφαλίσεις προστασίας 
δεδομένων. 

Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κίνηση διαδικασίας και αναμενόμενη 
χορήγηση άδειας παραλαβής των 
εμπορευμάτων

Καταστροφή εμπορευμάτων, κίνηση
διαδικασίας και αναμενόμενη χορήγηση 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων

Αιτιολόγηση

Η απλοποιημένη διαδικασία μόνο για παραποιημένα και πειρατικά προϊόντα θα προκαλούσε, 
στην πράξη, νομική αβεβαιότητα, εφόσον δεν είναι σαφές ποια διαδικασία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί όταν τα αγαθά παραβιάζουν επίσης δικαιώματα εμπορικού σήματος, αντιγραφής 
και άλλα ΔΔΙ (π.χ. ευρεσιτεχνίες). Προτείνεται συνεπώς να αντικατασταθούν οι παράγραφοι του 
άρθρου 20 με μια προσαρμοσμένη διατύπωση του άρθρου 23, που θα ισχύει για όλες τις 
παραβάσεις ΔΔΙ.

Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κίνηση διαδικασίας Καταστροφή εμπορευμάτων και έναρξη 
της διαδικασίας

Αιτιολόγηση

Η απλοποιημένη διαδικασία μόνο για παραποιημένα και πειρατικά προϊόντα θα προκαλούσε, 
στην πράξη, νομική αβεβαιότητα, εφόσον δεν είναι σαφές ποια διαδικασία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί όταν τα αγαθά παραβιάζουν επίσης δικαιώματα εμπορικού σήματος, αντιγραφής 
και άλλα ΔΔΙ (π.χ. ευρεσιτεχνίες). Προτείνεται συνεπώς να αντικατασταθούν οι παράγραφοι του 
άρθρου 20 με μια προσαρμοσμένη διατύπωση του άρθρου 23, που θα ισχύει για όλες τις 
παραβάσεις ΔΔΙ.
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Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν εμπορεύματα, εκτός από εκείνα 
που καλύπτονται από τα άρθρα 23 και 24, 
θεωρούνται ύποπτα ότι παραβιάζουν 
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, ο 
υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση κινεί διαδικασία προκειμένου να 
προσδιοριστεί αν έχει παραβιαστεί 
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, εντός 
10 εργασίμων ημερών από την αποστολή
της απόφασης για αναστολή της 
χορήγησης άδειας παραλαβής των 
εμπορευμάτων ή για δέσμευσή τους.

1. Εμπορεύματα για τα οποία έχει 
ανασταλεί η χορήγηση άδειας παραλαβής 
ή τα οποία έχουν δεσμευθεί, μπορούν να 
καταστρέφονται υπό τελωνειακό έλεγχο, 
χωρίς να υπάρχει ανάγκη να 
προσδιοριστεί αν έχει παραβιαστεί 
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας βάσει 
της νομοθεσίας του κράτους μέλους όπου 
ευρίσκονται τα εμπορεύματα, εφόσον 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Εάν πρόκειται για αλλοιώσιμα 
εμπορεύματα που θεωρούνται ύποπτα ότι 
παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, η προθεσμία για την κίνηση 
της διαδικασίας που προβλέπεται στο 
πρώτο εδάφιο ορίζεται σε τρεις εργάσιμες 
ημέρες από την αποστολή της απόφασης 
για αναστολή της χορήγησης άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή για 
δέσμευσή τους.

(α) ο υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή 
την αίτηση έχει επιβεβαιώσει γραπτώς 
στις τελωνειακές αρχές, στη βάση των 
πληροφοριών που του δόθηκαν δυνάμει 
του άρθρου 16, παράγραφος 2, ότι έχει 
παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, αναφέροντας ποιο δικαίωμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας παραβιάσθηκε,
εντός 10 εργασίμων ημερών -ή τριών 
εργασίμων ημερών στην περίπτωση 
αλλοιώσιμων εμπορευμάτων- από τη 
λήψη της κοινοποίησης της αναστολής 
της χορήγησης άδειας παραλαβής των 
εμπορευμάτων ή για δέσμευσή τους·

(β) ο υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή 
την αίτηση έχει ενημερώσει γραπτώς τις 
τελωνειακές αρχές ότι συμφωνεί να 
καταστραφούν τα εμπορεύματα, εντός 10 
εργασίμων ημερών, ή τριών εργασίμων 
ημερών στην περίπτωση αλλοιώσιμων 
εμπορευμάτων, από τη λήψη της 
κοινοποίησης της αναστολής της 
χορήγησης άδειας παραλαβής των 
εμπορευμάτων ή της δέσμευσής τους·
(γ) ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων έχει επιβεβαιώσει 
γραπτώς στις τελωνειακές αρχές ότι 
συμφωνεί να καταστραφούν τα 
εμπορεύματα, εντός 10 εργασίμων 
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ημερών, ή τριών εργασίμων ημερών στην 
περίπτωση αλλοιώσιμων εμπορευμάτων, 
από τη λήψη της κοινοποίησης της 
αναστολής της χορήγησης άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή της 
δέσμευσής τους.

Αιτιολόγηση
Τροποποιημένο άρθρο 23, παράγραφος 1: Πέρα από την επιβεβαίωση της συγκατάθεσής του 
στην καταστροφή, ο κάτοχος των δικαιωμάτων πρέπει επίσης, στη βάση των πληροφοριών που 
έχει λάβει από τις τελωνειακές αρχές, να επιβεβαιώσει ότι έχει παραβιαστεί ένα ΔΔΙ και να 
δηλώσει ποιο ΔΔΙ είναι αυτό, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι μπορεί να επιβληθεί η ποινή της 
καταστροφής. Μόνο τότε, και εφόσον ο διασαφιστής/κάτοχος των εμπορευμάτων συμφωνεί, 
μπορούν τα εμπορεύματα να εγκαταλείπονται για να καταστραφούν. Για να αποφεύγονται 
προβλήματα που συνδέονται με την αποστολή της κοινοποίησης, η προθεσμία πρέπει να 
ορίζεται σε σχέση με τη λήψη της κοινοποίησης και όχι με την αποστολή της.

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τελωνειακές αρχές χορηγούν την 
άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων ή 
αίρουν τη δέσμευσή τους αμέσως μετά τη 
διεκπεραίωση όλων των τελωνειακών 
διατυπώσεων, εφόσον δεν έχουν 
ενημερωθεί από τον υπέρ ου η απόφαση 
που κάνει δεκτή την αίτηση, εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, για οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

2. Εάν, εντός των προθεσμιών που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
γ), ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων δεν έχει επιβεβαιώσει ότι 
συμφωνεί να καταστραφούν τα 
εμπορεύματα, ούτε έχει κοινοποιήσει την 
αντίθεσή του στην καταστροφή αυτή 
προς τις τελωνειακές αρχές που εξέδωσαν 
την απόφαση για αναστολή της 
χορήγησης άδειας παραλαβής των 
εμπορευμάτων ή για δέσμευσή τους, οι 
τελωνειακές αρχές θεωρούν ότι ο 
διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων έχει συμφωνήσει να 
καταστραφούν.

(α) την κίνηση διαδικασίας προκειμένου 
να προσδιοριστεί αν έχει παραβιαστεί
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας·
(β) τη γραπτή σύμφωνη γνώμη του υπέρ 
ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση και του κατόχου των 
εμπορευμάτων ότι τα εμπορεύματα 
εγκαταλείπονται για να καταστραφούν.
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Αιτιολόγηση

Τροποποιημένο άρθρο 23, παράγραφος 2: Για λόγους νομικής σαφήνειας, η θέση της αναφοράς 
στην προθεσμία της παραγράφου 1 σημείο γ) μετατοπίζεται ώστε να είναι σαφές ότι αφορά τόσο 
τη συμφωνία όσο και την αντίθεση στην καταστροφή των εμπορευμάτων. Επιπλέον, πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι η έννοια της εικαζόμενης συναίνεσης ισχύει αν ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων δεν κοινοποιήσει την αντίθεσή του στην καταστροφή, αντικαθιστώντας τη 
διατύπωση "δύνανται να θεωρήσουν" με τη λέξη "θεωρούν", ·όπως συμβαίνει ήδη σε ορισμένα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση σύμφωνης γνώμης να 
εγκαταλειφθούν τα εμπορεύματα για να 
καταστραφούν, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), η καταστροφή 
διενεργείται υπό τελωνειακό έλεγχο, με 
δαπάνη και υπό την ευθύνη του υπέρ ου η 
απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση, 
εκτός εάν ορίζει άλλως η νομοθεσία του 
κράτους μέλους όπου καταστρέφονται τα 
εμπορεύματα.

3. Η καταστροφή διενεργείται υπό 
τελωνειακό έλεγχο, με δαπάνη και υπό την 
ευθύνη του υπέρ ου η απόφαση που κάνει 
δεκτή την αίτηση, εκτός εάν ορίζει άλλως 
η νομοθεσία του κράτους μέλους όπου 
καταστρέφονται τα εμπορεύματα. Πριν 
από την καταστροφή είναι δυνατόν να 
λαμβάνονται δείγματα.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της παραγράφου 3 του άρθρου 23 μεταφέρεται στο άρθρο 20, διότι το 
τροποποιημένο άρθρο 23 πρέπει να ισχύει για όλες τις παραβιάσεις των ΔΔΙ.

Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, οι 
τελωνειακές αρχές δύνανται να 
παρατείνουν την προθεσμία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο 
εδάφιο κατά 10 εργάσιμες ημέρες το 
πολύ, κατόπιν αιτήματος του υπέρ ου η 
απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση.

4. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για την 
καταστροφή των εμπορευμάτων ή εάν ο 
διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων αντιτίθεται στην 
καταστροφή τους, ο υπέρ ου η απόφαση 
που κάνει δεκτή την αίτηση κινεί 
διαδικασία προκειμένου να προσδιοριστεί 
αν έχει παραβιαστεί δικαίωμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, εντός 20 
εργασίμων ημερών -ή τριών εργασίμων 
ημερών στην περίπτωση αλλοιώσιμων 
εμπορευμάτων- από τη λήψη της 
κοινοποίησης της αναστολής της 
χορήγησης άδειας παραλαβής των 
εμπορευμάτων ή για δέσμευσή τους.

Στην περίπτωση αλλοιώσιμων 
εμπορευμάτων, η προθεσμία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο δεν παρατείνεται.

Αιτιολόγηση

Τροποποιημένη διατύπωση του άρθρου 23, παράγραφος 4: Οι κάτοχοι δικαιώματος πρέπει να 
επιτρέπεται να αναμένουν από τον διασαφιστή ή τον κάτοχο των εμπορευμάτων να διατυπώσει 
την αντίθεσή του στην καταστροφή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1, 
στοιχείο γ), πριν αποφασίουν την κίνηση διαδικασιών. Αυτό επιβάλλει την παράταση της 
περιόδου πέραν των 10 εργασίμων ημερών.

Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι τελωνειακές αρχές χορηγούν την 
άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων ή 
αίρουν τη δέσμευσή τους, αναλόγως με 
την περίπτωση, αμέσως μετά τη 
διεκπεραίωση όλων των τελωνειακών 
διατυπώσεων, εφόσον δεν έχουν λάβει 
πληροφορίες από τον υπέρ ου η απόφαση 
που κάνει δεκτή την αίτηση σχετικά με 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
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(α) τη σύμφωνη γνώμη του για την 
καταστροφή των εμπορευμάτων, εντός 
των προθεσμιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β)·
(β) την κίνηση διαδικασίας προκειμένου 
να προσδιοριστεί αν έχει παραβιαστεί 
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, εντός 
της προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της παραγράφου 5 του άρθρου 23 μεταφέρεται στο άρθρο 20, διότι το 
τροποποιημένο άρθρο 23 πρέπει να ισχύει για όλες τις παραβιάσεις των ΔΔΙ.

Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα εμπορεύματα που εγκαταλείπονται 
για να καταστραφούν, βάσει των άρθρων 
20, 23 ή 24, απαγορεύεται:

1. Τα εμπορεύματα που εγκαταλείπονται 
για να καταστραφούν, βάσει των άρθρων 
20 ή 24, απαγορεύεται:

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές 
μπορούν να χορηγούν άδεια σε δημόσιους 
ή ιδιωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι 
αποσκοπούν στην καταπολέμηση της 
παραποίησης και έχουν λάβει 
μεμονωμένα άδεια, πριν από αυτές τις 
διαδικασίες, να χρησιμοποιήσουν τα 
παραπάνω μέτρα. Πριν από την 
καταστροφή των εγκαταλελειμμένων 
εμπορευμάτων, οι εγκεκριμένοι 
οργανισμοί μπορούν να τα 
συγκεντρώνουν υπό τους όρους που 
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δηλώνονται στην άδεια, με σκοπό την 
ανάλυση και την κατάρτιση βάσης 
δεδομένων με πληροφορίες που 
αποσκοπούν στην καταπολέμηση της 
παραποίησης. Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί 
δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της 
Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η μελέτη εμπορευμάτων παραποίησης/ απομίμησης ή πειρατικών εμπορευμάτων δίνει 
πληροφορίες που βοηθούν στην κατανόηση του προβλήματος και επιτρέπει την εισαγωγή των 
σχετικών στρατηγικών για την καταπολέμησή της. Είναι επομένως αναγκαίο να υπάρχει η 
δυνατότητα ανάλυσης αυτών των εμπορευμάτων πριν από την καταστροφή τους.

Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να 
επιτρέψουν, υπό τελωνειακή επιτήρηση, τη 
διακίνηση των εμπορευμάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μεταξύ 
διαφόρων τόπων εντός του τελωνειακού 
εδάφους της Ένωσης, προκειμένου να 
καταστραφούν υπό τελωνειακό έλεγχο.

2. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να 
επιτρέψουν, υπό τελωνειακή επιτήρηση, τη 
διακίνηση των εμπορευμάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μεταξύ 
διαφόρων τόπων εντός του τελωνειακού 
εδάφους της Ένωσης, προκειμένου να 
καταστραφούν υπό τελωνειακό έλεγχο, ή 
να χρησιμοποιηθούν για λόγους 
εκπαίδευσης και παραδειγματισμού, με 
τη συνοδεία των κατάλληλων μέτρων 
ασφαλείας..

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπεται η μεταφορά των εμπορευμάτων αυτών για λόγους εκπαίδευσης και 
παραδειγματισμού. Από τη μία πλευρά, τα εμπορεύματα αυτά θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση των τελωνειακών υπαλλήλων, ιδίως όσον αφορά τις νέες 
και περίπλοκες παραβιάσεις των ΔΔΙ. Αφετέρου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
εξασκηθούν οι καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα εμπορεύματα αυτά και να αποκτήσουν 
συνείδηση των κινδύνων που συνδέονται με τέτοια προϊόντα.

Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα 3 διαγράφεται
Εμπορεύματα παραποίησης / απομίμησης 
και πειρατικά εμπορεύματα

Αιτιολόγηση

Η απλοποιημένη διαδικασία μόνο για παραποιημένα και πειρατικά προϊόντα θα προκαλούσε, 
στην πράξη, νομική αβεβαιότητα, εφόσον δεν είναι σαφές ποια διαδικασία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί όταν τα αγαθά παραβιάζουν επίσης δικαιώματα εμπορικού σήματος, αντιγραφής 
και άλλα ΔΔΙ (π.χ. ευρεσιτεχνίες). Προτείνεται συνεπώς να αντικατασταθούν οι παράγραφοι του 
άρθρου 20 με μια προσαρμοσμένη διατύπωση του άρθρου 23, που θα ισχύει για όλες τις 
παραβάσεις ΔΔΙ.

Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 διαγράφεται
Καταστροφή και κίνηση διαδικασίας
1. Τα εμπορεύματα που θεωρούνται 
ύποπτα ότι είναι εμπορεύματα 
παραποίησης / απομίμησης ή πειρατικά 
εμπορεύματα δύνανται να καταστραφούν 
υπό τελωνειακό έλεγχο, χωρίς να υπάρχει 
ανάγκη να προσδιοριστεί αν έχει 
παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας βάσει της νομοθεσίας του 
κράτους μέλους όπου ευρίσκονται τα 
εμπορεύματα, εφόσον πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) ο υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή 
την αίτηση έχει ενημερώσει γραπτώς τις 
τελωνειακές αρχές ότι συμφωνεί να 
καταστραφούν τα εμπορεύματα, εντός 10 
εργασίμων ημερών, ή τριών εργασίμων 
ημερών στην περίπτωση αλλοιώσιμων 
εμπορευμάτων, από την αποστολή της 
απόφασης για αναστολή της χορήγησης 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή 
για δέσμευσή τους·
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(β) ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων έχει επιβεβαιώσει 
γραπτώς στις τελωνειακές αρχές ότι 
συμφωνεί να καταστραφούν τα 
εμπορεύματα, εντός 10 εργασίμων 
ημερών, ή τριών εργασίμων ημερών στην 
περίπτωση αλλοιώσιμων εμπορευμάτων, 
από την αποστολή της απόφασης για 
αναστολή της χορήγησης άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή για 
δέσμευσή τους.
2. Εάν ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων δεν έχει επιβεβαιώσει, στις 
τελωνειακές αρχές που εξέδωσαν την 
απόφαση για αναστολή της χορήγησης 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή 
για δέσμευσή τους, ότι συμφωνεί να 
καταστραφούν τα εμπορεύματα, εντός 
των προθεσμιών που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ούτε έχει 
κοινοποιήσει ότι αντιτίθεται στην 
καταστροφή τους, οι τελωνειακές αρχές 
δύνανται να θεωρήσουν ότι ο 
διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων έχει συμφωνήσει να 
καταστραφούν.
Οι τελωνειακές αρχές ενημερώνουν 
αναλόγως τον υπέρ ου η απόφαση που 
κάνει δεκτή την αίτηση.
Εάν ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων αντιτίθεται στην 
καταστροφή των εμπορευμάτων, οι 
τελωνειακές αρχές ενημερώνουν τον υπέρ 
ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση σχετικά με την εν λόγω 
αντίρρηση.
3. Η καταστροφή διενεργείται υπό
τελωνειακό έλεγχο, με δαπάνη και υπό 
την ευθύνη του υπέρ ου η απόφαση που 
κάνει δεκτή την αίτηση, εκτός εάν ορίζει 
άλλως η νομοθεσία του κράτους μέλους 
όπου καταστρέφονται τα εμπορεύματα. 
Πριν από την καταστροφή είναι δυνατόν 
να λαμβάνονται δείγματα.
4. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για την 
καταστροφή των εμπορευμάτων, ο υπέρ 
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ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση κινεί διαδικασία προκειμένου να 
προσδιοριστεί αν έχει παραβιαστεί 
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, εντός 
10 εργασίμων ημερών, ή τριών 
εργασίμων ημερών στην περίπτωση 
αλλοιώσιμων εμπορευμάτων, από την 
αποστολή της απόφασης για αναστολή 
της χορήγησης άδειας παραλαβής των 
εμπορευμάτων ή για δέσμευσή τους. 
Σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, οι 
τελωνειακές αρχές δύνανται να 
παρατείνουν τις προθεσμίες που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο κατά 10 
εργάσιμες ημέρες το πολύ, κατόπιν 
αιτήματος του υπέρ ου η απόφαση που 
κάνει δεκτή την αίτηση.
Στην περίπτωση αλλοιώσιμων 
εμπορευμάτων, οι προθεσμίες αυτές δεν 
παρατείνονται.
5. Οι τελωνειακές αρχές χορηγούν την 
άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων ή 
αίρουν τη δέσμευσή τους, αναλόγως με 
την περίπτωση, αμέσως μετά τη 
διεκπεραίωση όλων των τελωνειακών 
διατυπώσεων, εφόσον δεν έχουν λάβει 
πληροφορίες από τον υπέρ ου η απόφαση 
που κάνει δεκτή την αίτηση σχετικά με 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
(α) τη σύμφωνη γνώμη του για την 
καταστροφή των εμπορευμάτων, εντός 
των προθεσμιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α)·
(β) την κίνηση διαδικασίας προκειμένου 
να προσδιοριστεί αν έχει παραβιαστεί 
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, εντός 
της προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4.

Αιτιολόγηση

Η απλοποιημένη διαδικασία μόνο για παραποιημένα και πειρατικά προϊόντα θα προκαλούσε, 
στην πράξη, νομική αβεβαιότητα, εφόσον δεν είναι σαφές ποια διαδικασία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί όταν τα αγαθά παραβιάζουν επίσης δικαιώματα εμπορικού σήματος, αντιγραφής 
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και άλλα ΔΔΙ (π.χ. ευρεσιτεχνίες). Προτείνεται συνεπώς να αντικατασταθούν οι παράγραφοι του 
άρθρου 20 με μια προσαρμοσμένη διατύπωση του άρθρου 23, που θα ισχύει για όλες τις 
παραβάσεις ΔΔΙ.

Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εμπορεύματα που θεωρούνται ύποπτα 
ότι είναι εμπορεύματα παραποίησης / 
απομίμησης ή πειρατικά εμπορεύματα·

(α) εμπορεύματα που θεωρούνται ύποπτα 
για παραβίαση δικαιώματος διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

Αιτιολόγηση

Η ειδική διαδικασία για μικρές αποστολές θα πρέπει να εφαρμοστεί για όλες τις παραβάσεις 
ΔΔΙ, ώστε να απλοποιηθεί η εφαρμογή της και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 
προστασίας των ΔΔΙ.

Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) ο υπέρ ου η απόφαση που κάνει 
δεκτή την αίτηση έχει ζητήσει στην 
αίτησή του τη χρήση της ειδικής 
διαδικασίας·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαιτείται η ρητή αίτηση του κατόχου του δικαιώματος για εφαρμογή της ειδικής 
διαδικασίας στις παραβιάσεις που καλύπτονται από την αίτησή του, εφόσον ο ίδιος θα πρέπει 
να χρηματοδοτήσει προκαταβολικά τις δαπάνες αποθήκευσης και καταστροφής.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το άρθρο 16 παράγραφοι 3, 4 και 5 και 2. Το άρθρο 16 παράγραφοι 4 και 5 και το 
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το άρθρο 18 παράγραφος 2 δεν 
εφαρμόζονται.

άρθρο 18 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζονται.

Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Παρέχεται η δυνατότητα στον 
διασαφιστή ή τον κάτοχο των 
εμπορευμάτων να εκφράσει τις απόψεις 
του, εντός 20 εργασίμων ημερών από την
αποστολή της απόφασης για αναστολή της 
χορήγησης άδειας παραλαβής των 
εμπορευμάτων ή για δέσμευσή τους.

4. Παρέχεται η δυνατότητα στον 
διασαφιστή ή τον κάτοχο των 
εμπορευμάτων να εκφράσει τις απόψεις 
του, εντός πέντε εργασίμων ημερών από 
τη λήψη της απόφασης για αναστολή της 
χορήγησης άδειας παραλαβής των 
εμπορευμάτων ή για δέσμευσή τους.

Αιτιολόγηση

Η διάθεση στον διασαφιστή ή τον κάτοχο των εμπορευμάτων διορίας 20 εργάσιμων ημερών για 
την επιβεβαίωση της συγκατάθεσής του στην καταστροφή των εμπορευμάτων είναι 
αδικαιολόγητη και υπερβολική. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε περιττές καθυστερήσεις των 
διαδικασιών και περιττές αυξήσεις των δαπανών αποθήκευσης. 

Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα σχετικά εμπορεύματα δύνανται να 
καταστραφούν εφόσον, εντός 20 
εργασίμων ημερών από την αποστολή της 
απόφασης για αναστολή της χορήγησης 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή 
για δέσμευσή τους, ο διασαφιστής ή ο 
κάτοχος των εμπορευμάτων έχει 
επιβεβαιώσει στις τελωνειακές αρχές ότι 
συμφωνεί να καταστραφούν τα 
εμπορεύματα.

5. Τα σχετικά εμπορεύματα δύνανται να 
καταστραφούν εφόσον ο διασαφιστής ή ο 
κάτοχος των εμπορευμάτων έχει 
επιβεβαιώσει γραπτώς στις τελωνειακές 
αρχές ότι συμφωνεί να καταστραφούν τα 
εμπορεύματα. Η καταστροφή αυτή 
διενεργείται υπό τελωνειακό έλεγχο, με 
δαπάνη του υπέρ ου η απόφαση που κάνει 
δεκτή την αίτηση.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να περιοριστεί η προθεσμία στην οποία ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων μπορεί να επιβεβαιώσει τη συγκατάθεσή του στην καταστροφή τους. Με τον 
τρόπο αυτόν, η διαδικασία μπορεί να εφαρμόζεται με μεγαλύτερη ευελιξία, π.χ. αν οι 
τελωνειακές αρχές λάβουν τη συγκατάθεση μία ημέρα αργότερα ή αφού ο κάτοχος των 
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δικαιωμάτων έλθει σε επαφή με τον κάτοχο των εμπορευμάτων. Επιπλέον, η μέθοδος 
επιβεβαίωσης πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη μέθοδο που προσδιορίζεται στην τροπολογία 34 
επί του άρθρου 21. Τέλος, στην παράγραφο αυτήν περιλαμβάνεται η παράγραφος 7 του άρθρου 
24 στην τροποποιημένη μορφή της.

Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η καταστροφή διενεργείται υπό 
τελωνειακό έλεγχο και με δαπάνη των 
τελωνειακών αρχών.

διαγράφεται

Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Οι τελωνειακές αρχές προσφέρουν, 
στον υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή 
την αίτηση, πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά με τον πραγματικό ή υποτιθέμενο 
αριθμό τεμαχίων που έχουν καταστραφεί 
και, εφόσον απαιτείται, σχετικά με τη 
φύση των τεμαχίων αυτών.

Αιτιολόγηση

Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τα 
προϊόντα που καταστράφηκαν βάσει της διαδικασίας, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
για τις έρευνές τους. Ένας αποδοτικός τρόπος οργάνωσης χωρίς να δημιουργείται υπερβολικός 
φόρτος για τις τελωνειακές αρχές θα ήταν μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία θα 
καταχωρίζονται όλα τα εμπορεύματα που καλύπτονται από απόφαση που κάνει δεκτή ορισμένη 
αίτηση. Ο υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτησηθα αποκτά πρόσβαση στις 
πληροφορίες που αφορούν μόνο τα εμπορεύματα αυτά.

Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εάν ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων αντιτίθεται στην 
καταστροφή των εμπορευμάτων, οι 
τελωνειακές αρχές ενημερώνουν τον υπέρ 
ου η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση 
σχετικά με την εν λόγω αντίρρηση και 
σχετικά με τον αριθμό τεμαχίων, τη φύση 
τους, συμπεριλαμβάνοντας εικόνες τους, 
όπου ενδείκνυται.

8. Εάν ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων δεν έχει επιβεβαιώσει, 
εντός 10 ημερών από τη λήψη της 
απόφασης για αναστολή της χορήγησης 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή 
για δέσμευσή τους, ότι συμφωνεί να 
καταστραφούν τα εμπορεύματα ή 
κοινοποιήσει την αντίθεσή του στην 
καταστροφή τους, οι τελωνειακές αρχές 
ενημερώνουν τον υπέρ ου η απόφαση που 
κάνει δεκτή την αίτηση σχετικά με την
απουσία αντίρρησης ή συμφωνίας και 
σχετικά με τον αριθμό τεμαχίων, τη φύση 
τους, συμπεριλαμβάνοντας εικόνες των εν 
λόγω τεμαχίων ή δειγμάτων, όπου 
ενδείκνυται.

Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 30, σχετικά με τα 
κατώφλια προσδιορισμού των μικρών 
αποστολών για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της "μικρής αποστολής", και ιδίως τα όρια για τον προσδιορισμό της, είναι ουσιώδη 
στοιχεία του προτεινόμενου κανονισμού. Συνεπώς, οι συννομοθέτες πρέπει να μπορούν να 
αποφασίζουν τον ορισμό και τα εφαρμοστέα όρια.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, 
ο υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση επιστρέφει όλα τα έξοδα με τα 
οποία επιβαρύνθηκε η τελωνειακή 
διοίκηση για τη φύλαξη των 
εμπορευμάτων υπό τελωνειακή επιτήρηση, 
σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17, και για 
την καταστροφή των εμπορευμάτων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 23.

1. Εάν ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, 
ο υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση επιστρέφει όλα τα έξοδα με τα 
οποία επιβαρύνθηκε η τελωνειακή 
διοίκηση για τη φύλαξη των 
εμπορευμάτων υπό τελωνειακή επιτήρηση, 
σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17, και για 
την καταστροφή των εμπορευμάτων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 24. Ο υπέρ 
ου η απόφαση θα λάβει, κατόπιν 
αιτήσεώς του, πληροφορίες από τις 
τελωνειακές αρχές σχετικά με τον τόπο 
όπου και τον τρόπο με τον οποίο τα 
δεσμευθέντα εμπορεύματα 
αποθηκεύονται και με το κόστος που 
συνεπάγεται η αποθήκευση αυτή, και θα 
έχει την δυνατότητα να διατυπώσει τις 
απόψεις του ως προς την αποθήκευση 
αυτή.

Αιτιολόγηση

Η απλοποιημένη διαδικασία μόνο για προϊόντα παραποίησης/απομίμησης θα προκαλούσε, στην 
πράξη, νομική αβεβαιότητα, εφόσον δεν είναι σαφές ποια διαδικασία πρέπει να εφαρμόζεται 
στη περίπτωση εμπορευμάτων που παραβιάζουν τόσο δικαιώματα εμπορικού σήματος και 
πνευματικής ιδιοκτησίας όσο και άλλα ΔΔΙ. Οι κάτοχοι δικαιώματος πρέπει επίσης να 
επιστρέφουν τη δαπάνη στην ειδική διαδικασία για μικρές αποστολές. Επιπλέον, η απαίτηση να 
κάνει έναν οικονομικό υπολογισμό ο κάτοχος των δικαιωμάτων όταν υποβάλλει αίτηση, μπορεί 
να είναι προβληματική για τις ΜΜΕ και αυτό μπορεί με τη σειρά του να έχει ως αποτέλεσμα ο 
κάτοχος του δικαιώματος να προτιμά να μην υποβάλει αίτηση, και, συνεπώς, παράνομα 
εμπορεύματα να περνούν τα σύνορα.

Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν ο παραβάτης δεν είναι δυνατό 
να ταυτοποιηθεί, είναι απρόσιτος ή 
αδυνατεί να καταβάλει αποζημίωση, ο 
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υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση μπορεί να αξιώνει αποζημίωση 
από το πρόσωπο που έχει την κυριότητα 
ή παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης των 
εμπορευμάτων.

Αιτιολόγηση

Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων δικαιούνται πρώτα να αξιώσουν αποζημίωση από τους 
παραλήπτες διότι εμπλέκονται άμεσα στην εμπορική συναλλαγή.

Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η παράγραφος 2α δεν εφαρμόζεται 
στη διαδικασία του άρθρου 24.

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση των μικρών αποστολών, όπου παραλήπτες είναι συνήθως καταναλωτές που 
ενεργούν με καλή πίστη, δεν πρέπει να εφαρμόζεται το άρθρο 2α. 

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις που 
επιβάλλονται για τις παραβιάσεις των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 
διοικητικές κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, ανάλογες και 
αποτρεπτικές.

Με την επιφύλαξη της εθνικής 
νομοθεσίας, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν
τους κανόνες σχετικά με τις διοικητικές 
κυρώσεις που αφορούν τις παραβιάσεις 
των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 
και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για 
να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 
διοικητικές κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, ανάλογες και 
αποτρεπτικές.

Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 5 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της "μικρής αποστολής", και ιδίως τα όρια για τον προσδιορισμό της, είναι ουσιώδη 
στοιχεία του προτεινόμενου κανονισμού. Συνεπώς, οι συννομοθέτες πρέπει να μπορούν να 
αποφασίζουν τον ορισμό και τα εφαρμοστέα όρια.

Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στο παρόν άρθρο.
2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 10 παρέχεται από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού για αόριστη 
διάρκεια.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 10 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που καθορίζεται στην 
απόφαση. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.
4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
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συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 24 
παράγραφος 10 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης 
εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη 
αυτής της προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημέρωσαν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
αποφάσισαν να μην εγείρουν αντιρρήσεις. 
Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 
κατά έναν μήνα.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της "μικρής αποστολής", και ιδίως τα όρια για τον προσδιορισμό της, είναι ουσιώδη 
στοιχεία του προτεινόμενου κανονισμού. Συνεπώς, οι συννομοθέτες πρέπει να μπορούν να 
αποφασίζουν τον ορισμό και τα εφαρμοστέα όρια.

