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Τροπολογία 61
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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.

Or. fr

Τροπολογία 62
Christian Engström

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 

(2) Η εμπορία εμπορευμάτων που 
παραβιάζουν δικαιώματα εμπορικού 
σήματος και δικαιώματα πνευματικής 
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 
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πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης 
της παράνομης αυτής δραστηριότητας, 
χωρίς ωστόσο να παρακωλύεται το νόμιμο 
εμπόριο.

στην αγορά τέτοιων εμπορευμάτων και θα 
πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης 
της παράνομης αυτής δραστηριότητας, 
χωρίς ωστόσο να παρακωλύεται το νόμιμο 
εμπόριο.

Or. en

Τροπολογία 63
Emma McClarkin

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. Η Επιτροπή οφείλει να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
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 
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.

Or. en
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Τροπολογία 64
Christian Engström

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 επιλεγμένων
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
ιδίως δε των δικαιωμάτων εμπορικού 
σήματος και των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και να 
διασφαλιστεί η προσήκουσα νομική 
σαφήνεια, λαμβανομένων υπόψη των 
εξελίξεων στο οικονομικό, εμπορικό και 
νομικό πεδίο. Από την εν λόγω 
επανεξέταση προκύπτει επίσης ότι τα 
συνοριακά μέτρα δεν πρέπει να 
εφαρμόζονται σε άλλα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας και 
συγκεκριμένα σε διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας και σε συμπληρωματικά 
πιστοποιητικά προστασίας για τα 
φάρμακα διότι ο ορθός προσδιορισμός 
της παραβίασης εξαρτάται από 
ιδιαιτέρως εξειδικευμένες δικαστικές 
διαδικασίες. Κατά την ίδια έννοια, 
ορίστηκε ότι τα συνοριακά μέτρα δεν 
πρέπει να εφαρμόζονται σε υπό 
διαμετακόμιση εμπορεύματα.

Or. en

Τροπολογία 65
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4



PE480.583v02-00 6/130 AM\890182EL.doc

EL

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 
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.

(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 
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.

Or. en
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Τροπολογία 66
Cornelis de Jong

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 
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.

(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 
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. Όταν οι 
προσωπικές αποσκευές επιβάτη 
περιέχουν εμπορεύματα μη εμπορικού 
χαρακτήρα εντός του ορίου της 
τελωνειακής ατέλειας, και εφόσον δεν 
υπάρχουν ιδιαίτερες ενδείξεις ότι τα εν 
λόγω εμπορεύματα αποτελούν αντικείμενο 
εμπορικής διακίνησης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να αντιμετωπίσουν τα εν λόγω 
εμπορεύματα ως μη υπαγόμενα στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 67
Christian Engström

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 
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 

(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 εμπορικού σήματος και τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Με 
την επιβολή παρόμοιων 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 
ουσιώδες να μην εφαρμόζεται ο 
κανονισμός για εμπορεύματα που 
μεταφέρονται από επιβάτες στις 
προσωπικές τους αποσκευές, υπό την 
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ενδείξεις ότι πρόκειται για εμπορική 
διακίνηση.

προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, 
βάσει των ισχυουσών νομικών 
διαδικασιών ότι επιτελείται εμπορικός 
σκοπός.

Or. en

Τροπολογία 68
Anna Hedh

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, 
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.

(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, 
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.

Or. sv
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Τροπολογία 69
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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, 
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.

(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, 
επομένως, να επεκταθεί ο τελωνειακός 
έλεγχος και σε άλλους τύπους 
παραβιάσεων 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.

Or. fr

Τροπολογία 70
Cornelis de Jong
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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, 
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.

(5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 
δεν καλύπτει ορισμένα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας και εξαιρεί 
ορισμένες παραβιάσεις. Για αυτόν τον 
λόγο, 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.

Or. en

Τροπολογία 71
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δεν καλύπτει ορισμένα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας και εξαιρεί 
ορισμένες παραβιάσεις. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική επιβολή 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
οφείλει ο τελωνειακός έλεγχος να στοχεύει
ειδικά επιλεγμένους τύπους παραβιάσεων. 
Για τον 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 
συσκευές ιδίως που έχουν σχεδιαστεί για 
την παράκαμψη τεχνολογικών μέτρων 
προστασίας (ΤΜΠ)..

Or. en

Τροπολογία 72
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) 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 
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παρέχονται στους καταναλωτές 
αξιόπιστα προϊόντα υψηλής ποιότητας, 
που με τη σειρά τους ενδυναμώνουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ 
καταναλωτών, επιχειρήσεων και 
εμπόρων·

Or. en

Τροπολογία 73
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Κάθε πρόσωπο, είτε είναι ο κάτοχος 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας είτε 
όχι, το οποίο δικαιούται να ζητήσει την επ’ 
ονόματί του παροχή ένδικης προστασίας 
όσον αφορά πιθανή παραβίαση του 
δικαιώματος αυτού, θα πρέπει να 
δικαιούται να υποβάλει αίτηση 
παρέμβασης των τελωνειακών αρχών.

(8) Κάθε πρόσωπο, είτε είναι ο κάτοχος 
δικαιώματος εμπορικού σήματος ή 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας είτε 
όχι, το οποίο δικαιούται να ζητήσει την επ’ 
ονόματί του παροχή ένδικης προστασίας 
όσον αφορά πιθανή παραβίαση του 
δικαιώματος αυτού, θα πρέπει να 
δικαιούται να υποβάλει αίτηση 
παρέμβασης των τελωνειακών αρχών.

Or. en

Τροπολογία 74
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την Ένωση, είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση 
που ένα πρόσωπο το οποίο δικαιούται να 
υποβάλει αίτηση παρέμβασης επιδιώκει 
την επιβολή ενός δικαιώματος διανοητικής 

(9) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε 
ολόκληρη την Ένωση, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση που ένα 
πρόσωπο το οποίο δικαιούται να υποβάλει 
αίτηση παρέμβασης επιδιώκει την επιβολή 
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ιδιοκτησίας που καλύπτει ολόκληρο το 
έδαφος της Ένωσης, το εν λόγω πρόσωπο 
μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές 
αρχές ενός κράτους μέλους να λάβουν 
απόφαση με την οποία να απαιτείται 
παρέμβαση των τελωνειακών αρχών του εν 
λόγω κράτους μέλους, όπως και κάθε 
άλλου κράτους μέλους όπου επιζητείται η 
επιβολή του δικαιώματος διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

ενός σχετικού δικαιώματος διανοητικής 
ιδιοκτησίας που καλύπτει ολόκληρο το 
έδαφος της Ένωσης, το εν λόγω πρόσωπο 
μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές 
αρχές ενός κράτους μέλους να λάβουν 
απόφαση με την οποία να απαιτείται 
παρέμβαση των τελωνειακών αρχών του εν 
λόγω κράτους μέλους, όπως και κάθε 
άλλου κράτους μέλους όπου επιζητείται η 
επιβολή παρόμοιου δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