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εξής:

1. Οι αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αναγκαίες 
πληροφορίες που αφορούν:

(α) αιτήσεις παρέμβασης, 
συμπεριλαμβάνοντας ενδεχομένως
φωτογραφίες, εικόνες, ενημερωτικά 
δελτία·

(α) τις αποφάσεις που κάνουν δεκτές 
αιτήσεις, συμπεριλαμβάνοντας αιτήσεις 
παρέμβασης και φωτογραφίες, εικόνες, 
ενημερωτικά δελτία·

(β) αποφάσεις που κάνουν δεκτές 
αιτήσεις·

(β) κάθε απόφαση για παράταση του 
διαστήματος παρέμβασης των 
τελωνειακών αρχών ή απόφαση 
ανάκλησης της απόφασης που κάνει δεκτή 
την αίτηση ή απόφαση τροποποίησής της·



RR\898122EL.doc 63/107 PE470.069v02-00

EL

γ) κάθε απόφαση για παράταση του 
διαστήματος παρέμβασης των 
τελωνειακών αρχών ή απόφαση 
ανάκλησης της απόφασης που κάνει δεκτή 
την αίτηση ή απόφαση τροποποίησής της·

γ) κάθε αναστολή απόφασης που κάνει 
δεκτή την αίτηση.

δ) κάθε αναστολή απόφασης που κάνει 
δεκτή την αίτηση.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 
συγκεντρώνονται σε μια κεντρική βάση 
δεδομένων της Επιτροπής.

3. Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 
συγκεντρώνονται σε μια κεντρική βάση 
δεδομένων της Επιτροπής. Μόλις 
δημιουργηθεί η κεντρική βάση 
δεδομένων της Επιτροπής, η διαβίβαση 
των πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 θα γίνεται μέσω 
εκείνης της βάσης δεδομένων.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμες στις 
τελωνειακές αρχές των κρατών μελών τις 
σχετικές πληροφορίες, που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2, σε ηλεκτρονική 
μορφή.

4. Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμες στις 
τελωνειακές αρχές των κρατών μελών τις 
σχετικές πληροφορίες, που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2, σε ηλεκτρονική 
μορφή το συντομότερο δυνατόν και το 
αργότερο ώς την 1η Ιανουαρίου 2015.
4α. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
επεξεργασία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4, 
συγκροτείται σε ηλεκτρονική μορφή η 
κεντρική βάση δεδομένων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3. Η 
κεντρική βάση δεδομένων περιέχει τις 
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πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
προσωπικών δεδομένων, που 
αναφέρονται στο άρθρο 6(3), το άρθρο 13 
και το άρθρο 31.
4β. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών 
μελών και η Επιτροπή έχουν πρόσβαση 
στις πληροφορίες που περιέχονται στην 
κεντρική βάση δεδομένων.
4γ. Η τελωνειακή αρχή εισάγει στη βάση 
δεδομένων πληροφορίες σχετικά με τις 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην
αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία. Η 
τελωνειακή αρχή που έχει εισαγάγει 
πληροφορίες στην κεντρική βάση 
δεδομένων, όταν παραστεί ανάγκη 
τροποποιεί, συμπληρώνει, διορθώνει ή 
διαγράφει τις πληροφορίες αυτές. Κάθε 
τελωνειακή αρχή που έχει εισαγάγει 
πληροφορίες στην κεντρική βάση 
δεδομένων, είναι υπεύθυνη για την 
ακρίβεια, την επάρκεια και τη 
βασιμότητα αυτών των πληροφοριών.
4δ. Η Επιτροπή θεσπίζει και διατηρεί 
επαρκείς τεχνικές και οργανωτικές 
ρυθμίσεις για την αξιόπιστη και ασφαλή 
λειτουργία της κεντρικής βάσης 
δεδομένων. Η τελωνειακή αρχή κάθε 
κράτους μέλους θεσπίζει και και διατηρεί 
επαρκείς τεχνικές και οργανωτικές 
ρυθμίσεις για να εξασφαλίζεται η 
εμπιστευτικότητα και ασφάλεια της 
επεξεργασίας σε σχέση με τις 
επιχειρήσεις επεξεργασίας που διενεργούν 
οι τελωνειακές υπηρεσίες της και όσον 
αφορά τερματικά της κεντρικής βάσης 
δεδομένων που βρίσκονται στην 
επικράτεια του συγκεκριμένου κράτους 
μέλους. 
4ε. Η επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων στην κεντρική βάση 
δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα 
με το άρθρο 32.

Τροπολογία 102
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων στην κεντρική βάση δεδομένων 
της Επιτροπής διενεργείται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/200126 και 
υπό την εποπτεία του Ευρωπαίου Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων.

1. Η επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων στην κεντρική βάση δεδομένων 
της Επιτροπής διενεργείται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/200126 και 
υπό την εποπτεία του Ευρωπαίου Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων. Σε κάθε 
περίπτωση, τα μέτρα εφαρμογής που 
πρόκειται να εγκριθούν ορίζουν 
λεπτομερώς τα λειτουργικά και τεχνικά 
χαρακτηριστικά της βάσης δεδομένων.

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφοι 2 α-στ (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται 
και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. 
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται 
με τον τρόπο αυτό πρέπει να είναι ακριβή 
και να τηρούνται ενήμερα. 
2β. Κάθε τελωνειακή αρχή που έχει 
εισαγάγει προσωπικά δεδομένα στην 
κεντρική βάση δεδομένων έχει ελεγκτική 
αρμοδιότητα ως προς την επεξεργασία 
αυτών των δεδομένων.
2γ. Ένα υποκείμενο δεδομένων έχει 
δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά 
δεδομένα που το αφορούν και που 
υφίστανται επεξεργασία μέσω της 
κεντρικής βάσης δεδομένων και, όπου 
αρμόζει, έχει δικαίωμα διόρθωσης, 
διαγραφής ή κλειδώματος των 
προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ή τους 
εθνικούς νόμους που εφαρμόζουν την 
οδηγία 95/46/ΕΚ. 
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2δ. Όλες οι αιτήσεις για άσκηση του 
δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, 
διαγραφής ή κλειδώματος υποβάλλονται 
στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία, η 
οποία και τις επεξεργάζεται. Όταν 
υποκείμενο δεδομένων έχει υποβάλει 
αίτηση για την άσκηση του δικαιώματος 
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή 
κλειδώματος σε άλλη υπηρεσία 
τελωνειακής αρχής ή σε υπηρεσία της 
Επιτροπής, η υπηρεσία που έλαβε την 
αίτηση τη διαβιβάζει στην αρμόδια 
τελωνειακή υπηρεσία.
2ε. Τα προσωπικά δεδομένα 
διατηρούνται το πολύ έξι μήνες μετά την 
ημερομηνία κατά την οποία ανεστάλη η 
σχετική απόφαση έγκρισης της αίτησης ή 
έληξε η περίοδος κατά την οποία οι 
τελωνειακές αρχές πρέπει να λάβουν 
μέτρα.
2στ. Όταν ο υπέρ ου η απόφαση που κάνει 
δεκτή την αίτηση έχει δρομολογήσει 
διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 20(1) 
ή το άρθρο 24(9) του παρόντος 
κανονισμού και έχει γνωστοποιήσει στην 
αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία τη 
δρομολόγηση τέτοιων διαδικασιών, τα 
προσωπικά δεδομένα διατηρούνται επί 
έξι μήνες αφότου η διαδικασία έχει 
προσδιορίσει οριστικά κατά πόσον έχει 
παραβιαστεί ή όχι δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή Έναρξη ισχύος και υποβολή εκθέσεων

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις ...* η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού. Εάν κρίνεται 
αναγκαίο, η έκθεση συνοδεύεται από τις 
κατάλληλες προτάσεις ή/και συστάσεις.
_______________
*ΕΕ: προστίθεται η ημερομηνία: 36 
μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. 

Αιτιολόγηση

Η έκθεση θα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού, και 
συγκεκριμένα για την επιβολή επιπρόσθετων ΔΔΙ εκ μέρους των τελωνειακών αρχών και για 
την ειδική διαδικασία για μικρές αποστολές.

Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το άρθρο 24 παράγραφοι 1 έως 9 
εφαρμόζεται από τις XX.XX.20XX. 

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της "μικρής αποστολής", και ιδίως τα όρια για τον προσδιορισμό της, καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και, συνεπώς, δεν είναι αναγκαίο να προβλέπεται η μετάθεση της 
εφαρμογής του άρθρου 24, παράγραφοι 1 έως 9.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) είναι θεμελιώδη για την καινοτομία, η οποία 
συνιστά καίρια προτεραιότητα της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 για μια ευφυή, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Δεδομένης της αύξησης των παραβιάσεων της 
νομοθεσίας για τα ΔΔΙ αλλά και των παράνομων εμπορευμάτων, καθίσταται σαφές ότι η 
οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
αποτελεσματική εφαρμογή των ΔΔΙ. Η πειρατεία και η παραποίηση/απομίμηση 
αντιπροσωπεύουν ετήσιο κόστος 250 δισ. ευρώ για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Πέραν των αρνητικών επιπτώσεων που ενέχουν για τις επιχειρήσεις, οι παραβιάσεις αυτών 
των δικαιωμάτων συνιστούν επίσης σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών. Το 14,5% του συνόλου των εμπορευμάτων που δεσμεύθηκαν το 2010 ήταν 
προϊόντα καθημερινής χρήσης και προϊόντα που ενέχουν ενδεχομένως κινδύνους για την 
υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών (π.χ. τρόφιμα και ποτά, προϊόντα περιποίησης 
σώματος, φάρμακα, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και παιχνίδια). 

Οι τελωνειακές αρχές βρίσκονται σε συγκριτικά πλεονεκτική θέση για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της νομοθεσίας περί ΔΔΙ στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ πριν την είσοδο των 
εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά. Αυτό συμβαίνει διότι, αφού διοχετευτούν σε 
διαφορετικά κράτη μέλη, καθίσταται πολύ πιο δύσκολο και δαπανηρό να εντοπιστούν τα 
εμπορεύματα και να κινηθούν οι διαδικασίες.

Η ανάγκη να βελτιωθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας περί ΔΔΙ υπογραμμίζεται από το γεγονός 
ότι, μεταξύ 2009 και 2010, ο αριθμός των καταγεγραμμένων περιστατικών πειρατείας και 
παραποίησης ή απομίμησης σχεδόν διπλασιάστηκε. Το 2010 οι τελωνειακοί κατέγραψαν 
79.112 περιστατικά, ενώ είχαν καταγράψει 43.572 το 2009. Οι πωλήσεις στο Διαδίκτυο 
συγκεκριμένα έγιναν αιτία θεαματικής αύξησης στις δεσμεύσεις ταχυδρομικώς 
διακινούμενων εμπορευμάτων κατά 200%, με τα περισσότερα περιστατικά να αφορούν 
προϊόντα ένδυσης, υπόδησης και ηλεκτρικά και με το 69% των δεσμευθέντων προϊόντων να 
είναι φάρμακα.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τα ΔΔΙ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαμορφώσει 
πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) 1383/2003 για καλύτερη εφαρμογή της 
νομοθεσίας περί ΔΔΙ και μεγαλύτερη νομική σαφήνεια μέσω της προσαρμογής των 
διατάξεων του κανονισμού στις νέες εξελίξεις. Η αναθεώρηση του κανονισμού 
περιλαμβάνεται επίσης στο σχέδιο δράσης για τα τελωνεία για την περίοδο 2009-2012 που 
ενέκρινε το Συμβούλιο και στην Πράξη για την Ενιαία αγορά.

Συστάσεις 
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Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναθεώρηση του κανονισμού αλλά 
επιθυμεί να παρουσιάσει τις εξής συστάσεις:

Πεδίο εφαρμογής

Έχει σημασία να επισημανθεί ότι ο προτεινόμενος κανονισμός πρέπει να καθορίζει μόνο τις 
διαδικασίες που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία 
εμπορευμάτων που εγείρουν υποψίες παραβίασης ΔΔΙ. Ο ορισμός των παραβιάσεων των ΔΔΙ 
πρέπει αντιθέτως να βασίζεται αποκλειστικά στην ουσιώδη νομοθεσία της ΕΕ για τη ΔΙ ή στα 
εθνικά δίκαια των κρατών μελών. Τούτο σημαίνει ότι πολλά και σημαντικά προβλήματα που 
αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ΔΔΙ δεν μπορούν να επιλυθούν από τον 
προτεινόμενο κανονισμό αλλά μόνο από την αναθεώρηση της ουσιώδους νομοθεσίας, όπως 
είναι η οδηγία περί σημάτων και ο κανονισμός για το κοινοτικό σήμα. 

Η Επιτροπή εντούτοις δεν ακολουθεί απαρέγκλιτα τούτη τη προσέγγιση όταν προτείνει να 
συνεχιστεί η εξαίρεση των αποσκευών προσωπικής χρήσης των ταξιδιωτών. Το ερώτημα του 
κατά πόσο η εισαγωγή προϊόντων παραποίησης/απομίμησης από τους τελικούς χρήστες 
συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας περί ΔΔΙ έχει ήδη απαντηθεί από την ουσιώδη 
νομοθεσία.  Η τρέχουσα εξαίρεση είναι συνεπώς αποκλειστικά δηλωτικού χαρακτήρα αλλά 
στέλνει στις τελωνειακές αρχές, στους καταναλωτές και στις εμπορικές επιχειρήσεις το λάθος 
μήνυμα ότι η εισαγωγή προϊόντων παραποίησης/απομίμησης για προσωπική χρήση είναι 
αποδεκτή.

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η ουσιώδης νομοθεσία για τα ΔΔ πρέπει να αναγνωρίσει 
την αρχή ότι τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης συνιστούν παραβιάσεις της νομοθεσίας 
περί ΔΔΙ και όταν προορίζονται για προσωπική χρήση και παροτρύνει την Επιτροπή να 
επιλύσει τούτο το πρόβλημα μέσω της αναθεώρησης της αντίστοιχης νομοθεσίας. 

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλες 
τις κατηγορίες παραβίασης ΔΔΙ που έχουν αποτελέσει αντικείμενο της ουσιώδους νομοθεσίας 
της ΕΕ και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων του παραλλήλου εμπορίου και των 
παρακάμψεων. Οι παράλληλες εισαγωγές είναι παράνομες σύμφωνα με την ουσιώδη 
νομοθεσία διαφόρων κρατών μελών και οι τελωνειακές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να 
επιβάλουν την εφαρμογή των διατάξεων της ουσιώδους νομοθεσίας για τη ΔΙ. Δεδομένων της 
συχνής ανάμειξης με προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και της απουσίας ελέγχου 
ποιότητας, οι παράλληλες εισαγωγές παραπλανούν τους καταναλωτές και μπορεί να θέσουν 
την υγεία και την ασφάλειά τους σε κίνδυνο. 

Αναστολή χορήγησης της άδειας παραλαβής ή δέσμευση των εμπορευμάτων που 
θεωρούνται ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας

Σε περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές κράτους μέλους εντοπίζουν εμπορεύματα που 
θεωρούνται ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας που καλύπτεται από 
απόφαση που κάνει δεκτή αίτηση παρέμβασης και πριν εκδώσουν την απόφαση να 
αναστείλουν τη χορήγηση άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή να προβούν στη δέσμευσή 
τους, θα πρέπει να υποχρεούνται να παράσχουν στον κάτοχο του δικαιώματος, εφόσον το 
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ζητήσει, πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε τον κάτοχο του 
δικαιώματος να ταυτοποιήσει τις παραβιάσεις και να λάβει περαιτέρω μέτρα κατά του 
παραβάτη. 

Η επιπρόσθετη υποχρέωση των τελωνειακών αρχών που θα προκύψει από το δικαίωμα 
ακρόασης πριν ληφθεί δυσμενής απόφαση θα δημιουργούσε υπερβολικό διοικητικό βάρος για 
τις τελωνειακές αρχές και θα οδηγούσε ενδεχομένως σε μειωμένο επίπεδο προστασίας. 
Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς που εισάγουν εμπορεύματα στην ΕΕ γνωρίζουν ότι οι 
αποστολές τους μπορεί να υποστούν τελωνειακό έλεγχο. Οι έλεγχοι δεν παραβιάζουν τα 
δικαιώματα του εισαγωγέα διότι οι τελωνειακές αρχές απλώς ασκούν τα εκ του νόμου 
δικαιώματα και πληρούν τις υποχρεώσεις τους. Τούτο εντούτοις δεν πρέπει να αποκλείει το 
δικαίωμα ακρόασης στην ειδική διαδικασία για μικρές αποστολές, η οποία είναι πιθανόν να 
αφορά άμεσα τους καταναλωτές.