Or. en

Τροπολογία 75
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. fr
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Τροπολογία 76
Christian Engström

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) (10) Προκειμένου να διασφαλιστεί
αποτελεσματική και σύννομη επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, θα 
πρέπει να προβλέπεται ότι, εάν οι 
τελωνειακές αρχές κράτους μέλους έχουν 
υπόνοιες, βάσει επαρκών ενδείξεων που 
προκύπτουν από τις ισχύουσες νομικές 
διαδικασίες, ότι εμπορεύματα που τελούν 
υπό την επιτήρησή τους παραβιάζουν 
σχετικά 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 παρόμοιο δικαίωμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

Or. en

Τροπολογία 77
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Σε περίπτωση εμπορευμάτων υπό 
διαμετακόμιση για τα οποία υπάρχουν 
υπόνοιες ότι αποτελούν απομιμήσεις ή 
αντίγραφα προϊόντος που προστατεύεται 
στην Ένωση από δικαίωμα διανοητικής 
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ιδιοκτησίας, οι τελωνειακές αρχές 
οφείλουν να ζητούν από τον διασαφιστή ή 
κάτοχο των εμπορευμάτων να παράσχει 
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι ο τελικός προορισμός 
είναι εκτός της επικρατείας της Ένωσης. 
Σε περίπτωση μη παροχής επαρκών περί 
του αντιθέτου αποδεικτικών στοιχείων, οι 
τελωνειακές αρχές οφείλουν να 
υποθέσουν ουσιαστική πιθανότητα 
εκτροπής των εμπορευμάτων αυτών προς 
την αγορά της Ένωσης. 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, 
κατευθυντήριες γραμμές που θα 
λαμβάνουν υπόψη την σχετική νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

(Βλέπε τροπολογίες στα άρθρα 16 και 17)

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο εισηγητής θεωρεί 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, προτείνει 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 78
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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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.

Or. fr

Τροπολογία 79
Christian Engström

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 

(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 
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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.

από τις τελωνειακές αρχές αν υπάρχει 
ενδεχόμενη παραβίαση άλλου δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Επομένως, είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί ότι θα πρέπει να 
κινείται διαδικασία. Θα πρέπει να 
εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές που 
επιλαμβάνονται της εν λόγω διαδικασίας 
να προσδιορίζουν αν έχει παραβιαστεί 
σχετικό δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας 
και να λαμβάνουν τις δέουσες αποφάσεις.

Or. en

Τροπολογία 80
Evelyne Gebhardt

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 

(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.
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Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις, 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Or. de

Τροπολογία 81
Anna Hedh

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, θα πρέπει 
να καθιερωθεί ειδική διαδικασία για μικρές 
αποστολές εμπορευμάτων παραποίησης / 
απομίμησης και πειρατικών 
εμπορευμάτων.

Or. sv
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Τροπολογία 82
Cornelis de Jong

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, 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.

Or. en

Τροπολογία 83
Christian Engström

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 

(13) (13) Για να μειωθεί στο ελάχιστο ο 
διοικητικός φόρτος και τα έξοδα, με την 
επιφύλαξη του δικαιώματος του τελικού 
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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.

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 και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 84
Evelyne Gebhardt

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 

διαγράφεται
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Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 85
Emma McClarkin

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον ο κανονισμός περιέχει ορισμό της «μικρής αποστολής», δεν υπάρχει ανάγκη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 86
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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 

(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 
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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.

διανοητικής ιδιοκτησίας, και 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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ, αφενός των φορέων που διεκπεραιώνουν τακτικά τελωνειακές 
διατυπώσεις και του τελικού καταναλωτή αφετέρου.  Οι πρώτοι έχουν άριστη γνώση των 
τελωνειακών διαδικασιών και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να θεσπισθούν χρονοβόρες 
διοικητικές διαδικασίες που εμποδίζουν την ανάληψη αποτελεσματικής και ταχείας δράσης εκ 
μέρους της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

Τροπολογία 87
Jürgen Creutzmann

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 

(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 
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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.

διανοητικής ιδιοκτησίας, οι προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες πρέπει να διαβιβάζονται από 
τις τελωνειακές αρχές στους κατόχους 
δικαιωμάτων πληροφορίες σχετικά με τις 
αποστολές και οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της διαδικασίας βάσει της οποίας 
επιτρέπεται να καταστρέφονται τα 
εμπορεύματα υπό τελωνειακό έλεγχο, σε 
περίπτωση 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.

Or. en

(Βλέπε τροπολογία για τo Άρθρο 16(3))

Αιτιολόγηση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ενέργειες των τελωνειακών βασίζονται σε σαφή υποψία και 
συνήθως αποδεικνύονται δικαιολογημένες. Το δικαίωμα ακρόασης πρέπει συνεπώς να 
περιοριστεί σε εμπορεύματα που δεν είναι εμπορεύματα παραποίησης / απομίμησης ή πειρατικά 
εμπορεύματα και για τα οποία μπορεί να είναι δυσκολότερο να προσδιοριστεί με απλή εξ όψεως 
εξέταση από τις τελωνειακές αρχές εάν υπάρχει ενδεχομένως παραβίαση δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας και σε περιπτώσεις τελωνειακής δράσης αφού έχει γίνει δεκτή η 
αίτηση, στις οποίες τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των θιγομένων μερών ενδέχεται να 
έχουν σημασία.

Τροπολογία 88
Christian Engström
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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 σχετικό 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.

Or. en

Τροπολογία 89
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Λαμβανομένου υπόψη του (16) Λαμβανομένου υπόψη του 
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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 
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 

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 
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. 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, για τους καταναλωτές,  το 
δικαίωμα ακρόασης πριν από τη λήψη 
απόφασης από τις τελωνειακές αρχές.
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προβλέπεται σημαντική παράταση της εν 
λόγω προθεσμίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο τελικός καταναλωτής δεν γνωρίζει τις τελωνειακές διατυπώσεις και θα πρέπει να 
προστατεύεται μέσω της αναγνώρισης ενός δικαιώματος σε ακρόαση πριν από τη λήψη 
απόφασης από τις τελωνειακές αρχές.

Τροπολογία 90
Anna Hedh

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 
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 

(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 
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 
ληφθεί δυσμενής απόφαση, θα πρέπει να 
παρέχεται προθεσμία τριών εργασίμων 
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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.

ημερών μετά από την παραλαβή, 
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.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Έτσι διασφαλίζεται ότι όλοι οι Ευρωπαίοι υπέρ ων η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση 
έχουν στη διάθεσή τους το ίδιο χρονικό περιθώριο για την ανάληψη δράσης ως προς 
εμπορεύματα των οποίων έχει ανασταλεί η χορήγηση άδειας παραλαβής ή έχει γίνει δέσμευση. 
Ασχέτως από τον χρόνο που οι ταχυδρομικές υπηρεσίες χρειάζονται για την παράδοση της 
απόφασης των τελωνειακών αρχών σχετικά με την αναστολή χορήγησης της άδειας παραλαβής 
ή τη δέσμευση των εμπορευμάτων, η προθεσμία για την ανάληψη δράσης πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση την παραλαβή της εν λόγω απόφασης και όχι την αποστολή της. 

Τροπολογία 91
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Λαμβανομένου υπόψη του 
προσωρινού και προληπτικού χαρακτήρα 

(16) Λαμβανομένου υπόψη του 
προσωρινού και προληπτικού χαρακτήρα 
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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 
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 

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 
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.
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παράταση της εν λόγω προθεσμίας. 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.

Or. en

Τροπολογία 92
Jürgen Creutzmann

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 
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 

(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 
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 την αναστολή 
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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.

χορήγησης άδειας παραλαβής ή την 
δέσμευση εμπορευμάτων που δεν είναι 
εμπορεύματα παραποίησης / απομίμησης 
ή πειρατικά εμπορεύματα, θα πρέπει να 
παρέχεται προθεσμία τριών εργασίμων 
ημερών σε περίπτωση που 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 αναγνωρίζεται δικαίωμα 
ακρόασης για όλους τους τύπους των 
εμπορευμάτων και θα πρέπει να 
προβλέπεται σημαντική παράταση της 
προθεσμίας για την άσκηση αυτού του 
δικαιώματος.

Or. en

(Βλέπε τροπολογία για τo Άρθρο 16(3))

Αιτιολόγηση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ενέργειες των τελωνειακών βασίζονται σε σαφή υποψία και 
συνήθως αποδεικνύονται δικαιολογημένες. Το δικαίωμα ακρόασης πρέπει συνεπώς να 
περιοριστεί σε εμπορεύματα που δεν είναι εμπορεύματα παραποίησης / απομίμησης ή πειρατικά 
εμπορεύματα και για τα οποία μπορεί να είναι δυσκολότερο να προσδιοριστεί με απλή εξ όψεως 
εξέταση από τις τελωνειακές αρχές εάν υπάρχει ενδεχομένως παραβίαση δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας και σε περιπτώσεις τελωνειακής δράσης αφού έχει γίνει δεκτή η 
αίτηση, στις οποίες τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των θιγομένων μερών ενδέχεται να 
έχουν σημασία.

Τροπολογία 93
Christian Engström
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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 
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 

(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 
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. 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
θεσπιστεί δικαίωμα ενημέρωσης κατά 
τον δέοντα τρόπο και εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος όσον αφορά τη 
νομική βάση των παρεμβάσεων των 
τελωνειακών αρχών, καθώς και δικαίωμα 
ακρόασης πριν από τη λήψη δυσμενούς 
απόφασης από τις τελωνειακές αρχές.
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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.

Or. en

Τροπολογία 94
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η τελωνειακή αρχή που καλείται να 
παρέμβει αναστέλλει τη χορήγηση της 
άδειας παραλαβής ή δέσμευση των 
εμπορευμάτων που προέρχονται από 
τρίτη χώρα και έχουν τεθεί υπό καθεστώς 
αναστολής, αφής στιγμής διαθέτει 
επαρκείς ενδείξεις που της επιτρέπουν να 
υποψιασθεί την ύπαρξη παραβίασης του 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσθέτοντας 
διευκρινίσεις υπό το φως της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κοινές 
υποθέσεις C- 446/09 και 495/09.

Τροπολογία 95
Matteo Salvini

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. 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. Όσον αφορά τα επικίνδυνα 
προϊόντα και δη τα ψευδεπίγραφα 
φάρμακα όπως ορίζονται στην οδηγία 
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, οι τελωνειακές 
αρχές της Ένωσης πρέπει να είναι σε 
θέση να κάνουν χρήση άλλων διατάξεων 
του δικαίου της Ένωσης και δη των 
μέτρων που προβλέπονται στην οδηγία 
2011/62/ΕΕ. Η Επιτροπή οφείλει να 
αναλύσει, εντός 18 μηνών από την 
έγκριση του παρόντος κανονισμού, την 
αποτελεσματικότητα των ισχυόντων 
τελωνειακών μέτρων που αποσκοπούν 
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στην πάταξη των ψευδεπιγράφων 
φαρμάκων και να υποβάλει, εφόσον το 
κρίνει σκόπιμο, νομοθετικές 
τροποποιήσεις. 
_____________
1 ΕΕ L 174, 1.7.2011, σελ. 74.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν επιθυμούμε την πάταξη των ψευδεπιγράφων φαρμάκων και την εδραίωση της ασφάλειας 
των πολιτών ταυτοχρόνως με την διαφύλαξη της δυνατότητας πρόσβασης σε νόμιμα γενόσημα
φάρμακα, είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί η αποτελεσματικότητα των τελωνειακών μέτρων 
που αφορούν τα ψευδεπίγραφα φάρμακα.

Τροπολογία 96
Anna Hedh

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 

(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 



PE480.583v02-00 36/130 AM\890182EL.doc

EL

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κάθε 
ουσιαστική πιθανότητα εκτροπής των 
εμπορευμάτων αυτών προς την αγορά της 
Ένωσης.

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο
εκτροπής των εμπορευμάτων αυτών προς 
την αγορά της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 97
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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. Με την επιφύλαξη της 
οδηγίας 2011/62 ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 
Ιουνίου 2011 που τροποποιεί την οδηγία 
2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικα για 
τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση, όσον αφορά την 
πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα 
εφοδιασμού1, για 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 
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πιθανότητα εκτροπής των εμπορευμάτων 
αυτών προς την αγορά της Ένωσης. Εντός 
προθεσμίας δύο ετών από την έγκριση 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
αναλύει την αποτελεσματικότητα των 
τελωνειακών δράσεων που αποσκοπούν 
στην καταπολέμηση των ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων.  
_______________
1 ΕΕ L 174, 1.7.2011, σ. 74. 

Or. fr

Τροπολογία 98
Cornelis de Jong

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 

(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 οφείλουν να 
αποφύγουν οποιαδήποτε παρέμβαση
μπορεί να επιδράσει αρνητικά στα 
δικαιώματα των τρίτων χωρών ως προς 
την πρόσβαση σε φάρμακα.
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Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 99
Christian Engström

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 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 οφείλουν να 
εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε μέτρα 
λαμβάνουν συνάδουν με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης. Συγκεκριμένα, 
δεν πρέπει να επιτρέπεται η 
παρακράτηση γενόσημων φαρμάκων εάν 
δεν υπάρχουν σαφή και πειστικά 
αποδεικτικά στοιχεία επικείμενης και 
εσκεμμένης διοχέτευσης αυτών στην 
αγορά της Ένωσης με σαφή ηθελημένο 
στόχο την πώληση σε κατοίκους της 
Ένωσης προκειμένου να καταναλωθούν 
από αυτούς.