Έναρξη της διαδικασίας 

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής να 
καταστεί υποχρεωτική η εφαρμογή απλοποιημένης διαδικασίας σε όλα τα κράτη μέλη. Ο 
εισηγητής πιστεύει εντούτοις ότι η απλοποιημένη διαδικασία πρέπει να είναι εφαρμόζεται όχι 
μόνο σε προϊόντα παραποίησης/απομίμησης αλλά σε κάθε παραβίαση ΔΔΙ. Η απλοποιημένη 
διαδικασία μόνο για προϊόντα παραποίησης/απομίμησης θα προκαλούσε, στην πράξη, νομική 
αβεβαιότητα, εφόσον δεν είναι σαφές ποια διαδικασία πρέπει να εφαρμόζεται στη περίπτωση 
εμπορευμάτων που παραβιάζουν τόσο δικαιώματα εμπορικού σήματος και πνευματικής 
ιδιοκτησίας όσο και άλλα ΔΔΙ (π.χ. ευρεσιτεχνίες). 

Μικρές αποστολές

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την πρόταση περί ειδικής 
απλοποιημένης διαδικασίας για μικρές αποστολές αλλά προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις.

Ο ορισμός της "μικρής αποστολής" αποτελεί ουσιώδες συστατικό του προτεινόμενου 
κανονισμού και πρέπει συνεπώς να οριστεί σε αυτόν. Ο εισηγητής προτείνει ορισμό 
βασιζόμενο στον αριθμό των τεμαχίων (λιγότερα από τρία) και στο συνολικό τους βάρος 
(κάτω των 2 κιλών) που περιέχει μία μόνο συσκευασία. Τα εν λόγω κριτήρια και όρια 
βασίζονται σε διάφορες απαντήσεις που έδωσαν οι συμφεροντούχοι κατά τη δημόσια 
διαβούλευση. Ο εισηγητής αποφάσισε να μην συμπεριλάβει την αξία των τεμαχίων 
δεδομένου ότι δεν υπάρχει συμφωνία ως προς την αξία που πρέπει να εφαρμοστεί (η αξία των 
υπόπτων προϊόντων ή η αξία των αυθεντικών;) και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν 
αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων μπορούν οι τελωνειακές αρχές να καθορίσουν την 
αξία των παραποιημένων προϊόντων. 

Η διαδικασία πρέπει να είναι εφαρμοστέα σε όλες τις παραβιάσεις ΔΔΙ συνάδοντας έτσι με 
την προσέγγιση που επελέγη για τα υπόλοιπα προϊόντα. 

Η καταστροφή αγαθών από τις τελωνειακές αρχές χωρίς την επιβεβαίωση μιας παραβίασης 
ΔΔΙ από τον κάτοχο των δικαιωμάτων ή από ένα δικαστήριο θα συνιστούσε απαράδεκτη 
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παρέμβαση στο θεμελιώδες δικαίωμα της περιουσίας. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να 
επιβάλλεται οι κάτοχοι των δικαιωμάτων να ζητούν τη χρήση της διαδικασίας για μικρές 
αποστολές στην αίτησή τους για τελωνειακή παρέμβαση. Με αυτή την αίτηση, οι κάτοχοι 
των δικαιωμάτων θα δέχονται ότι θα χρηματοδοτήσουν προκαταβολικά τις δαπάνες
αποθήκευσης και καταστροφής.

Ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων που είναι πιθανόν καταναλωτής πρέπει να 
έχει το δικαίωμα ακρόασης. Η περίοδος εντούτοις πρέπει να συντομευθεί προκειμένου να 
αποφεύγονται περιττές καθυστερήσεις των διαδικασιών και περιττές αυξήσεις των δαπανών 
αποθήκευσης. 

Τέλος, οι κάτοχοι των δικαιωμάτων πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες 
σχετικά με τα προϊόντα που καταστράφηκαν βάσει της διαδικασίας, τις οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν για τις έρευνές τους. Ένας αποδοτικός τρόπος οργάνωσης θα ήταν μια 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία θα καταχωρίζονται όλα τα εμπορεύματα που 
καλύπτονται από απόφαση που κάνει δεκτή ορισμένη αίτηση. Το «Interface Public Members» 
(IPM) που έχει αναπτύξει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως πρότυπο για ένα τέτοιο σύστημα. 

Έξοδα

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποσαφήνιση που περιέχεται στην 
πρόταση, σύμφωνα με την οποία ο κάτοχος των δικαιωμάτων οφείλει μεν να χρηματοδοτήσει 
προκαταβολικά τις δαπάνες αποθήκευσης και καταστροφής αλλά δικαιούται δε να αξιώσει 
αποζημίωση από τον παραβάτη ή από άλλα πρόσωπα. 

Ο εισηγητής επιθυμεί εντούτοις να αποσαφηνίσει ορισμένες από τις προϋποθέσεις βάσει των 
οποίων άλλα πρόσωπα πέραν του παραβάτη που εμπλέκονται στην εμπορική συναλλαγή 
ενδέχεται να θεωρηθούν υπεύθυνα. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε τους κατόχους δικαιωμάτων 
στην προσπάθειά τους να λάβουν αποζημίωση για τα έξοδά τους στις περιπτώσεις που οι 
παραβάτες έχουν αποκρύψει την ταυτότητά τους, είναι απρόσιτοι (λόγου χάρη διότι 
βρίσκονται σε τρίτη χώρα) ή αδυνατούν να πληρώσουν. 

Σε τέτοια περίπτωση, οι κάτοχοι των δικαιωμάτων δικαιούνται πρώτα να αξιώσουν 
αποζημίωση από τους παραλήπτες διότι εμπλέκονται άμεσα στην εμπορική συναλλαγή. 

Εάν δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί ούτε ο παραλήπτης, εάν είναι απρόσιτος ή εάν αδυνατεί να 
πληρώσει, τότε πρέπει να μπορεί ο κάτοχος να αξιώσει αποζημίωση από μεσάζοντες όπως οι 
μεταφορείς ή οι φορτωτές (κάτοχοι των εμπορευμάτων) σε περιπτώσεις που δεν έχουν 
επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια στη διαχείριση της αποστολής. Τα κριτήρια βάσει των οποίων 
θα τεκμηριώνεται η έλλειψη δέουσας επιμέλειας πρέπει να διευκρινίζονται στον 
προτεινόμενο κανονισμό.     

Εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διευκρινήσεις που προτείνονται ως προς 
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την μεταχείριση των εμπορευμάτων από τρίτες χώρες για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι 
παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας που προστατεύεται στην ΕΕ και τα οποία 
τίθενται υπό καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, διευκρινήσεις που θα συμβάλουν στην 
εξομάλυνση της κατάστασης που έχουν δημιουργήσει στον ΠΟΕ οι αιτιάσεις εναντίον της ΕΕ 
και θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε φάρμακα στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Η πρόταση δεν θίγει την δυνατότητα των τελωνειακών αρχών να ελέγχουν εμπορεύματα για 
την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ΔΔΙ οπουδήποτε τα εμπορεύματα βρίσκονται υπό την 
επιτήρησή τους εντός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ. Έχει σημασία εντούτοις να τονιστεί 
ότι, σύμφωνα με την ουσιώδη νομοθεσία της ΕΕ για τη ΔΙ, παρόμοια εμπορεύματα μπορούν 
να θεωρηθούν ότι παραβιάζουν ΔΔΙ προστατευόμενα στην ΕΕ μόνο εφόσον μπορεί να 
τεκμηριωθεί ότι προορίζονται να πωληθούν στην ΕΕ. 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει προσφάτως προσδιορίσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
τελωνειακές αρχές μπορούν να δεσμεύουν εμπορεύματα που έχουν δηλωθεί ως «υπό 
διαμετακόμιση» και για τα οποία έχουν υπόνοιες ότι προορίζονται στην πραγματικότητα να 
πωληθούν στην ΕΕ (συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-446/09 και C-495/09) Αυτές οι 
διευκρινίσεις αυτές πρέπει να προστεθούν στον παρόντα κανονισμό για λόγους ασφάλειας 
δικαίου. 

Η αρχή της ελευθερίας της διαμετακόμισης δεν προοριζόταν ποτέ να εφαρμοστεί στο 
παράνομο εμπόριο και τούτο συμπεριλαμβάνει τα εμπορεύματα που παραβιάζουν τα ΔΔΙ. Ο 
εισηγητής παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή να μεριμνήσει, στο πλαίσιο μελλοντικών 
αναθεωρήσεων της ουσιώδους νομοθεσίας για τη ΔΙ, ότι αγαθά που έχουν τεθεί υπό 
καθεστώς αναστολής και είναι απομιμήσεις ή αντίγραφα προϊόντος που προστατεύεται στην 
Ένωση από δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας μπορούν πάντα να ταξινομηθούν ως προϊόντα 
παραποίησης/απομίμησης.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η διανοητική ιδιοκτησία έχει καταστεί σημαντικός 
παράγοντας της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Η προστασία της γνώσης σημαίνει 
προστασία των επενδύσεων της Ευρώπης σε έρευνα, καινοτομία και θέσεις εργασίας. 
Ταυτόχρονα, οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και το 
συνακόλουθο παγκόσμιο εμπόριο σε προϊόντα παραποίησης/απομίμησης αποτελεί ένα 
πρόβλημα που διαρκώς οξύνεται, τόσο από πλευράς του οικονομικών του συνεπειών για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία όσο και όσον αφορά τους κινδύνους του για την υγεία και την 
ασφάλεια των καταναλωτών. 

Οι στατιστικές1 των τελωνειακών δεσμεύσεων εμπορευμάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 
δείχνουν σαφή αύξηση των αποστολών εμπορευμάτων που είναι ύποπτα για παραβίαση των 
ΔΔΙ. Παρόλο που η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων εμποδίζει την εκτίμηση της πλήρους 
έκτασης του προβλήματος, οι στατιστικές των ενεργειών των τελωνείων της ΕΕ δείχνουν 
εντυπωσιακή ανοδική τάση, ιδίως στις κατασχέσεις μικρών δεμάτων που διακινούνται με το 
ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορές και που είναι προϊόν αγορών μέσω Διαδικτύου. Το 2010, 
σχεδόν το 69% των ειδών που δεσμεύτηκαν κατά τη διακίνησή τους μέσω ταχυδρομείου ήταν 
φάρμακα. 

Στα σύνορα της ΕΕ οι τελωνειακές αρχές βρίσκονται αφενός στην πρώτη γραμμή και 
αφετέρου σε προνομιακή θέση προκειμένου να αναλάβουν δράση εναντίον της 
παραποίησης/απομίμησης και της παράνομης εισόδου εμπορευμάτων στην ΕΕ και κατά 
                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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συνέπεια να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού εμπορικού 
περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι οι κανόνες και η πρακτική των τελωνείων διαδραματίζουν 
κεφαλαιώδη ρόλο για την αποτελεσματική δράση, η πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση 
του υφιστάμενου κανονισμού τελωνειακής επιβολής 1383/2003, με στόχο να ενισχυθεί η 
επιβολή των ΔΔΙ με παράλληλη εναρμόνιση των τελωνειακών διαδικασιών, είναι 
ευπρόσδεκτη. 

Η πρόταση αποτελεί τμήμα της ευρύτερης, βασιζόμενης στη γνώση, στρατηγικής που 
εκτίθεται στην ανακοίνωση Europe 2020, καθώς και στο Σχέδιο Δράσης των Τελωνείων της 
ΕΕ για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των ΔΔΙ για την περίοδο 2009-2012. 

Προτάσεις της συντάκτριας γνωμοδότησης:

Δεδομένου ότι οι διατυπώσεις στα τελωνεία έχουν άμεσες συνέπειες για το διεθνές εμπόριο, 
είναι θέμα εξαιρετικά σημαντικό τα μέτρα επιβολής να μην καθίστανται τα ίδια εμπόδιο στο 
νόμιμο εμπόριο. Πέρα από τους γενικούς στόχους της διευκόλυνσης των εμπορικών 
ανταλλαγών, την παροχή διασφαλίσεων κατά των καταχρήσεων καθώς και την αύξηση της 
ασφάλειας δικαίου, τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της 
ΕΕ.

Αυτοί είναι ορισμένοι από τους προβληματισμούς που συνδέονται με τις προτάσεις μου ως 
συντάκτριας γνωμοδότησης για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Υπάρχουν τρεις πτυχές 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από την σκοπιά του εξωτερικού εμπορίου, που επιθυμώ να 
αναδείξω στην παρούσα γνωμοδότηση: τα εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση, το παράλληλο 
εμπόριο και η διεθνής συνεργασίας.

Εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση 

Τα ζητήματα που συνδέονται με τη διαμετακόμιση χρήζουν ειδικής προσοχής. Το άρθρο 17 
του νέου σχεδίου κανονισμού για την αντικατάσταση του κανονισμού 1383/2003 αναφέρεται 
σε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση: τις εισαγωγές γενόσημων φαρμάκων. Η αναφορά αυτή 
είναι αποτέλεσμα των πολύ γνωστών ανησυχιών σχετικά με περιπτώσεις δέσμευσης 
φαρμάκων υπό διαμετακόμιση, λόγω καταγγελλόμενων παραβιάσεων δικαιωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, και των αντιδικιών που ακολούθησαν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) κατά της ΕΕ από την Ινδία και τη Βραζιλία. 

Η αιτιολογική σκέψη 17 είναι μια ευπρόσδεκτη επανάληψη της δέσμευσης της ΕΕ υπέρ της 
διευκόλυνσης της πρόσβασης του αναπτυσσόμενου κόσμου στα φάρμακα, καθώς και της 
υποχρέωσής της, βάσει των κανόνων του ΠΟΕ, να εγγυάται της ελευθερία της 
διαμετακόμισης. Με τον τρόπο αυτό θεσπίζεται περαιτέρω σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου 
για τους νόμιμους συμφεροντούχους σε σχέση με την τελωνειακή μεταχείριση ιδίως 
φαρμάκων που απλώς τελούν υπό διαμετακόμιση στην ΕΕ και δεν προορίζονται για την 
αγορά της ούτε δημιουργούν κίνδυνο να εκτραπούν στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. 

Βάσει της τρέχουσας πρότασης, οι τελωνειακοί υπάλληλοι πρέπει, όταν εκτιμούν τον κίνδυνο 
παραβίασης ΔΔΙ, να αξιολογούν οιαδήποτε «ουσιαστική πιθανότητα εκτροπής» των 
εμπορευμάτων αυτών στην αγορά της Ένωσης. Έτσι, τα τελωνεία θα πρέπει να κατακρατούν 
εμπορεύματα που προέρχονται από τρίτες χώρες υπό διαμετακόμιση μόνον εφόσον υπάρχουν 



RR\898122EL.doc 75/107 PE470.069v02-00

EL

ουσιαστικά στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι αυτά θα εκτραπούν παρανόμως στην εσωτερική 
αγορά. Ωστόσο, η πρόταση παραλείπει να προσφέρει οιαδήποτε καθοδήγηση ή κριτήρια για 
την ερμηνεία της πρόθεσης διάθεσης αγαθών προς πώληση στην ΕΕ. Ο νέος κανονισμός θα 
είχε επομένως να ωφεληθεί από μια περαιτέρω διευκρίνιση από αυτή την άποψη.

Επιπλέον, ο νέος κανονισμός πρέπει να ενδυναμώνει τις τελωνειακές αρχές να δεσμεύουν 
οιαδήποτε ύποπτα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης ακόμη και υπό διαμετακόμιση. Σε 
διαφορετική περίπτωση, τα παράνομα προϊόντα θα συνεχίσουν να εισάγονται στην αγορά 
στην ΕΕ ως "εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση" με ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την 
προέλευση και τον προορισμό, όπως έχει αναφερθεί από θιγόμενες επιχειρήσεις. 

Η εξασφάλιση της ελευθερίας διαμετακόμισης ουδέποτε είχε στόχο να εφαρμοσθεί στο 
παράνομο εμπόριο. Επιπλέον, δεν πρέπει να υπάρχουν όρια για τον έλεγχο όταν υπάρχουν 
υποψίες ότι θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, ανεξάρτητα από τον τελικό 
τόπο αποστολής των προϊόντων. Η πρόληψη και η προφύλαξη πρέπει να καθοδηγούν τις 
ενέργειες των τελωνειακών αρχών. Παρόλο που η αιτιολογική σκέψη 2 αναγνωρίζει τους 
κινδύνους ασφάλειας και υγείας που δημιουργούν τα προϊόντα που παραβιάζουν τα ΔΔΙ, ο 
κανονισμός πρέπει να προσδιορίζει ότι οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ δύνανται να δεσμεύουν 
οποιαδήποτε ύποπτα προϊόντα, έστω και υπό διαμετακόμιση, όταν υφίσταται απτός κίνδυνος 
εκτροπής στην αγορά της ΕΕ.