Or. en
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Τροπολογία 100
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Όταν προσδιορίζεται ο κίνδυνος 
εκτροπής στην αγορά της Ένωσης 
εμπορευμάτων υπό διαμετακόμιση για τα 
οποία ο κάτοχος δικαιωμάτων έχει 
αποφανθεί ότι αποτελούν προϊόντα 
παραποίησης / απομίμησης ή ότι 
παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, το βάρος της ευθύνης 
τεκμηρίωσης του τελικού προορισμού 
των εμπορευμάτων βαραίνει τον 
διασαφιστή, τον κάτοχο ή το πρόσωπο 
που έχει την κυριότητα 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.

Or. en

Τροπολογία 101
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 102
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Όσον αφορά τα επικίνδυνα 
προϊόντα και δη τα ψευδεπίγραφα 
φάρμακα όπως ορίζονται στην οδηγία 
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, οι τελωνειακές 
αρχές της Ένωσης πρέπει να κάνουν 
χρήση άλλων διατάξεων του δικαίου της 
Ένωσης και δη των μέτρων που 
προβλέπονται στην οδηγία 2011/62/ΕΕ. 
Πριν την …*, Επιτροπή οφείλει να 
αναλύσει την αποτελεσματικότητα των 
ισχυόντων τελωνειακών μέτρων που 
αποσκοπούν στην πάταξη των 
ψευδεπιγράφων φαρμάκων και να 
υποβάλει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, 
νομοθετικές τροποποιήσεις.
_______________
1 ΕΕ L 174, 1.7.2011, σελ. 74.
*ΕΕ: προστίθεται η ημερομηνία: 18 
μήνες μετά την ημερομηνία έγκρισης του 
παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 103
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Φάρμακα που φέρουν ψευδές 
εμπορικό σήμα ·η των οποίων η εμπορική 
επωνυμία παραπλανά ως προς την 
προέλευση και την ποιότητά τους και τα 
οποία, συνεπώς, είναι ψευδεπίγραφα 
φάρμακα βάσει της οδηγίας 2011/62/ΕΕ. 
Επαρκή μέτρα πρέπει να ληφθούν 
προκειμένου να αποτραπεί η πρόσβαση 
ασθενών και καταναλωτών στην Ένωση 
σε παρόμοια προϊόντα και λοιπά προϊόντα 
με αντικείμενο την υγεία που φέρουν 
ψευδές εμπορικό σήμα ·η παραπλανητική 
εμπορική επωνυμία. Πριν την …*, 
Επιτροπή οφείλει να υποβάλει έκθεση 
στην οποία θα περιγράφονται τα μέτρα 
που προτίθεται να λάβει βάσει της 
οδηγίας 2011/62/EE του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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.
______________
1 ΕΕ L 174, 1.7.2011, σελ. 74.
*ΕΕ: προστίθεται η ημερομηνία: 24 
μήνες μετά την ημερομηνία έγκρισης του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Φάρμακα και λοιπά προϊόντα με αντικείμενο την υγεία που είναι προϊόντα παραποίησης / 



PE480.583v02-00 42/130 AM\890182EL.doc

EL

απομίμησης ενέχουν σοβαρούς κινδύνους υγείας για τους ασθενείς και πρέπει να κρατούνται 
ανεξαρτήτως της χώρας προορισμού τους.  Τα τελωνεία πρέπει να διατηρήσουν τις τωρινές 
εξουσίες τους να δρουν ενάντια σε εικαζόμενη παραποίηση φαρμάκων σε κάθε περίπτωση όπου 
παραβατικά εμπορεύματα υποβάλλονται στην επιτήρηση παρακολούθηση των τελωνειακών 
αρχών και όχι μόνο όταν τα παραβατικά εμπορεύματα δηλώνονται για εισαγωγή. Αυτή η 
διαδικασία εφαρμόζεται σε παραποιημένα εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση και δεν πρέπει να 
παρακωλύει το νόμιμο εμπόριο γενόσημων φαρμάκων για νόμιμη πώληση σε καταναλωτές 
εκτός (ή μέσω) ΕΕ.

Τροπολογία 104
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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 
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.

(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
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.

Or. fr
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Τροπολογία 105
Anna Hedh

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 
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.

(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 
γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει 
τον υπέρ ου η απόφαση να αξιώνει 
αποζημίωση από τον παραβάτη ή άλλα 
πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων 
μεσαζόντων όπως οι μεταφορείς ή οι 
φορτωτές, 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.

Or. en

Τροπολογία 106
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Δεδομένου ότι οι τελωνειακές αρχές (20) Δεδομένου ότι οι τελωνειακές αρχές 
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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 
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.

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 
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. Με την 
επιφύλαξη των παραπάνω οι εταιρείες 
μεταφορών πρέπει να είναι δυνατόν να 
αναλαμβάνουν άμεσα, υπό ειδικές 
συνθήκες, κάθε αναλογικό κόστος που 
ανακύπτει για τις τελωνειακές αρχές και 
τους κατόχους δικαιωμάτων κατά την 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας.  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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εταιρείες μεταφορών παίζουν αθέλητα κεντρικό ρόλο στην εισαγωγή παράνομων και 
παραποιημένων εμπορευμάτων στην ΕΕ. Δεν είναι δυνατόν να απαιτεί κανείς από τις εταιρείες 
μεταφορών να εντοπίζουν παράνομα ή παραποιημένα εμπορεύματα. Ωστόσο μπορούν να 
συμβάλλουν στην προστασία της ΕΕ από την εισαγωγή τέτοιων εμπορευμάτων, όταν 
ενημερώνονται, ενόψει μιας παραγγελίας, για παραβιάσεις του δικαιώματος σχετικά με τα 
σήματα τις οποίες διέπραξε στο παρελθόν ο παραλήπτης των εμπορευμάτων που μεταφέρουν.

Τροπολογία 107
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri



AM\890182EL.doc 45/130 PE480.583v02-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθιερώσουν ένα σύστημα 
αποτελεσματικών, αναλογικών, 
αποτρεπτικών και εναρμονισμένων 
μεταξύ τους κυρώσεων, για να ενισχυθούν 
η συνοχή και ο συντονισμός των μέτρων 
πρόληψης και καταστολής των 
παραβιάσεων δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας καθώς και αποτελεσματικής 
προστασίας των καταναλωτών της 
Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 108
Ildikó Gáll-Pelcz

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.
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Or. en

Τροπολογία 109
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) 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.

Or. en

Τροπολογία 110
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό 
καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες 
παρέμβασης των τελωνειακών αρχών, όταν 
εμπορεύματα που θεωρούνται ύποπτα ότι 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας τελούν, ή θα έπρεπε να τελούν, 
υπό τελωνειακή επιτήρηση εντός του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.

1. Με τον παρόντα κανονισμό 
καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες 
παρέμβασης των τελωνειακών αρχών, όταν 
εμπορεύματα που θεωρούνται ύποπτα ότι 
παραβιάζουν τα συγκεκριμένα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 2, τελούν, ή 
θα έπρεπε να τελούν, υπό τελωνειακή 
επιτήρηση εντός του τελωνειακού εδάφους 
της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 111
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε υπό διαμετακόμιση εμπορεύματα, 
δηλαδή σε προϊόντα 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.

Or. en

Τροπολογία 112
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε προϊόντα μη εμπορικού χαρακτήρα τα 
οποία περιέχουν οι προσωπικές αποσκευές 
ταξιδιωτών.

4. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε προϊόντα μη εμπορικού χαρακτήρα τα 
οποία περιέχουν οι προσωπικές αποσκευές 
ταξιδιωτών εκτός και αν υπάρχουν 
ιδιαίτερες ενδείξεις ότι τα εν λόγω 
εμπορεύματα αποτελούν αντικείμενο 
εμπορικής διακίνησης.

Or. en

Τροπολογία 113
Cornelis de Jong
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε προϊόντα μη εμπορικού χαρακτήρα τα 
οποία περιέχουν οι προσωπικές 
αποσκευές ταξιδιωτών.

4. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών 
όταν περιέχουν αυτές προϊόντα μη 
εμπορικού χαρακτήρα τα οποία δεν 
υπερβαίνουν το όριο της τελωνειακής 
ατέλειας και εφόσον δεν υπάρχουν 
ιδιαίτερες ενδείξεις ότι τα εν λόγω 
εμπορεύματα αποτελούν αντικείμενο 
εμπορικής διακίνησης.

Or. en

Τροπολογία 114
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, όπως 
προβλέπεται στη νομοθεσία κράτους 
μέλους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 115
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας για τα φάρμακα, όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
469/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

διαγράφεται
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και του Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 116
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1610/96 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 117
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής 
ποικιλίας, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του 
Συμβουλίου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 118
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο θ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας, όπως 
προβλέπεται στη νομοθεσία κράτους 
μέλους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 119
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) τοπογραφία προϊόντος ημιαγωγών, 
όπως προβλέπεται στη νομοθεσία 
κράτους μέλους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 120
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 121
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο ια
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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·

Or. sv

Τροπολογία 122
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) εμπορική επωνυμία, εφόσον 
προστατεύεται ως αποκλειστικό 
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας από 
τη νομοθεσία κράτους μέλους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 123
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη προορίζεται για την κάλυψη οποιωνδήποτε πρόσθετων αποκλειστικών δικαιωμάτων 
και ενέχει συνεπώς ενδεχόμενη επέκταση του προστατευόμενου πεδίου.  Δεδομένου ότι δεν είναι 
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δυνατό να προβλεφθούν ποια δικαιώματα θα υπάγονται στο μέλλον στον προτεινόμενο 
κανονισμό, δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί σήμερα κατά πόσο θα επιδέχονται τελωνειακής 
παρέμβασης ή όχι.

Τροπολογία 124
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 125
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σχέδιο ή υπόδειγμα καταχωρισμένο σε 
κράτος μέλος·

β) σχέδιο ή υπόδειγμα καταχωρισμένο σε 
κράτος μέλος ή σε διακρατικό όργανο 
όπως το Γραφείο Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ·

Or. en

Τροπολογία 126
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο α
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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 παραβιάζουν 
σήμα και τα οποία 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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλούστευση ως προς την νομική σαφήνεια του κειμένου.

Τροπολογία 127
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 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 έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο παραβίασης 
σήματος στο κράτος μέλος όπου τα 
εμπορεύματα έχουν εντοπιστεί 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·

Or. sv

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί σαφέστερα ότι πρόκειται για παραβίαση που καθιστά αναγκαία τη λήψη 
τελωνειακών μέτρων, ότι δηλ. δεν εφαρμόζεται το κριτήριο "manufacturing fiction" .

Τροπολογία 128
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 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, συμπεριλαμβανομένου 
του περιτυλίγματος ή της συσκευασίας 
τους,  τα οποία είναι αντικείμενο ενέργειας 
παραβίασης σήματος και φέρουν χωρίς 
άδεια σύμβολο παρόμοιο με το σήμα που 
έχει εγκύρως καταχωριστεί για τους ίδιους 
τύπους εμπορευμάτων για τους οποίους 
έχει καταχωριστεί το σήμα, ή που δεν 
δύναται να διακριθεί ως προς τα βασικά 
του χαρακτηριστικά από το εν λόγω σήμα·

Or. fr

Τροπολογία 129
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 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 παραβιάζουν 
σήμα και τα οποία 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·

Or. en

Τροπολογία 130
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο α
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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, συμπεριλαμβανομένης 
της συσκευασίας,  τα οποία 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 με 
αποτέλεσμα να παραβιάζονται τα 
δικαιώματα του κατόχου του εμπορικού 
σήματος, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
του κράτους εισαγωγής·

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή του κειμένου στον ορισμό των "εμπορευμάτων παραποίησης/ απομίμησης" στο 
άρθρο 51 της συμφωνίας TRIPS.

Τροπολογία 131
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 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) οποιαδήποτε εμπορεύματα , 
συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας 
τους, τα οποία 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, και 
το οποίο με τον τρόπο αυτό παραβιάζει 
τα δικαιώματα εκείνου στου οποίου την 
κυριότητα ανήκει το εν λόγω εμπορικό 
σήμα στην χώρα εισαγωγής.

Or. en
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Τροπολογία 132
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 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, συμπεριλαμβανόμενης 
της συσκευασίας τους, οιουδήποτε άλλου 
συμβόλου σήματος (λογότυπο, ετικέτα, 
αυτοκόλλητο, ενημερωτικό δελτίο, 
οδηγίες χρήσεως ή εγγύησης που φέρει το 
σύμβολο) ακόμη και αν παρουσιάζονται
χωριστά και των περιτυλιγμάτων,  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

Or. fr

Τροπολογία 133
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) οιοδήποτε περιτύλιγμα, ετικέτα, 
αυτοκόλλητο, ενημερωτικό δελτίο, 
οδηγίες χρήσεως ή πιστοποιητικό 
εγγύησης και άλλο παρόμοιο στοιχείο, 
ακόμη και αν παρουσιάζονται χωριστά,  
τα οποία είναι αντικείμενο ενέργειας 
παραβίασης σήματος και περιλαμβάνουν 
σύμβολο παρόμοιο με το σήμα που έχει 
εγκύρως καταχωριστεί ή που δεν δύναται 
να διακριθεί ως προς τα βασικά του 
χαρακτηριστικά από το εν λόγω σήμα, με 
στόχο να χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο 
τύπο εμπορεύματος με εκείνο για το οποίο 
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έχει καταχωριστεί το σήμα·

Or. fr

Τροπολογία 134
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εμπορεύματα τα οποία είναι 
αντικείμενο ενέργειας παραβίασης 
γεωγραφικής ένδειξης και φέρουν – ή 
περιγράφονται με – προστατευόμενο 
όνομα ή όρο όσον αφορά την εν λόγω 
γεωγραφική ένδειξη· «πειρατικά 
εμπορεύματα:

β) εμπορεύματα τα οποία παραβιάζουν
γεωγραφική ένδειξη και φέρουν – ή 
περιγράφονται με – προστατευόμενο 
όνομα ή όρο όσον αφορά την εν λόγω 
γεωγραφική ένδειξη· «πειρατικά 
εμπορεύματα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλούστευση ως προς την νομική σαφήνεια του κειμένου.