Μικρές αποστολές

Δεδομένου ότι η αντιμετώπιση των παραβιάσεων ΔΔΙ κατά η διαμετακόμιση παραμένει 
πρόκληση για τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, μια ευπρόσδεκτη καινοτομία είναι η 
θέσπιση υποχρεωτικής πανενωσιακής εφαρμογής της απλουστευμένης διαδικασίας για την 
καταστροφή προϊόντων απομίμησης/παραποίησης χωρίς την ανάγκη να διαπιστωθεί επίσημα 
η παραβίαση σε δικαστήριο. Τούτο μπορεί να θεωρηθεί σημαντική βελτίωση από την πλευρά 
της μείωσης του φόρτου τόσο των κατόχων των δικαιωμάτων όσο και των τελωνειακών 
διοικήσεων, με τα αναμενόμενα αποτελέσματα στη διευκόλυνση των εμπορικών ανταλλαγών.

Τούτο ισχύει ιδίως για τις μικρές αποστολές ύποπτων εμπορευμάτων – που είναι απόρροια 
διαδικτυακών πωλήσεων και εισέρχονται στην ΕΕ μέσω των ταχυδρομικών υπηρεσιών ή 
μέσω ιδιωτικών εταιρειών ταχυμεταφοράς – εάν λάβουμε υπόψη την αξία των παράνομων 
εμπορευμάτων σε συνάρτηση με το βάρος του κόστους της αποθήκευσης και των δικαστικών 
διαδικασιών. 

Ωστόσο, θα άξιζε να εξεταστεί περαιτέρω η έννοια των «μικρών αποστολών» και η συναφής 
διαδικαστική προθεσμία. Είναι εξίσου σημαντικό οι τελωνειακές αρχές να ενημερώνουν τους 
κατόχους δικαιωμάτων για οιεσδήποτε σημαντικές κινήσεις μικρών αποστολών με είδη 
παραποίησης/απομίμησης ώστε να βοηθούνται να παρακολουθούν τις διαδρομές και τις 
τάσεις της παραποίησης/απομίμησης. 

Παράλληλο εμπόριο

Η περαιτέρω επέκταση του πεδίου παραβιάσεων τις οποίες καλύπτει το σχέδιο κανονισμού 
είναι ευπρόσδεκτη. Η εξουσιοδότηση των τελωνειακών αρχών της ΕΕ να δεσμεύουν 
παράλληλες εισαγωγές οι οποίες κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ χωρίς την άδεια του 
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κατόχου των δικαιωμάτων, αναμένεται να οδηγήσει σε βελτιωμένο βαθμό επιβολής των ΔΔΙ. 
Ενώ οι τελωνειακές αρχές είναι σε μοναδική θέση για να ελέγχουν το παράνομο παράλληλο 
εμπόριο, η σύλληψη «ειδών της γκρίζας αγοράς» και η διαπίστωση των πραγματικών 
παραβάσεων αναμένεται ότι θα παραμείνει προβληματική. 

Πράγματι, θα μπορούσε να αυξηθεί ο κίνδυνος παρεμπόδισης θεμιτών εμπορικών 
ανταλλαγών. Προκειμένου να αποφευχθούν αστήρικτες κατασχέσεις, οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
πρέπει να παρέχουν στις τελωνειακές αρχές όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε 
τα τελωνεία να μπορούν να δεσμεύουν παράλληλες εισαγωγές στα σύνορα. Το διευρυμένο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού πρέπει να συνδυάζεται με επαρκείς πόρους και εκπαίδευση 
των τελωνειακών αρχών.

Διεθνής συνεργασία

Η καταπολέμηση των παραβιάσεων ΔΔΙ στα σύνορα της ΕΕ πρέπει να συνδυάζεται με 
στοχευμένες ενέργειες στην πηγή, ώστε να προλαμβάνεται η εξαγωγή παράνομων 
εμπορευμάτων στην ΕΕ. Τούτο απαιτεί συνεργασία τόσο με τρίτες χώρες όσο και σε διεθνές 
επίπεδο, μεταξύ άλλων εντός του ΠΟΕ, του Παγκόσμιου Τελωνειακού Οργανισμού και της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 

Η τελωνειακή συνεργασία τόσο με τις χώρες προέλευσης όσο και με άλλες καταναλώτριες 
χώρες αποτελεί ήδη μια πραγματικότητα στην ΕΕ μέσω ειδικών πρωτοβουλιών όπως το 
Σχέδιο Δράσης ΕΕ-Κίνας για την τελωνειακή συνεργασία σχετικά με την επιβολή των ΔΔΙ. 
Παρά τον διάλογο και τις προσπάθειες για τεχνική συνεργασία, ανταλλαγή δεδομένων, 
συνεργασία με τη βιομηχανία, και παρά την κάποια πρόοδο στη νομοθεσία, δεν παρατηρείται 
ουσιαστικός αντίκτυπος. Πράγματι, η Κίνα1 παραμένει η βασική πηγή της εισαγωγής ειδών 
που παραβιάζουν τα ΔΔΙ στην ΕΕ. Το 2010, το 85% του συνόλου των ειδών που 
παραβιάζουν ΔΔΙ, τα οποία δεσμεύτηκαν από τελωνειακές αρχές της ΕΕ προέρχονταν από 
την Κίνα (αύξηση κατά 64% σε σύγκριση με το 2009). 

Τη στιγμή που η στρατηγική της ΕΕ του 2004 για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες βρίσκεται υπό αναθεώρηση και αναμένεται το νέο πρόγραμμα 
FISCUS, η συντάκτρια γνωμοδότησης διακρίνει τη σαφή ανάγκη να ενταθεί ιδίως η 
στοχευμένη και εξατομικευμένη τεχνική συνεργασία σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας με 
τους εταίρους τη ΕΕ και κυρίως με χώρες προτεραιότητας όπως η Κίνα, έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί το μέγιστο επίπεδο προστασίας των ΔΔΙ τόσο για τις νομοταγείς επιχειρήσεις 
όσο και για τους καταναλωτές. 

Η περαιτέρω διεθνής συνεργασία μεταξύ τελωνείων στην ΕΕ και με τρίτες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και η συνεργασία με τη 
βιομηχανία, πρέπει να αυξηθούν. Επιπλέον, κατά τη διαπραγμάτευση διατάξεων ΔΔΙ στις 
εμπορικές συμφωνίες, η ΕΕ πρέπει να επιδιώκει επίπεδα προστασίας ίδια με αυτά που 
ισχύουν εντός της Ένωσης. 

                                               
1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counter
feit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η εμπορία εμπορευμάτων που 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας ζημιώνει σημαντικά τους 
κατόχους δικαιωμάτων, καθώς και τους 
νομοταγείς κατασκευαστές και εμπόρους. 
Εξαπατά επίσης τους καταναλωτές και 
μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να θέσει 
σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά 
τους. Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 
παρεμποδίζεται, με κάθε μέσο, η διάθεση 
στην αγορά τέτοιων εμπορευμάτων και θα 
πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης 
της παράνομης αυτής δραστηριότητας, 
χωρίς ωστόσο να παρακωλύεται το νόμιμο 
εμπόριο.

(2) Η εμπορία εμπορευμάτων που 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας ζημιώνει σημαντικά τους 
κατόχους δικαιωμάτων, καθώς και τους 
νομοταγείς κατασκευαστές και εμπόρους. 
Εξαπατά επίσης τους καταναλωτές και 
μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να θέσει 
σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά 
τους. Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 
παρεμποδίζεται, με κάθε μέσο, η διάθεση 
στην αγορά τέτοιων εμπορευμάτων και θα 
πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης 
της παράνομης αυτής δραστηριότητας, 
χωρίς ωστόσο να παρακωλύεται το νόμιμο 
εμπόριο. Για τον λόγο αυτό, οι 
καταναλωτές πρέπει να είναι καλά 
ενημερωμένοι σχετικά με τους κινδύνους 
που ενέχει η αγορά αυτών των 
εμπορευμάτων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στην περίπτωση που τα 
εμπορεύματα τα οποία θεωρούνται 
ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαιώματα 

(11) Μπορεί να είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί με απλή εξ όψεως εξέταση 
από τις τελωνειακές αρχές εάν υπάρχει 



PE470.069v02-00 78/107 RR\898122EL.doc

EL

διανοητικής ιδιοκτησίας δεν είναι 
εμπορεύματα παραποίησης / απομίμησης 
ή πειρατικά εμπορεύματα, μπορεί να είναι 
δύσκολο να προσδιοριστεί με απλή εξ 
όψεως εξέταση από τις τελωνειακές αρχές 
αν υπάρχει ενδεχόμενη παραβίαση 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας. 
Επομένως, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 
ότι θα πρέπει να κινείται διαδικασία, εκτός 
εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη, και 
συγκεκριμένα ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων και ο κάτοχος του 
δικαιώματος, συμφωνούν να 
εγκαταλειφθούν τα εμπορεύματα για να 
καταστραφούν. Θα πρέπει να εναπόκειται 
στις αρμόδιες αρχές που επιλαμβάνονται 
της εν λόγω διαδικασίας να προσδιορίζουν 
αν έχει παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας και να λαμβάνουν τις δέουσες 
αποφάσεις σχετικά με τις εν λόγω 
παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

ενδεχόμενη παραβίαση δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Επομένως, είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί ότι θα πρέπει να 
κινείται διαδικασία, εκτός εάν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, και συγκεκριμένα ο 
κάτοχος των εμπορευμάτων και ο κάτοχος 
του δικαιώματος, συμφωνούν να 
εγκαταλειφθούν τα εμπορεύματα για να 
καταστραφούν. Θα πρέπει να εναπόκειται 
στις αρμόδιες αρχές που επιλαμβάνονται 
της εν λόγω διαδικασίας να προσδιορίζουν 
αν έχει παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας και να λαμβάνουν τις δέουσες 
αποφάσεις σχετικά με τις εν λόγω 
παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Η διαμετακόμιση μέσω του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και η 
ενδεχόμενη διανομή στην εσωτερική 
αγορά εμπορευμάτων για τα οποία 
υπάρχει η υποψία ότι αποτελούν 
απομίμηση προϊόντων που 
προστατεύονται στην Ένωση από 
εμπορικό σήμα, ή αντιγράφων προϊόντων 
που προστατεύονται στην Ένωση από 
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
συγγενικό δικαίωμα ή δικαίωμα σχεδίου 
ή υποδείγματος, αφενός προκαλούν 
μεγάλες απώλειες στις νομοταγείς 
επιχειρήσεις της Ένωσης και αφετέρου 
ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια των πολιτών. Κατά συνέπεια 
πρέπει να δοθεί στις τελωνειακές αρχές η 



RR\898122EL.doc 79/107 PE470.069v02-00

EL

εξουσία να επιθεωρούν και να δεσμεύουν 
οιαδήποτε εμπορεύματα ύποπτα για 
παραβίαση δικαιώματος διανοητικής 
ιδιοκτησίας, όταν εικάζεται ότι τα 
εμπορεύματα αυτά θα διανεμηθούν στην 
εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Πρέπει να θεωρείται ότι 
τεκμηριώνεται η πρόθεση να τεθούν τα 
εμπορεύματα αυτά προς πώληση εντός 
της Ένωσης οσάκις έχουν πωληθεί σε 
πελάτη στην Ένωση ή προσφερθεί προς 
πώληση ή διαφημισθεί για να πωληθούν 
σε καταναλωτές της Ένωσης ή οσάκις 
έγγραφα ή αλληλογραφία καταδεικνύουν 
ότι προορίζονται για διανομή στην 
εσωτερική αγορά της Ένωσης. Οσάκις ο 
προορισμός των εμπορευμάτων δεν 
δηλώνεται, μολονότι αυτή η δήλωση είναι 
απαραίτητη, ή στις περιπτώσεις όπου 
υπάρχει έλλειψη ακρίβειας ή σχετικών 
πληροφοριών προς προσδιορισμό της 
ταυτότητας του παραγωγού ή του 
διανομέα των προϊόντων, μη συνεργασία 
με τις τελωνειακές αρχές ή οσάκις 
ανακαλύπτονται έγγραφα που 
καταδεικνύουν ότι τα προϊόντα 
προορίζονται για διανομή στην 
εσωτερική αγορά, αποτελεί καθήκον του 
διασαφιστή ή του κατόχου αυτών των 
εμπορευμάτων να αποδείξει ότι πρόθεσή 
του δεν είναι η πώληση των εν λόγω 
εμπορευμάτων στην Ένωση.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17γ) Η αντιμετώπιση των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας στα εξωτερικά σύνορα της 
Ένωσης πρέπει να συνδυάζεται με 
στοχευμένες προσπάθειες στην πηγή. 
Τούτο απαιτεί συνεργασία τόσο με τρίτες 
χώρες όσο και σε διεθνές επίπεδο, στο 
πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη πρέπει να οικοδομήσουν 
σεβασμό και να προωθήσουν υψηλά 
επίπεδα προστασίας των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Τούτο πρέπει 
να συνίσταται στην υποστήριξη της 
συμπερίληψης και επιβολής των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε 
εμπορικές συμφωνίες, στην τεχνική 
συνεργασία, στην ενθάρρυνση της 
ανταλλαγής απόψεων στα διάφορα διεθνή 
φόρα, στην επικοινωνία και ανταλλαγή 
πληροφοριών, καθώς και σε περαιτέρω 
μέτρα στο πλαίσιο της επιχειρησιακής 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και τους 
εμπλεκόμενους κλάδους.

Αιτιολόγηση

Η αντιμετώπιση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να 
επωφελείται από την ενισχυμένη διμερή συνεργασία, καθώς και από συντονισμένη διεθνή 
δράση. 

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17δ) Προκειμένου να εξαλειφθεί το 
διεθνές εμπόριο εμπορευμάτων που 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας, το άρθρο 69 της συμφωνίας 
TRIPS προβλέπει ότι τα κράτη μέλη του 
ΠΟΕ πρέπει να προωθούν την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών 
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σχετικά με το εμπόριο αγαθών που 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Η ανταλλαγή αυτή 
πληροφοριών πρέπει να επιτρέπει την 
παρακολούθηση των δικτύων διακίνησης 
έτσι ώστε να τίθεται τέρμα στην 
παρασκευή και διανομή εμπορευμάτων 
που παραβιάζουν τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας σε πρότερο 
στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Κατά 
συνέπεια είναι αναγκαίο να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
τελωνειακών αρχών της Ένωσης και 
αρμόδιων αρχών σε τρίτες χώρες, μεταξύ 
άλλων σε θέματα προστασίας δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα της απομίμησης και παραποίησης και των εκτεταμένων 
σχετικών δικτύων που ξεπερνούν τα σύνορα χωρών, επιβάλλεται οι τελωνειακές αρχές να είναι 
σε θέση να ανταλλάσσουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες, μεταξύ άλλων με τρίτες χώρες, 
έτσι ώστε να παρακολουθούν τα δίκτυα και τις διαδρομές που ακολουθούν οι παραποιητές. 