Τροπολογία 135
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εμπορεύματα τα οποία είναι αντικείμενο 
ενέργειας παραβίασης γεωγραφικής 
ένδειξης και φέρουν – ή περιγράφονται με 
– προστατευόμενο όνομα ή όρο όσον 
αφορά την εν λόγω γεωγραφική ένδειξη· 

β) εμπορεύματα τα οποία έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο παραβίασης 
γεωγραφικής ένδειξης στο κράτος μέλος 
όπου τα εμπορεύματα έχουν εντοπιστεί 
και φέρουν – ή περιγράφονται με –
προστατευόμενο όνομα ή όρο όσον αφορά 
την εν λόγω γεωγραφική ένδειξη· 

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί σαφέστερα ότι πρόκειται για παραβίαση που καθιστά αναγκαία τη λήψη 
τελωνειακών μέτρων, ότι δηλ. δεν εφαρμόζεται το κριτήριο "manufacturing fiction" .

Τροπολογία 136
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εμπορεύματα τα οποία είναι 
αντικείμενο ενέργειας παραβίασης 
γεωγραφικής ένδειξης και φέρουν – ή 
περιγράφονται με – προστατευόμενο 
όνομα ή όρο όσον αφορά την εν λόγω 
γεωγραφική ένδειξη· «πειρατικά 
εμπορεύματα:

β) εμπορεύματα τα οποία παραβιάζουν
γεωγραφική ένδειξη και φέρουν – ή 
περιγράφονται με – προστατευόμενο 
όνομα ή όρο όσον αφορά την εν λόγω 
γεωγραφική ένδειξη· «πειρατικά 
εμπορεύματα:

Or. en

Τροπολογία 137
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. "πειρατικά εμπορεύματα" :εμπορεύματα 
τα οποία είναι αντικείμενο ενέργειας 
παραβίασης δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος και 
τα οποία είναι ή περιέχουν αντίγραφα 
κατασκευασμένα χωρίς τη συγκατάθεση 
είτε του κατόχου πνευματικής ιδιοκτησίας 
ή συγγενικού δικαιώματος ή δικαιώματος 
επί σχεδίου ή υποδείγματος, ανεξαρτήτως 
του αν έχει καταχωριστεί, είτε προσώπου 
στο οποίο έχει δοθεί η άδεια από αυτόν τον 
κάτοχο στη χώρα παραγωγής·

6. "πειρατικά εμπορεύματα" : εμπορεύματα 
τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
παραβίασης δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος στο 
κράτος μέλος όπου τα εμπορεύματα έχουν 
εντοπιστεί  και τα οποία είναι ή περιέχουν 
αντίγραφα κατασκευασμένα χωρίς τη 
συγκατάθεση είτε του κατόχου 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού 
δικαιώματος ή δικαιώματος επί σχεδίου ή 
υποδείγματος, ανεξαρτήτως του αν έχει 
καταχωριστεί, είτε προσώπου στο οποίο 
έχει δοθεί η άδεια από αυτόν τον κάτοχο 
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στη χώρα παραγωγής·

Or. sv

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί σαφέστερα ότι πρόκειται για παραβίαση που καθιστά αναγκαία τη λήψη 
τελωνειακών μέτρων, ότι δηλ. δεν εφαρμόζεται το κριτήριο "manufacturing fiction" .

Τροπολογία 138
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «πειρατικά εμπορεύματα: εμπορεύματα 
τα οποία είναι αντικείμενο ενέργειας 
παραβίασης δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος 
και τα οποία είναι ή περιέχουν αντίγραφα 
κατασκευασμένα χωρίς τη συγκατάθεση 
είτε του κατόχου πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος ή 
δικαιώματος επί σχεδίου ή υποδείγματος, 
ανεξαρτήτως του αν έχει καταχωριστεί, 
είτε προσώπου στο οποίο έχει δοθεί η 
άδεια από αυτόν τον κάτοχο στη χώρα 
παραγωγής·

(6) «πειρατικά εμπορεύματα που 
συνδέονται με την παράνομη 
εκμετάλλευση δικαιώματος δημιουργού:
οποιαδήποτε εμπορεύματα τα οποία είναι 
αντίγραφα κατασκευασμένα χωρίς τη 
συγκατάθεση του κατόχου δικαιώματος
στη χώρα παραγωγής και τα οποία
παράγονται με την αντιγραφή, άμεση ή 
έμμεση, κάποιου άλλου αντικειμένου, 
εφόσον η παραγωγή του εν λόγω 
αντιγράφου θα μπορούσε να θεωρηθεί 
παραβίαση ενός δικαιώματος δημιουργού 
ή άλλου συγγενικού δικαιώματος βάσει 
της νομοθεσίας της χώρας εισαγωγής.

Or. en

Τροπολογία 139
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «εμπορεύματα που θεωρούνται ύποπτα 
ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 

(7) «εμπορεύματα που θεωρούνται ύποπτα 
ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 



PE480.583v02-00 60/130 AM\890182EL.doc

EL

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:

ιδιοκτησίας»: εμπορεύματα για τα οποία 
υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που πείθουν τις 
τελωνειακές αρχές ότι, στο κράτος μέλος 
όπου ευρίσκονται, τα εν λόγω 
εμπορεύματα είναι εκ πρώτης όψεως:

Or. en

Τροπολογία 140
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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 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:

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 141
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «εμπορεύματα που θεωρούνται ύποπτα 
ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 

(7) «εμπορεύματα που θεωρούνται ύποπτα 
ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 
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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:

ιδιοκτησίας»: εμπορεύματα για τα οποία 
υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις με βάση τις 
ισχύουσες νομικές διαδικασίες που 
πείθουν τις τελωνειακές αρχές ότι, στο 
κράτος μέλος όπου ευρίσκονται, τα εν 
λόγω εμπορεύματα είναι εκ πρώτης όψεως:

Or. en

Τροπολογία 142
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 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 παραβιάζουν
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας βάσει 
της νομοθεσίας της Ένωσης ή του εν λόγω 
κράτους μέλους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλούστευση ως προς την νομική σαφήνεια του κειμένου.