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17ε) Σύμφωνα με τον στόχο της Ένωσης 
για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας 
στην καταπολέμηση της παραποίησης / 
απομίμησης, της πειρατείας και του 
παράνομου παράλληλου εμπορίου αγαθών 
που παραβιάζουν τη διανοητική 
ιδιοκτησία που έχει καταχωρισθεί σε 
δικαιούχους, το νέο Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο για την 
Παραποίηση/Απομίμηση και την 
Πειρατεία καλείται να διαδραματίσει 
θεμελιώδη ρόλο παρέχοντας σε όλες τις 
τελωνειακές αρχές των κρατών μελών 
συναφείς και επίκαιρες πληροφορίες για 
να διενεργούν τους κατάλληλους ελέγχους 
τόσο στους εγκεκριμένους εισαγωγείς και 
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διανομείς αυτών των αγαθών στην ενιαία 
αγορά όσο και στους εξαγωγείς αυτών 
των αγαθών στις αγορές της αλλοδαπής. 
Αυτός ο ρόλος θα μπορούσε να τονωθεί 
περαιτέρω μέσω της δημιουργίας βάσης 
δεδομένων αυθεντικών προϊόντων και 
υπηρεσιών της Ένωσης που 
προστατεύονται από καταχωρισμένα 
εμπορικά σήματα, δικαιώματα επί 
σχεδίου ή υποδείγματος και διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας και η οποία θα μπορούσε 
επίσης να διατίθεται στις ξένες 
τελωνειακές αρχές που συνεργάζονται με 
την Ένωση στο πεδίο της καλύτερης 
προστασίας και επιβολής των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση εντός 
του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης τα 
οποία είναι ύποπτα παραβίασης 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, η αντιμετώπιση των υπό διαμετακόμιση εμπορευμάτων πρέπει να 
αναφέρεται ρητά στο νέο κανονισμό. Όπου υπάρχει υποψία για παραβίαση των δικαιωμάτων 
που αναγνωρίζει το ουσιαστικό δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ και των κρατών μελών 
και απτός κίνδυνος εκτροπής των εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά ενώ βρίσκονται υπό 
διαμετακόμιση, τα τελωνεία νομιμοποιούνται να δεσμεύουν τα εμπορεύματα.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εμπορεύματα τα οποία είναι αντικείμενο α) εμπορεύματα τα οποία είναι αντικείμενο 
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ενέργειας παραβίασης δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας βάσει της 
νομοθεσίας της Ένωσης ή του εν λόγω 
κράτους μέλους·

ενέργειας παραβίασης δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας βάσει της 
νομοθεσίας της Ένωσης ή του εν λόγω 
κράτους μέλους ή εμπορεύματα για τα 
οποία δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι 
αποτελούν αντικείμενο τέτοιας ενέργειας 
και τα οποία ταυτοχρόνως συνιστούν 
σαφή απειλή για την υγεία ή την 
ασφάλεια των καταναλωτών·

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ειδικά και τεχνικά δεδομένα για τα 
αυθεντικά εμπορεύματα, 
συμπεριλαμβανομένων εικόνων, όπου 
ενδείκνυται·

ζ) ειδικά και τεχνικά δεδομένα για τα 
αυθεντικά εμπορεύματα, 
συμπεριλαμβανομένων σήμανσης, όπως οι 
γραμμωτοί κώδικες, και εικόνων, όπου 
ενδείκνυται·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανιχνευσιμότητα των παράλληλων εισαγωγών, οι κάτοχοι 
δικαιωμάτων και οι εκπρόσωποί τους πρέπει να προσφέρουν στις τελωνειακές αρχές όλες τις 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον εντοπισμό αυθεντικών προϊόντων, όπως η σήμανση 
και οι εγκεκριμένοι διανομείς.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) κάθε στοιχείο που θα επιτρέψει στις 
τελωνειακές αρχές να αναλύσουν και να 
αξιολογήσουν τον κίνδυνο παραβίασης του 
ή των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

θ) κάθε στοιχείο που θα επιτρέψει στις 
τελωνειακές αρχές να αναλύσουν και να 
αξιολογήσουν τον κίνδυνο παραβίασης του 
ή των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, όπως οι εγκεκριμένοι 
διανομείς·
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανιχνευσιμότητα των παράλληλων εισαγωγών, οι κάτοχοι 
δικαιωμάτων και οι εκπρόσωποί τους πρέπει να προσφέρουν στις τελωνειακές αρχές όλες τις 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον εντοπισμό αυθεντικών προϊόντων, όπως η σήμανση 
και οι εγκεκριμένοι διανομείς.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ένα δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας παύσει να παράγει 
αποτελέσματα ή εάν ο αιτών παύσει, για 
άλλους λόγους, να είναι το πρόσωπο που 
δικαιούται να υποβάλει αίτηση, οι 
τελωνειακές αρχές δεν παρεμβαίνουν. Η 
απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση 
ανακαλείται ή τροποποιείται αναλόγως 
από τις τελωνειακές αρχές που εξέδωσαν 
την απόφαση.

3. Εάν ένα δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας παύσει να παράγει 
αποτελέσματα ή εάν ο αιτών παύσει για 
άλλους λόγους να είναι το πρόσωπο που 
δικαιούται να υποβάλει αίτηση, ο αιτών το 
γνωστοποιεί στις τελωνειακές αρχές, οι 
οποίες δεν αναλαμβάνουν περαιτέρω 
δράση. Η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση ανακαλείται ή τροποποιείται 
αναλόγως από τις τελωνειακές αρχές που 
εξέδωσαν την απόφαση.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ένα δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας 
παύσει να παράγει αποτελέσματα ή εάν ο 
αιτών παύσει, για άλλους λόγους, να είναι 
το πρόσωπο που δικαιούται να υποβάλει 
αίτηση, οι τελωνειακές αρχές δεν
παρεμβαίνουν. Η απόφαση για χορήγηση 
της παράτασης ανακαλείται ή 
τροποποιείται αναλόγως από τις 
τελωνειακές αρχές που εξέδωσαν την 
απόφαση.

Εάν ένα δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας 
παύσει να παράγει αποτελέσματα ή εάν ο 
αιτών παύσει για άλλους λόγους να είναι 
το πρόσωπο που δικαιούται να υποβάλει 
αίτηση, ο αιτών το γνωστοποιεί στις
τελωνειακές αρχές, οι οποίες δεν
αναλαμβάνουν περαιτέρω δράση. Η 
απόφαση για χορήγηση της παράτασης 
ανακαλείται ή τροποποιείται αναλόγως 
από τις τελωνειακές αρχές που εξέδωσαν 
την απόφαση.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων 

μεταξύ τελωνειακών αρχών
Με την επιφύλαξη των ενδεδειγμένων 
διασφαλίσεων προστασίας δεδομένων, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι οι 
πληροφορίες και τα δεδομένα που 
συλλέγονται βάσει του άρθρου 18, 
παράγραφος 3, πρόκειται να 
ανταλλάσσονται μεταξύ των τελωνειακών 
αρχών της Ένωσης και των αρμόδιων 
αρχών τρίτων χωρών, και να 
προσδιορίζει τους όρους ανταλλαγής.

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία με τρίτες χώρες είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της διάδοσης του 
εμπορίου εμπορευμάτων που παραβιάζουν τα ΔΔΙ. Για να είναι αποτελεσματική αυτή η 
συνεργασία, οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και δεδομένα για παραβιάσεις ΔΔΙ με του ομολόγους τους σε τρίτες χώρες, υπό 
συνθήκες εμπιστευτικότητας, και υπό τον όρο ότι υπάρχουν αυστηρές διασφαλίσεις προστασίας 
δεδομένων.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό 

Στις 24 Μαΐου 2011, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια ενιαία αγορά για 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» με στόχο την προώθηση της δημιουργικότητας και 
της καινοτομίας στην Ευρώπη. Η στρατηγική αυτή, σφαιρική και συνεκτική, καθορίζει ένα 
σχέδιο για μια σειρά πρωτοβουλίες που προτίθεται να πάρει η Επιτροπή έως το 2012 σε 
διάφορους τομείς. 

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών αυτών, η Επιτροπή πρότεινε επίσης νέο κανονισμό σχετικά 
με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που θα 
αντικαταστήσει τον κανονισμό 1383/2003/EΚ. 

Η πρόταση λαμβάνει υπόψη την ανάλυση της μελέτης επιπτώσεων που πραγματοποιήθηκε το 
2010, η οποία συγκέντρωσε 89 εισηγήσεις και συνεκτίμησε το διεθνές πλαίσιο, ιδίως ύστερα 
από την εμπορική διένεξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Ινδίας και της 
Βραζιλίας, αφετέρου, όσον αφορά τη διαμετακόμιση των γενόσημων φαρμάκων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η συντάκτρια της γνωμοδότησης επιθυμεί να τονίσει τα ακόλουθα σημεία:

Παρατηρήσεις 
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Πρώτον, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της πρότασης κανονισμού, η συντάκτρια 
γνωμοδότησης θεωρεί σκόπιμο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής ώστε να καλυφθούν οι 
εμπορικές επωνυμίες, οι τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών και τα υποδείγματα 
χρησιμότητας. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει επίσης να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής οι 
παραβιάσεις που προκύπτουν από τις συσκευές για την παράκαμψη τεχνολογικών μέτρων, 
καθώς και άλλες παραβιάσεις δικαιωμάτων για τα οποία ήδη ασκείται επιβολή από τα 
τελωνεία.  

Αντίθετα, η συντάκτρια γνωμοδότησης δεν συμφωνεί να καλύπτονται από το μελλοντικό 
κανονισμό οι παράλληλες εισαγωγές. Είναι προφανές ότι η πρακτική αυτή ενδέχεται να 
προκαλέσει σημαντική οικονομική ζημία στους κατόχους δικαιωμάτων. Οπωσδήποτε, ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα 
παρέμβασης των τελωνειακών αρχών, περιορίζοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο παρεμπόδισης 
του νόμιμου εμπορίου. Εξάλλου, οι κάτοχοι δικαιωμάτων θα μπορούν να ασκούν τα ένδικα 
μέσα που προβλέπονται στη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους προκειμένου να διεκδικήσουν 
τα δικαιώματά τους.

Εν συνεχεία, η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την 
ενίσχυση των δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων μερών που μπορεί να θιγούν από μια 
τελωνειακή παρέμβαση. Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκτιμά, πάντως, ότι θα πρέπει να 
γίνεται διάκριση μεταξύ των οικονομικών παραγόντων οι οποίοι συνήθως ασχολούνται με τη 
διεκπεραίωση τελωνειακών διατυπώσεων και του τελικού καταναλωτή.

Οι παράγοντες οι οποίοι συνήθως ασχολούνται με τη διεκπεραίωση τελωνειακών 
διατυπώσεων έχουν άριστη γνώση των τελωνειακών διαδικασιών. Θα πρέπει επομένως να μη 
θεσπιστούν πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες που εμποδίζουν την αποτελεσματική και 
γρήγορη δράση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής. Αντίθετα, ο τελικός καταναλωτής, ο οποίος 
δεν έχει γνώση των τελωνειακών διατυπώσεων, πρέπει να προστατεύεται περισσότερο. Για το 
λόγο αυτό, ο τελικός καταναλωτής πρέπει να έχει το δικαίωμα ακρόασης πριν από τη λήψη 
απόφασης από την τελωνειακή αρχή, ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή 
του.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει ιδιαίτερα την καθιέρωση ειδικής διαδικασίας για 
την καταστροφή των εμπορευμάτων υπό μορφή μικρών αποστολών. Οι κατασχέσεις στο 
χώρο της ταχυδρομικής διακίνησης αυξήθηκαν σημαντικά, από 15.000 το 2009 σε πάνω από 
43.000 το 2010· θα πρέπει ως εκ τούτου να θεσπιστεί απλή και αποτελεσματική διαδικασία 
προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό, με ταυτόχρονο σεβασμό των δικαιωμάτων 
και συμφερόντων του τελικού καταναλωτή.

Τέλος, όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, 
και ειδικότερα τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων της Επιτροπής, θα πρέπει να 
τηρούνται απολύτως οι διατάξεις του κανονισμού 45/2001/ΕΚ, της οδηγίας 95/46/ΕΚ, καθώς 
και η γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 12ης Οκτωβρίου 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η εμπορία εμπορευμάτων που 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας ζημιώνει σημαντικά τους 
κατόχους δικαιωμάτων, καθώς και τους 
νομοταγείς κατασκευαστές και εμπόρους.
Εξαπατά επίσης τους καταναλωτές και 
μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να θέσει 
σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά 
τους. Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 
παρεμποδίζεται, με κάθε μέσο, η διάθεση 
στην αγορά τέτοιων εμπορευμάτων και θα 
πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης 
της παράνομης αυτής δραστηριότητας, 
χωρίς ωστόσο να παρακωλύεται το νόμιμο 
εμπόριο.

(2) Η εμπορία εμπορευμάτων που 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας ζημιώνει σημαντικά τους 
κατόχους δικαιωμάτων, καθώς και τους 
νομοταγείς κατασκευαστές και εμπόρους.
Εξαπατά επίσης τους καταναλωτές και 
μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να θέσει 
σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά 
τους. Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 
παρεμποδίζεται, με κάθε μέσο, η είσοδος 
στο τελωνειακό έδαφος και η διάθεση 
στην αγορά τέτοιων εμπορευμάτων και θα 
πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης 
της παράνομης αυτής δραστηριότητας, 
χωρίς ωστόσο να παρακωλύεται το νόμιμο 
εμπόριο.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 
δεν καλύπτει ορισμένα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας και εξαιρεί 

(5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 
δεν καλύπτει ορισμένα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας και εξαιρεί 

                                               
1http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/
Opinions/2011/11-10-12_Intellectual_property_rights_EN.pdf
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ορισμένες παραβιάσεις. Προκειμένου να 
ενισχυθεί η επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει, 
επομένως, να επεκταθεί ο τελωνειακός 
έλεγχος και σε άλλους τύπους 
παραβιάσεων, όπως οι παραβιάσεις που 
προκύπτουν από το παράλληλο εμπόριο, 
καθώς και σε άλλες παραβιάσεις 
δικαιωμάτων όπου ήδη ασκείται επιβολή 
από τις τελωνειακές αρχές, αλλά οι οποίες 
δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1383/2003. Για τον ίδιο σκοπό, είναι 
σκόπιμο να συμπεριληφθούν το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
επιπλέον των δικαιωμάτων που ήδη 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1383/2003, οι εμπορικές επωνυμίες, 
εφόσον προστατεύονται ως αποκλειστικά 
δικαιώματα ιδιοκτησίας δυνάμει της 
εθνικής νομοθεσίας, οι τοπογραφίες 
προϊόντων ημιαγωγών, τα υποδείγματα 
χρησιμότητας και οι συσκευές για την 
παράκαμψη τεχνολογικών μέτρων, καθώς 
και κάθε αποκλειστικό δικαίωμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας που έχει 
καθιερωθεί από νομοθεσία της Ένωσης.

ορισμένες παραβιάσεις. Προκειμένου να 
ενισχυθεί η επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει, 
επομένως, να επεκταθεί ο τελωνειακός 
έλεγχος και σε άλλους τύπους 
παραβιάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003.
Για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να 
συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, επιπλέον των 
δικαιωμάτων που ήδη καλύπτονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, οι 
εμπορικές επωνυμίες, εφόσον
προστατεύονται ως αποκλειστικά 
δικαιώματα ιδιοκτησίας δυνάμει της 
εθνικής νομοθεσίας, οι τοπογραφίες 
προϊόντων ημιαγωγών, τα υποδείγματα 
χρησιμότητας και οι συσκευές για την 
παράκαμψη τεχνολογικών μέτρων.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να διασφαλιστεί ταχεία 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, θα πρέπει να προβλέπεται ότι, 
εάν οι τελωνειακές αρχές κράτους μέλους 
έχουν υπόνοιες, βάσει επαρκών
αποδεικτικών στοιχείων, ότι εμπορεύματα 
που τελούν υπό την επιτήρησή τους 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, οι εν λόγω τελωνειακές αρχές 
δύνανται να αναστέλλουν τη χορήγηση 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβαίνουν στη δέσμευσή τους, είτε με 
δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν 

(10) Προκειμένου να διασφαλιστεί ταχεία 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, θα πρέπει να προβλέπεται ότι, 
εάν οι τελωνειακές αρχές κράτους μέλους 
έχουν υπόνοιες, βάσει επαρκών ενδείξεων, 
ότι εμπορεύματα που τελούν υπό την 
επιτήρησή τους παραβιάζουν δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, οι εν λόγω 
τελωνειακές αρχές δύνανται να 
αναστέλλουν τη χορήγηση άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβαίνουν στη δέσμευσή τους, είτε με 
δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν 
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αιτήσεως, ώστε να παρέχουν τη 
δυνατότητα στα πρόσωπα που δικαιούνται 
να υποβάλουν αίτηση παρέμβασης των 
τελωνειακών αρχών να κινήσουν 
διαδικασία προκειμένου να διαπιστωθεί αν 
έχει παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

αιτήσεως, ώστε να παρέχουν τη 
δυνατότητα στα πρόσωπα που δικαιούνται 
να υποβάλουν αίτηση παρέμβασης των 
τελωνειακών αρχών να κινήσουν 
διαδικασία προκειμένου να διαπιστωθεί αν 
έχει παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με την ορολογία που χρησιμοποιείται από το Δικαστήριο στην απόφασή του της 
1ης Δεκεμβρίου 2011 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-446/09 και C-495/09, Philips /Nokia 
(δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στη Συλλογή Νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στην περίπτωση που τα εμπορεύματα 
τα οποία θεωρούνται ύποπτα ότι 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας δεν είναι εμπορεύματα 
παραποίησης / απομίμησης ή πειρατικά 
εμπορεύματα, μπορεί να είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί με απλή εξ όψεως εξέταση 
από τις τελωνειακές αρχές αν υπάρχει 
ενδεχόμενη παραβίαση δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Επομένως, είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί ότι θα πρέπει να 
κινείται διαδικασία, εκτός εάν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, και συγκεκριμένα ο 
κάτοχος των εμπορευμάτων και ο κάτοχος 
του δικαιώματος, συμφωνούν να 
εγκαταλειφθούν τα εμπορεύματα για να 
καταστραφούν. Θα πρέπει να εναπόκειται 
στις αρμόδιες αρχές που επιλαμβάνονται 
της εν λόγω διαδικασίας να προσδιορίζουν 
αν έχει παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας και να λαμβάνουν τις δέουσες 
αποφάσεις σχετικά με τις εν λόγω 
παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