Τροπολογία 143
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 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·

Or. en
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Τροπολογία 144
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 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 παραβιάζουν
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας βάσει 
της νομοθεσίας της Ένωσης ή του εν λόγω 
κράτους μέλους ή των χωρών προέλευσης 
ή προορισμού των εμπορευμάτων·

Or. en

Τροπολογία 145
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 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 προϊόντα παραποίησης / 
απομίμησης εμπορικού σήματος ή 
πειρατικά εμπορεύματα παρανόμως 
εκμεταλλευόμενα δικαίωμα δημιουργού
τα οποία είναι αντικείμενο ενέργειας βάσει 
της νομοθεσίας της Ένωσης ή του εν λόγω 
κράτους μέλους

Or. en

Τροπολογία 146
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο β



AM\890182EL.doc 63/130 PE480.583v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συσκευές, προϊόντα ή κατασκευαστικά 
στοιχεία που παρακάμπτουν κάθε 
τεχνολογία, συσκευή ή κατασκευαστικό 
στοιχείο που, κατά την κανονική τους 
λειτουργία, εμποδίζουν ή περιορίζουν
πράξεις όσον αφορά έργα οι οποίες δεν 
επιτρέπονται από τον κάτοχο πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος
πνευματικής ιδιοκτησίας και οι οποίες 
παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας βάσει της νομοθεσίας του εν 
λόγω κράτους μέλους·

β) ειδικές συσκευές, προϊόντα ή 
κατασκευαστικά στοιχεία που έχουν 
σχεδιαστεί για να παρακάμπτουν 
τεχνολογικά μέτρα προστασίας (ΤΜΠ) σε
κάθε τεχνολογία, συσκευή ή 
κατασκευαστικό στοιχείο και που, κατά 
την κανονική τους λειτουργία, επιτελούν 
πράξεις όσον αφορά έργα τα οποία 
προστατεύονται από δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό 
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας οι 
οποίες παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας βάσει της νομοθεσίας του εν 
λόγω κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 147
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 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 
κράτους μέλους·

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·

Or. en

Τροπολογία 148
Małgorzata Handzlik
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. "μικρή αποστολή": αυτοτελής 
συσκευασία βάρους έως 2 χιλιόγραμμα  ή 
που περιλαμβάνει όχι περισσότερα από 
πέντε αντικείμενα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός της έννοιας "μικρή αποστολή" αποτελεί σημαντικό στοιχείο του παρόντα 
κανονισμού. Ήδη οι τελωνειακές αρχές χρησιμοποιούν το βάρος των αποστολών για την 
ταξινόμησή τους σε κατηγορίες, και λαμβάνουν επίσης  υπόψη τον αριθμό των αντικειμένων 
που περιλαμβάνουν. Ο ευκολότερος τρόπος φαίνεται να είναι να λαμβάνεται υπόψη το 
ακαθάριστο βάρος, δηλ. το βάρος των αντικειμένων στο πακέτο καθώς και το βάρος της ίδιας 
της συσκευασίας (εκτός από τα συσκευαστικά συστήματα ή τον εξοπλισμό που 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς μεταφοράς). Ο προσδιορισμός αυτός θα μπορεί εύκολα να 
εφαρμόζεται στην πράξη.

Τροπολογία 149
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «κάτοχος των εμπορευμάτων»: το 
πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή 
παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης των 
εμπορευμάτων ή που ασκεί φυσικό έλεγχο 
επ’ αυτών·

(12) «κάτοχος των εμπορευμάτων»: το 
πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή 
παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης των 
εμπορευμάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επέκταση του ορισμού σε μεσάζοντες θα δημιουργήσει απρόβλεπτες ευθύνες με ενδεχομένως 
επιβλαβείς συνέπειες για την υπό συζήτηση υποδομή.
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Τροπολογία 150
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «κάτοχος των εμπορευμάτων»: το 
πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή 
παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης των 
εμπορευμάτων ή που ασκεί φυσικό έλεγχο 
επ’ αυτών·

(12) «κάτοχος των εμπορευμάτων»: το 
πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή 
παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης των 
εμπορευμάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να συμπεριληφθεί στον ορισμό του «προσώπου που έχει την κυριότητα» το «πρόσωπο που 
ασκεί φυσικό έλεγχο επ’ αυτών» δεν είναι ορθό διότι ενσωματώνει, σε πολλές περιπτώσεις, 
μεταφορείς που δεν έχουν ούτε δικαίωμα ούτε συμμετοχή στην επιβολή των ΔΔΙ και οι οποίοι, 
συνεπώς, δεν πρέπει να παρεμβαίνουν μεταξύ τελωνειακών αρχών και κατόχων δικαιωμάτων 
και/ή διασαφιστών όσον αφορά την χορήγηση αδείας και την καταστροφή των εμπορευμάτων.

Τροπολογία 151
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) «μεσάζων: πρόσωπο που 
συμμετέχει στη μεταφορά εμπορευμάτων, 
όπως για παράδειγμα οι εισαγωγείς, οι 
επιχειρήσεις διαμετακόμισης, οι 
παραλήπτες εμπορευμάτων, οι 
αποστολείς εμπορευμάτων ή οι 
εκτελωνιστές και οι φορείς 
εμπορευματικών μεταφορών· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εταιρείες μεταφορών παίζουν αθέλητα κεντρικό ρόλο στην εισαγωγή παράνομων και 
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παραποιημένων εμπορευμάτων στην ΕΕ. Δεν είναι δυνατόν να απαιτεί κανείς από τις εταιρείες 
μεταφορών να εντοπίζουν παράνομα ή παραποιημένα εμπορεύματα. Ωστόσο μπορούν να 
συμβάλλουν στην προστασία της ΕΕ από την εισαγωγή τέτοιων εμπορευμάτων, όταν 
ενημερώνονται, ενόψει μιας παραγγελίας, για παραβιάσεις του δικαιώματος σχετικά με τα 
σήματα τις οποίες διέπραξε στο παρελθόν ο παραλήπτης των εμπορευμάτων που μεταφέρουν.

Τροπολογία 152
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) «μικρή αποστολή»:αποστολές οι 
οποίες κατά τα φαινόμενα δεν εισάγονται 
για εμπορικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 153
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) «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· 

Or. en

Τροπολογία 154
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 864/200725, 
εφαρμόζεται η νομοθεσία του κράτους 
μέλους στο οποίο τα εμπορεύματα 
εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, 
προκειμένου να προσδιοριστεί αν η χρήση 
των εν λόγω εμπορευμάτων γεννά 
υπόνοιες για παραβίαση δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας ή έχει παραβιάσει 
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 864/200725, 
εφαρμόζεται η νομοθεσία του κράτους 
μέλους στο οποίο τα εμπορεύματα 
εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, 
προκειμένου να προσδιοριστεί αν η χρήση 
των εν λόγω εμπορευμάτων γεννά 
υπόνοιες για παραβίαση δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας ή έχει παραβιάσει 
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας. Η 
νομοθεσία του κράτους μέλους δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται σε υπό διαμετακόμιση 
εμπορεύματα εκτός και αν υπάρχουν 
σαφή και πειστικά αποδεικτικά στοιχεία 
επικείμενης και εσκεμμένης διοχέτευσης 
αυτών στην αγορά της Ένωσης με σαφή 
ηθελημένο στόχο την πώληση σε 
κατοίκους της Ένωσης προκειμένου να 
καταναλωθούν από αυτούς. Σε καμία 
περίπτωση δεν εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη την έννοια «πλάσμα ως προς την 
κατασκευή» για να προσδιορίσουν το 
καθεστώς διανοητικής ιδιοκτησίας των 
υπό αμφισβήτηση εμπορευμάτων.