(11) Στην περίπτωση που τα εμπορεύματα 
τα οποία θεωρούνται ύποπτα ότι 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας δεν είναι εμπορεύματα 
παραποίησης / απομίμησης ή πειρατικά 
εμπορεύματα, μπορεί να είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί με απλή εξ όψεως εξέταση 
από τις τελωνειακές αρχές αν υπάρχει 
ενδεχόμενη παραβίαση δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Επομένως, είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί ότι θα πρέπει να 
κινείται διαδικασία, εκτός εάν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, και συγκεκριμένα ο
διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων και ο κάτοχος του 
δικαιώματος, συμφωνούν να 
εγκαταλειφθούν τα εμπορεύματα για να 
καταστραφούν. Θα πρέπει να εναπόκειται 
στις αρμόδιες αρχές που επιλαμβάνονται 
της εν λόγω διαδικασίας να προσδιορίζουν 
αν έχει παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας και να λαμβάνουν τις δέουσες 
αποφάσεις σχετικά με τις εν λόγω 
παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να μειωθεί στο ελάχιστο ο 
διοικητικός φόρτος και τα έξοδα, θα πρέπει 
να καθιερωθεί ειδική διαδικασία για μικρές 
αποστολές εμπορευμάτων παραποίησης / 
απομίμησης και πειρατικών 
εμπορευμάτων, η οποία θα παρέχει τη 
δυνατότητα να καταστρέφονται τα 
εμπορεύματα αυτά χωρίς τη συμφωνία του 
κατόχου του δικαιώματος. Προκειμένου να 
καθοριστούν τα κατώφλια κάτω από τα 
οποία οι αποστολές πρέπει να θεωρούνται 
μικρές αποστολές, με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει μη 
νομοθετικές πράξεις γενικής εφαρμογής, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Είναι σημαντικό να διενεργεί η 
Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις, κατά 
τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών 
εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

(13) Για να μειωθούν στο ελάχιστο ο 
διοικητικός φόρτος και τα έξοδα, με την 
επιφύλαξη του δικαιώματος του τελικού 
καταναλωτή να ενημερώνεται δεόντως 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος 
σχετικά με τη νομική βάση των 
παρεμβάσεων των τελωνειακών αρχών,
θα πρέπει να καθιερωθεί ειδική διαδικασία 
για μικρές αποστολές εμπορευμάτων 
παραποίησης / απομίμησης και πειρατικών 
εμπορευμάτων, η οποία θα παρέχει τη 
δυνατότητα να καταστρέφονται τα 
εμπορεύματα αυτά χωρίς τη συμφωνία του 
κατόχου του δικαιώματος. Προκειμένου να 
καθοριστούν τα κατώφλια κάτω από τα 
οποία οι αποστολές πρέπει να θεωρούνται 
μικρές αποστολές, με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει μη 
νομοθετικές πράξεις γενικής εφαρμογής, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Είναι σημαντικό να διενεργεί η 
Επιτροπή τις δέουσες δημόσιες
διαβουλεύσεις, κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων με οργανώσεις 
καταναλωτών και πολιτικών 
δικαιωμάτων καθώς και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση ειδικής διαδικασίας για τις μικρές αποστολές προκειμένου να μειωθούν ο 
διοικητικός φόρτος και τα έξοδα δεν πρέπει να υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο, βλέπε αιτιολογική σκέψη 16 με αιτιολόγηση.



RR\898122EL.doc 93/107 PE470.069v02-00

EL

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για λόγους περαιτέρω νομικής 
σαφήνειας και για να προστατεύονται τα 
συμφέροντα των νόμιμων εμπορευομένων 
από πιθανή κατάχρηση των διατάξεων για 
την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας στα σύνορα, είναι σκόπιμο να 
τροποποιηθούν οι προθεσμίες δέσμευσης 
των εμπορευμάτων που θεωρούνται 
ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαίωμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, οι προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες πρέπει να διαβιβάζονται από 
τις τελωνειακές αρχές στους κατόχους 
δικαιωμάτων πληροφορίες σχετικά με τις 
αποστολές, οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της διαδικασίας βάσει της οποίας 
επιτρέπεται να καταστρέφονται τα 
εμπορεύματα υπό τελωνειακό έλεγχο, σε 
περίπτωση άλλων εικαζομένων 
παραβιάσεων δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας εκτός από την περίπτωση των 
εμπορευμάτων παραποίησης / απομίμησης 
και των πειρατικών εμπορευμάτων, καθώς 
και να προστεθεί διάταξη βάσει της 
οποίας να επιτρέπεται στον κάτοχο των 
εμπορευμάτων να εκφράζει τη γνώμη του, 
πριν η τελωνειακή διοίκηση λάβει 
απόφαση που θα είναι εις βάρος του.

(15) Για λόγους περαιτέρω νομικής 
σαφήνειας και για να προστατεύονται τα 
συμφέροντα των νόμιμων εμπορευομένων 
από πιθανή κατάχρηση των διατάξεων για 
την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας στα σύνορα, είναι σκόπιμο να 
τροποποιηθούν οι προθεσμίες δέσμευσης 
των εμπορευμάτων που θεωρούνται 
ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαίωμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, οι προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες πρέπει να διαβιβάζονται από 
τις τελωνειακές αρχές στους κατόχους 
δικαιωμάτων πληροφορίες σχετικά με τις 
αποστολές, οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της διαδικασίας βάσει της οποίας 
επιτρέπεται να καταστρέφονται τα 
εμπορεύματα υπό τελωνειακό έλεγχο, σε 
περίπτωση άλλων εικαζομένων 
παραβιάσεων δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας εκτός από την περίπτωση των 
εμπορευμάτων παραποίησης / απομίμησης 
και των πειρατικών εμπορευμάτων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Λαμβανομένου υπόψη του 
προσωρινού και προληπτικού χαρακτήρα 
των μέτρων που λαμβάνονται από τις 
τελωνειακές αρχές ως προς αυτό το 
ζήτημα, καθώς και των αντιτιθέμενων 

(16) Λαμβανομένου υπόψη του 
προσωρινού και προληπτικού χαρακτήρα 
των μέτρων που λαμβάνονται από τις 
τελωνειακές αρχές ως προς αυτό το 
ζήτημα, καθώς και των αντιτιθέμενων 
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συμφερόντων των μερών που θίγονται από 
τα μέτρα, θα πρέπει να προσαρμοστούν 
ορισμένες πτυχές των διαδικασιών, ώστε 
να διασφαλιστεί ομαλή εφαρμογή του 
κανονισμού, ενώ ταυτοχρόνως θα γίνονται 
σεβαστά τα δικαιώματα των 
ενδιαφερομένων μερών. Επομένως, όσον 
αφορά τις διάφορες κοινοποιήσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, οι 
τελωνειακές αρχές θα πρέπει να 
αποστέλλουν κοινοποίηση στο πλέον 
κατάλληλο πρόσωπο, βάσει των εγγράφων 
σχετικά με τον τελωνειακό προορισμό ή 
της κατάστασης στην οποία τίθενται τα 
εμπορεύματα. Οι προθεσμίες για τις 
απαιτούμενες κοινοποιήσεις, που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
υπολογίζονται από τη στιγμή που οι 
κοινοποιήσεις αποστέλλονται από τις 
τελωνειακές αρχές, ούτως ώστε να 
εναρμονίζονται όλες οι προθεσμίες για τις 
κοινοποιήσεις που αποστέλλονται στα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Όσον αφορά το 
δικαίωμα ακρόασης πριν ληφθεί 
δυσμενής απόφαση, θα πρέπει να 
παρέχεται προθεσμία τριών εργασίμων 
ημερών, δεδομένου ότι οι υπέρ ων οι 
αποφάσεις που κάνουν δεκτές αιτήσεις 
παρέμβασης έχουν ζητήσει εκουσίως από 
τις τελωνειακές αρχές να παρέμβουν και 
δεδομένου ότι οι διασαφιστές ή οι 
κάτοχοι των εμπορευμάτων πρέπει να 
έχουν γνώση της συγκεκριμένης 
κατάστασης των εμπορευμάτων τους, 
όταν τίθενται υπό τελωνειακή επιτήρηση. 
Στην περίπτωση της ειδικής διαδικασίας 
για μικρές αποστολές, η οποία είναι 
πιθανόν να αφορά άμεσα τους 
καταναλωτές και δεν μπορεί να αναμένεται 
από αυτούς να επιδεικνύουν τον ίδιο βαθμό 
επιμέλειας όπως οι άλλοι οικονομικοί 
παράγοντες οι οποίοι συνήθως 
ασχολούνται με τη διεκπεραίωση 
τελωνειακών διατυπώσεων, θα πρέπει να 
προβλέπεται σημαντική παράταση της εν 
λόγω προθεσμίας.

συμφερόντων των μερών που θίγονται από 
τα μέτρα, θα πρέπει να προσαρμοστούν 
ορισμένες πτυχές των διαδικασιών, ώστε 
να διασφαλιστεί ομαλή εφαρμογή του 
κανονισμού, ενώ ταυτοχρόνως θα γίνονται 
σεβαστά τα δικαιώματα των 
ενδιαφερομένων μερών. Επομένως, όσον 
αφορά τις διάφορες κοινοποιήσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, οι 
τελωνειακές αρχές θα πρέπει να 
αποστέλλουν κοινοποίηση στο πλέον 
κατάλληλο πρόσωπο, βάσει των εγγράφων 
σχετικά με τον τελωνειακό προορισμό ή 
της κατάστασης στην οποία τίθενται τα 
εμπορεύματα. Οι προθεσμίες για τις 
απαιτούμενες κοινοποιήσεις, που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
υπολογίζονται από τη στιγμή που οι 
κοινοποιήσεις αποστέλλονται από τις 
τελωνειακές αρχές, ούτως ώστε να 
εναρμονίζονται όλες οι προθεσμίες για τις 
κοινοποιήσεις που αποστέλλονται στα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Στην περίπτωση της 
ειδικής διαδικασίας για μικρές αποστολές, 
η οποία είναι πιθανόν να αφορά άμεσα 
τους καταναλωτές και δεν μπορεί να 
αναμένεται από αυτούς να επιδεικνύουν 
τον ίδιο βαθμό επιμέλειας όπως οι άλλοι 
οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι συνήθως 
ασχολούνται με τη διεκπεραίωση 
τελωνειακών διατυπώσεων, θα πρέπει να 
προβλέπεται το δικαίωμα ακρόασης πριν 
από τη λήψη απόφασης από τις 
τελωνειακές αρχές.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Βάσει της «Δήλωσης σχετικά με τη 
συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία, η 
οποία εγκρίθηκε από την Υπουργική 
Διάσκεψη του ΠΟΕ στη Ντόχα, στις 14 
Νοεμβρίου 2001, η συμφωνία TRIPS 
μπορεί και θα πρέπει να ερμηνεύεται και 
να εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε να 
υποστηρίζεται το δικαίωμα των μελών του 
ΠΟΕ να προστατεύουν τη δημόσια υγεία 
και, ιδίως, να προωθούν την πρόσβαση 
όλων στα φάρμακα. Ειδικότερα, όσον 
αφορά τα φάρμακα των οποίων η διέλευση 
από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
με ή χωρίς μεταφόρτωση, αποταμίευση, 
μερική εκφόρτωση ή αλλαγές στον τρόπο 
ή το μέσο μεταφοράς, αποτελεί τμήμα 
μόνον ενός πλήρους ταξιδίου που αρχίζει 
και ολοκληρώνεται εκτός του εδάφους της 
Ένωσης, οι τελωνειακές αρχές, όταν 
αξιολογούν τον κίνδυνο παραβίασης 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κάθε 
ουσιαστική πιθανότητα εκτροπής των 
εμπορευμάτων αυτών προς την αγορά της 
Ένωσης.

(17) Βάσει της «Δήλωσης σχετικά με τη 
συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία, η 
οποία εγκρίθηκε από την Υπουργική 
Διάσκεψη του ΠΟΕ στη Ντόχα, στις 14 
Νοεμβρίου 2001, η συμφωνία TRIPS 
μπορεί και θα πρέπει να ερμηνεύεται και 
να εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε να 
υποστηρίζεται το δικαίωμα των μελών του 
ΠΟΕ να προστατεύουν τη δημόσια υγεία 
και, ιδίως, να προωθούν την πρόσβαση 
όλων στα φάρμακα. Ειδικότερα, όσον 
αφορά τα γενόσημα φάρμακα των οποίων 
η διέλευση από το έδαφος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με ή χωρίς μεταφόρτωση, 
αποταμίευση, μερική εκφόρτωση ή 
αλλαγές στον τρόπο ή το μέσο μεταφοράς, 
αποτελεί τμήμα μόνον ενός πλήρους 
ταξιδίου που αρχίζει και ολοκληρώνεται 
εκτός του εδάφους της Ένωσης, οι 
τελωνειακές αρχές, όταν αξιολογούν τον 
κίνδυνο παραβίασης δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη κάθε ουσιαστική 
πιθανότητα εκτροπής των εμπορευμάτων 
αυτών προς την αγορά της Ένωσης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Δεδομένου ότι οι τελωνειακές αρχές 
παρεμβαίνουν κατόπιν προηγούμενης 
αίτησης, είναι σκόπιμο να προβλέπεται ότι 
ο υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση παρέμβασης των τελωνειακών 
αρχών θα πρέπει να επιστρέφει όλα τα 
έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκαν οι 

(20) Δεδομένου ότι οι τελωνειακές αρχές 
παρεμβαίνουν κατόπιν προηγούμενης 
αίτησης, είναι σκόπιμο να προβλέπεται ότι 
ο υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση παρέμβασης των τελωνειακών 
αρχών θα πρέπει να επιστρέφει όλα τα 
έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκαν οι 
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τελωνειακές αρχές κατά την παρέμβαση 
για την επιβολή των δικαιωμάτων του 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Παρά ταύτα, το 
γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει 
τον υπέρ ου η απόφαση να αξιώνει 
αποζημίωση από τον παραβάτη ή άλλα 
πρόσωπα που ενδέχεται να θεωρηθεί ότι 
ευθύνονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
σχετικού κράτους μέλους. Οι περιπτώσεις 
εξόδων και ζημιών που βαρύνουν άλλα 
πρόσωπα εκτός από τις τελωνειακές 
διοικήσεις λόγω τελωνειακής παρέμβασης, 
όταν τα εμπορεύματα δεσμεύονται κατόπιν 
αιτήματος τρίτου βασιζόμενου σε 
διανοητική ιδιοκτησία, θα πρέπει να 
ρυθμίζονται από την ειδική νομοθεσία για 
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

τελωνειακές αρχές κατά την παρέμβαση 
για την επιβολή των δικαιωμάτων του 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Παρά ταύτα, ο
υπέρ ου η απόφαση θα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να αξιώνει αποζημίωση από τον 
παραβάτη ή άλλα πρόσωπα που ενδέχεται 
να θεωρηθεί ότι ευθύνονται, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία του σχετικού κράτους 
μέλους. Οι περιπτώσεις εξόδων και ζημιών 
που βαρύνουν άλλα πρόσωπα εκτός από 
τις τελωνειακές διοικήσεις λόγω 
τελωνειακής παρέμβασης, όταν τα 
εμπορεύματα δεσμεύονται κατόπιν 
αιτήματος τρίτου βασιζόμενου σε 
διανοητική ιδιοκτησία, θα πρέπει να 
ρυθμίζονται από την ειδική νομοθεσία για 
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – υποσημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.13. κάθε άλλο δικαίωμα που έχει 
καθιερωθεί ως αποκλειστικό δικαίωμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας από τη 
νομοθεσία της Ένωσης·

διαγράφεται

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 – υποσημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.1. εμπορεύματα τα οποία είναι 
αντικείμενο ενέργειας παραβίασης 
σήματος και φέρουν χωρίς άδεια σήμα ίδιο 
με το σήμα που έχει εγκύρως καταχωριστεί 
για τους ίδιους τύπους εμπορευμάτων, ή 
που δεν δύναται να διακριθεί ως προς τα 
βασικά του χαρακτηριστικά από το εν 
λόγω σήμα·

5.1. εμπορεύματα τα οποία είναι 
αντικείμενο ενέργειας παραβίασης 
σήματος και φέρουν χωρίς άδεια σήμα ίδιο 
με το σήμα που έχει εγκύρως καταχωριστεί 
για τους ίδιους τύπους εμπορευμάτων, ή 
που δεν δύναται να διακριθεί ως προς τα 
βασικά του χαρακτηριστικά από το εν 
λόγω σήμα, καθώς και κάθε στοιχείο 
σήματος, ακόμη και αν παρουσιάζεται 
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χωριστά, και οι συσκευασίες που φέρουν 
σήματα εμπορευμάτων 
παραποίησης/απομίμησης·

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «εμπορεύματα που θεωρούνται ύποπτα 
ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας: εμπορεύματα για τα οποία 
υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία
που πείθουν τις τελωνειακές αρχές ότι, στο 
κράτος μέλος όπου ευρίσκονται, τα εν 
λόγω εμπορεύματα είναι εκ πρώτης όψεως:

7. «εμπορεύματα που θεωρούνται ύποπτα 
ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας: εμπορεύματα για τα οποία 
υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που πείθουν 
τις τελωνειακές αρχές ότι, στο κράτος 
μέλος όπου ευρίσκονται, τα εν λόγω 
εμπορεύματα είναι εκ πρώτης όψεως:

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με την ορολογία που χρησιμοποιείται από το Δικαστήριο στην απόφασή του της 
1ης Δεκεμβρίου 2011 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-446/09 και C-495/09, Philips /Nokia 
(δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στη Συλλογή Νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου).

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν, μετά την παραλαβή της αίτησης, η 
αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία κρίνει ότι 
δεν περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία 
βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3, η 
αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία ζητεί από 
τον αιτούντα να προσκομίσει τα 
ελλείποντα στοιχεία εντός 10 εργασίμων 
ημερών από την αποστολή της 
κοινοποίησης.

1. Εάν, μετά την παραλαβή της αίτησης, η 
αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία κρίνει ότι 
δεν περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία 
βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 3, η 
αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία ζητεί από 
τον αιτούντα να προσκομίσει τα 
ελλείποντα στοιχεία.

Στις περιπτώσεις αυτές, η προθεσμία που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 πρώτο εδάφιο 
αναστέλλεται μέχρις ότου ληφθούν τα 
σχετικά στοιχεία.
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(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 7, παράγραφος 2.)

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο αιτών δεν προσκομίσει τα 
ελλείποντα στοιχεία εντός της προθεσμίας 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η 
αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία απορρίπτει
την αίτηση.

2. Εάν ο αιτών δεν προσκομίσει τα 
ελλείποντα στοιχεία, η αρμόδια 
τελωνειακή υπηρεσία μπορεί να 
απορρίψει την αίτηση.

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 7, παράγραφος 1.)

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν εκδώσουν την απόφαση να 
αναστείλουν τη χορήγηση άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβούν στη δέσμευσή τους, οι 
τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν 
από τον υπέρ ου η απόφαση που κάνει 
δεκτή την αίτηση να τους παράσχει κάθε 
σχετική πληροφορία. Οι τελωνειακές αρχές 
μπορούν επίσης να παράσχουν στον υπέρ 
ου η απόφαση πληροφορίες σχετικά με τον 
πραγματικό ή εικαζόμενο αριθμό 
τεμαχίων, τη φύση τους, καθώς και εικόνες
τους, όπου ενδείκνυται.

2. Πριν εκδώσουν την απόφαση να 
αναστείλουν τη χορήγηση άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβούν στη δέσμευσή τους, οι 
τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν 
από τον υπέρ ου η απόφαση που κάνει 
δεκτή την αίτηση να τους παράσχει κάθε 
σχετική πληροφορία. Οι τελωνειακές αρχές 
μπορούν επίσης να παράσχουν στον υπέρ 
ου η απόφαση πληροφορίες σχετικά με τον 
πραγματικό ή εικαζόμενο αριθμό 
τεμαχίων, τη φύση τους, καθώς και
φωτογραφίες τους, όπου ενδείκνυται.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν εκδώσουν απόφαση να 
αναστείλουν τη χορήγηση άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβούν στη δέσμευσή τους, οι 
τελωνειακές αρχές, γνωστοποιούν την 
πρόθεσή τους στον διασαφιστή ή, σε 
περιπτώσεις που πρόκειται να γίνει 
δέσμευση των εμπορευμάτων, στον 
κάτοχο των εμπορευμάτων. Παρέχεται η 
δυνατότητα στον διασαφιστή ή τον 
κάτοχο των εμπορευμάτων να εκφράσει 
τις απόψεις του, εντός τριών εργασίμων 
ημερών από την αποστολή της εν λόγω 
γνωστοποίησης.

διαγράφεται

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι τελωνειακές αρχές ενημερώνουν τον 
υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση, καθώς και τον διασαφιστή ή τον 
κάτοχο των εμπορευμάτων, σχετικά με την 
πραγματική ή εικαζόμενη ποσότητα, την 
πραγματική ή εικαζόμενη φύση των 
εμπορευμάτων, μαζί με εικόνες τους, όπου 
ενδείκνυται, των οποίων έχει ανασταλεί η 
χορήγηση άδειας παραλαβής ή έχει γίνει 
δέσμευση.

5. Οι τελωνειακές αρχές ενημερώνουν τον 
υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση, καθώς και τον διασαφιστή ή τον 
κάτοχο των εμπορευμάτων, σχετικά με την 
πραγματική ή εικαζόμενη ποσότητα, την 
πραγματική ή εικαζόμενη φύση των 
εμπορευμάτων, μαζί με φωτογραφίες τους, 
όπου ενδείκνυται, των οποίων έχει 
ανασταλεί η χορήγηση άδειας παραλαβής 
ή έχει γίνει δέσμευση.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν εκδώσουν την απόφαση να 
αναστείλουν τη χορήγηση άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβούν στη δέσμευσή τους, οι 
τελωνειακές αρχές, χωρίς να 
ανακοινώσουν άλλες πληροφορίες εκτός 
από τον πραγματικό ή τον εικαζόμενο 
αριθμό τεμαχίων, τη φύση τους, καθώς και
εικόνες τους, όπου ενδείκνυται, μπορούν 
να ζητήσουν από κάθε πρόσωπο που 
δικαιούται να υποβάλει αίτηση σχετικά με 
την εικαζόμενη παραβίαση δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας να τους παράσχει 
κάθε σχετική πληροφορία.

2. Πριν εκδώσουν την απόφαση να 
αναστείλουν τη χορήγηση άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβούν στη δέσμευσή τους, οι 
τελωνειακές αρχές, χωρίς να 
ανακοινώσουν άλλες πληροφορίες εκτός 
από τον πραγματικό ή τον εικαζόμενο 
αριθμό τεμαχίων, τη φύση τους, καθώς και
φωτογραφίες τους, όπου ενδείκνυται, 
μπορούν να ζητήσουν από κάθε πρόσωπο 
που δικαιούται να υποβάλει αίτηση 
σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας να 
τους παράσχει κάθε σχετική πληροφορία.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν εκδώσουν απόφαση να 
αναστείλουν τη χορήγηση άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβούν στη δέσμευσή τους, οι 
τελωνειακές αρχές, γνωστοποιούν την 
πρόθεσή τους στον διασαφιστή ή, σε 
περιπτώσεις που πρόκειται να γίνει 
δέσμευση των εμπορευμάτων, στον 
κάτοχο των εμπορευμάτων. Παρέχεται η 
δυνατότητα στον διασαφιστή ή τον 
κάτοχο των εμπορευμάτων να εκφράσει 
τις απόψεις του, εντός τριών εργασίμων 
ημερών από την αποστολή της εν λόγω 
γνωστοποίησης.

διαγράφεται
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για 
αλλοιώσιμα εμπορεύματα.

διαγράφεται

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να 
προβαίνουν σε δειγματοληψία και 
δύνανται να παραδίδουν δείγματα στον 
υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση, εφόσον το ζητήσει, αποκλειστικά 
και μόνον για να πραγματοποιηθεί 
ανάλυση και για να διευκολυνθεί η 
συνέχιση της διαδικασίας όσον αφορά τα 
εμπορεύματα παραποίησης / απομίμησης 
και τα πειρατικά εμπορεύματα. Κάθε 
ανάλυση των δειγμάτων αυτών 
πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη 
του υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή 
την αίτηση.

2. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να 
προβαίνουν σε δειγματοληψία
αντιπροσωπευτική του συνόλου των 
εμπορευμάτων και δύνανται να 
παραδίδουν δείγματα στον υπέρ ου η 
απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση, 
εφόσον το ζητήσει, αποκλειστικά και 
μόνον για να πραγματοποιηθεί ανάλυση 
και για να διευκολυνθεί η συνέχιση της 
διαδικασίας όσον αφορά τα εμπορεύματα 
παραποίησης / απομίμησης και τα 
πειρατικά εμπορεύματα. Κάθε ανάλυση 
των δειγμάτων αυτών πραγματοποιείται με 
αποκλειστική ευθύνη του υπέρ ου η 
απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη γραπτή σύμφωνη γνώμη του υπέρ ου 
η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση και 
του κατόχου των εμπορευμάτων ότι τα 
εμπορεύματα εγκαταλείπονται για να 
καταστραφούν.

β) τη γραπτή σύμφωνη γνώμη του υπέρ ου 
η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση και 
του διασαφιστή ή του κατόχου των 
εμπορευμάτων ότι τα εμπορεύματα 
εγκαταλείπονται για να καταστραφούν.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων δεν έχει επιβεβαιώσει, στις 
τελωνειακές αρχές που εξέδωσαν την 
απόφαση για αναστολή της χορήγησης 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή 
για δέσμευσή τους, ότι συμφωνεί να 
καταστραφούν τα εμπορεύματα, εντός των 
προθεσμιών που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ούτε έχει 
κοινοποιήσει ότι αντιτίθεται στην 
καταστροφή τους, οι τελωνειακές αρχές
δύνανται να θεωρήσουν ότι ο διασαφιστής 
ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων έχει 
συμφωνήσει να καταστραφούν.

2. Εάν ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων δεν έχει επιβεβαιώσει, στις 
τελωνειακές αρχές που εξέδωσαν την 
απόφαση για αναστολή της χορήγησης 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή 
για δέσμευσή τους, ότι συμφωνεί να 
καταστραφούν τα εμπορεύματα, εντός των 
προθεσμιών που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ούτε έχει 
κοινοποιήσει ότι αντιτίθεται στην 
καταστροφή τους, οι τελωνειακές αρχές
θεωρούν ότι ο διασαφιστής ή ο κάτοχος 
των εμπορευμάτων έχει συμφωνήσει να 
καταστραφούν.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η καταστροφή διενεργείται υπό 
τελωνειακό έλεγχο, με δαπάνη και υπό την 
ευθύνη του υπέρ ου η απόφαση που κάνει 
δεκτή την αίτηση, εκτός εάν ορίζει άλλως 
η νομοθεσία του κράτους μέλους όπου 
καταστρέφονται τα εμπορεύματα. Πριν 
από την καταστροφή είναι δυνατόν να 
λαμβάνονται δείγματα.

3. Η καταστροφή διενεργείται υπό 
τελωνειακό έλεγχο, με δαπάνη και υπό την 
ευθύνη του υπέρ ου η απόφαση που κάνει 
δεκτή την αίτηση, εκτός εάν ορίζει άλλως 
η νομοθεσία του κράτους μέλους όπου 
καταστρέφονται τα εμπορεύματα. Πριν 
από την καταστροφή είναι δυνατόν να 
λαμβάνονται δείγματα αντιπροσωπευτικά 
του συνόλου των εμπορευμάτων.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το άρθρο 16 παράγραφοι 3, 4 και 5, και 
το άρθρο 18 παράγραφος 2 δεν 
εφαρμόζονται.

2. Το άρθρο 16, παράγραφοι 4 και 5, και το 
άρθρο 18, παράγραφος 2, δεν 
εφαρμόζονται.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Παρέχεται η δυνατότητα στον 
διασαφιστή ή τον κάτοχο των 
εμπορευμάτων να εκφράσει τις απόψεις 
του, εντός 20 εργασίμων ημερών από την 
αποστολή της απόφασης για αναστολή της 
χορήγησης άδειας παραλαβής των 
εμπορευμάτων ή για δέσμευσή τους.

4. Παρέχεται η δυνατότητα στον 
διασαφιστή ή τον κάτοχο των 
εμπορευμάτων να εκφράσει τις απόψεις 
του, εντός 5 εργασίμων ημερών από την 
αποστολή της απόφασης για αναστολή της 
χορήγησης άδειας παραλαβής των 
εμπορευμάτων ή για δέσμευσή τους.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα σχετικά εμπορεύματα δύνανται να 
καταστραφούν εφόσον, εντός 20
εργασίμων ημερών από την αποστολή της 
απόφασης για αναστολή της χορήγησης 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή
για δέσμευσή τους, ο διασαφιστής ή ο 
κάτοχος των εμπορευμάτων έχει 
επιβεβαιώσει στις τελωνειακές αρχές ότι 
συμφωνεί να καταστραφούν τα 
εμπορεύματα.

5. Τα σχετικά εμπορεύματα δύνανται να 
καταστραφούν εφόσον, εντός 10
εργασίμων ημερών από την αποστολή της 
απόφασης για αναστολή της χορήγησης 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή 
για δέσμευσή τους, ο διασαφιστής ή ο 
κάτοχος των εμπορευμάτων έχει 
επιβεβαιώσει στις τελωνειακές αρχές ότι 
συμφωνεί να καταστραφούν τα 
εμπορεύματα.



PE470.069v02-00 104/107 RR\898122EL.doc

EL

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις που
επιβάλλονται για τις παραβιάσεις των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 
διοικητικές κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, ανάλογες και 
αποτρεπτικές.

Με την επιφύλαξη της εθνικής 
νομοθεσίας, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν
τους κανόνες σχετικά με τις διοικητικές 
κυρώσεις που αφορούν τις παραβιάσεις 
των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 
και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για 
να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 
διοικητικές κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, ανάλογες και 
αποτρεπτικές.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εξής:

1. Οι αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αναγκαίες 
πληροφορίες που αφορούν:

α) αιτήσεις παρέμβασης, 
συμπεριλαμβάνοντας ενδεχομένως
φωτογραφίες, εικόνες, ενημερωτικά 
δελτία·

α) τις αποφάσεις που κάνουν δεκτές
αιτήσεις, συμπεριλαμβάνοντας αιτήσεις 
παρέμβασης και φωτογραφίες, εικόνες, 
ενημερωτικά δελτία·

β) αποφάσεις που κάνουν δεκτές 
αιτήσεις·

β) κάθε απόφαση για παράταση του 
διαστήματος παρέμβασης των 
τελωνειακών αρχών ή απόφαση 
ανάκλησης της απόφασης που κάνει 
δεκτή την αίτηση ή απόφαση 
τροποποίησής της·

γ) κάθε απόφαση για παράταση του 
διαστήματος παρέμβασης των 
τελωνειακών αρχών ή απόφαση 
ανάκλησης της απόφασης που κάνει 
δεκτή την αίτηση ή απόφαση 
τροποποίησής της·

γ) κάθε αναστολή απόφασης που κάνει 
δεκτή την αίτηση.

δ) κάθε αναστολή απόφασης που κάνει 
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δεκτή την αίτηση.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 
συγκεντρώνονται σε μια κεντρική βάση 
δεδομένων της Επιτροπής.

3. Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 
συγκεντρώνονται σε μια κεντρική βάση 
δεδομένων της Επιτροπής για διάστημα το 
οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
απαιτούμενο για την επίτευξη των 
στόχων του παρόντος κανονισμού.



PE470.069v02-00 106/107 RR\898122EL.doc

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Έγγραφα αναφοράς COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO
7.6.2011

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI
7.6.2011

Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές) -
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

17.11.2011

Εξέταση στην επιτροπή 10.10.2011 20.12.2011

Ημερομηνία έγκρισης 26.1.2012

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

20
2
1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, 
Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner 
Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, 
Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana 
Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Димитър Стоянов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt 
Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eva Ortiz Vilella



RR\898122EL.doc 107/107 PE470.069v02-00

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Έγγραφα αναφοράς COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ 24.5.2011

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO
7.6.2011

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA
7.6.2011

JURI
7.6.2011

Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές)
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI
17.11.2011

INTA
17.11.2011

Εισηγητής(ές)
       Ημερομηνία ορισμού

Jürgen 
Creutzmann
13.7.2011

Εξέταση στην επιτροπή 31.8.2011 5.10.2011 22.11.2011 6.2.2012

Ημερομηνία έγκρισης 29.2.2012

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

36
3
1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo 
Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, 
António Fernando Correia De Campos, Cornelis de Jong, Christian 
Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis 
Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra 
Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Phil 
Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo 
Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun 
und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Simon Busuttil, Jürgen Creutzmann, Frank Engel, 
Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Laurence J.A.J. 
Stassen, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης

Ημερομηνία κατάθεσης 6.3.2012