Or. en

Τροπολογία 155
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
εμπορεύματα από τρίτη χώρα υπό 
διαμετακόμιση θα διατεθούν στην αγορά 
εντός της επικράτειας της Ένωσης, τα 
εμπορεύματα αυτά θεωρούνται 
εισαγόμενα σύμφωνα με τους νόμους περί 
διανοητικής ιδιοκτησίας του κράτους 
μέλους όπου εντοπίζονται ή όπου έχει 
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υποβληθεί αίτηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της "διαμετακόμισης" περιλαμβάνει επίσης εμπορεύματα σε διαμετακόμιση εντός της 
ΕΕ και πολλά παλαιοτέρα δικαιώματα επί σχεδίου, εμπορικά σήματα και όλα τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας προστατεύονται μόνο σε εθνική βάση. Κατόπιν τούτου οι παραποιητές μπορούν 
να εκμεταλλεύονται αυτό το παραθυράκι επιλέγοντας λιμένες εισόδου στην ΕΕ όπου δεν 
προστατεύονται τα εν λόγω εθνικά δικαιώματα επί σχεδίου, εμπορικά σήματα ή διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας πριν από τη "διαμετακόμιση" τέτοιων εμπορευμάτων σε άλλο κράτος μέλος. 
Εναρμόνιση με τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-446/09 και C-495/09.

Τροπολογία 156
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
εμπορεύματα από τρίτη χώρα υπό 
διαμετακόμιση θα διατεθούν στην αγορά 
εντός της επικράτειας της Ένωσης, τα 
εμπορεύματα αυτά θεωρούνται 
εισαγόμενα σύμφωνα με τους νόμους περί 
διανοητικής ιδιοκτησίας του κράτους 
μέλους όπου εντοπίζονται ή όπου έχει 
υποβληθεί σχετική αίτηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της "διαμετακόμισης" περιλαμβάνει επίσης εμπορεύματα σε διαμετακόμιση εντός της 
ΕΕ και πολλά παλαιοτέρα δικαιώματα επί σχεδίου, εμπορικά σήματα και όλα τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας προστατεύονται μόνο σε εθνική βάση. Κατόπιν τούτου οι παραποιητές μπορούν 
να εκμεταλλεύονται αυτό το παραθυράκι επιλέγοντας λιμένες εισόδου στην ΕΕ όπου δεν 
προστατεύονται τα εν λόγω εθνικά εμπορικά σήματα, δικαιώματα επί σχεδίου ή διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας πριν από τη "διαμετακόμιση" τέτοιων εμπορευμάτων σε άλλο κράτος μέλος. 
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Τροπολογία 157
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις ενδείξεις ότι τα εν λόγω 
εμπορεύματα θα διατεθούν προς πώληση 
εντός της επικράτειας της Ένωσης 
μπορούν να περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, το γεγονός ότι ο προορισμός των 
αγαθών δεν δηλώνεται ενώ κατά το 
αιτούμενο καθεστώς αναστολής 
απαιτείται μια τέτοια δήλωση, η έλλειψη 
ακριβών ή αξιόπιστων πληροφοριών όσον 
αφορά την ταυτότητα ή τη διεύθυνση του 
κατασκευαστή ή του αποστολέα των 
αγαθών, η έλλειψη συνεργασίας με τις 
τελωνειακές αρχές ή η ανακάλυψη 
εγγράφων ή επιστολών σχετικά με τα 
αγαθά αυτά, από τα οποία προκύπτει ότι 
υπάρχει πιθανότητα εκτροπής των 
αγαθών αυτών προς τους καταναλωτές 
της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-446/09 και C-495/09, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
προσδιόρισε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αγαθά που προέρχονται από τρίτες χώρες και 
τίθενται υπό καθεστώς αναστολής στην ΕΕ και για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι είναι 
πειρατικά ή παραποιημένα μπορούν να δεσμεύονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών 
μελών κατ’ εφαρμογή της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας. Οι διευκρινίσεις αυτές και οι 
ενδείξεις δόλιας εκτροπής πρέπει να προστεθούν στον παρόντα κανονισμό ως αιτιολογική 
σκέψη.

Τροπολογία 158
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις ενδείξεις ότι τα εν λόγω 
εμπορεύματα θα διατεθούν προς πώληση 
εντός της επικράτειας της Ένωσης 
μπορούν να περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, το γεγονός ότι ο προορισμός των 
αγαθών δεν δηλώνεται ενώ κατά το 
αιτούμενο καθεστώς αναστολής 
απαιτείται μια τέτοια δήλωση, η έλλειψη 
ακριβών ή αξιόπιστων πληροφοριών όσον 
αφορά την ταυτότητα ή τη διεύθυνση του 
κατασκευαστή ή του αποστολέα των 
αγαθών, η έλλειψη συνεργασίας με τις 
τελωνειακές αρχές ή η ανακάλυψη 
εγγράφων ή επιστολών σχετικά με τα 
αγαθά αυτά, από τα οποία προκύπτει ότι 
υπάρχει πιθανότητα εκτροπής των 
αγαθών αυτών προς τους καταναλωτές 
της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-446/09 και C-495/09 του ΔΕΚ.

Τροπολογία 159
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι πιθανή 
η εκτροπή των εμπορευμάτων στην 
επικράτεια της Ένωσης και όταν
βρίσκονται εν εξελίξει ενώπιον της 
αρμόδιας αρχής διαδικασίες για να 
καθοριστεί αν έχει παραβιαστεί δικαίωμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, ο διασαφιστής 
αποδεικνύει ότι αυτά τα εμπορεύματα δεν 
προορίζονται για την επικράτεια της 
Ένωσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-446/09 και C-495/09 που προσδιορίζουν ποιες 
είναι οι ενδείξεις δόλιας εκτροπής εμπορευμάτων υπό διαμετακόμιση, οι διασαφιστές με καλή 
πίστη ή οι κάτοχοι εμπορευμάτων υπό διαμετακόμιση θα μπορούν πάντα να δίνουν γρήγορα και 
εύκολα τις πληροφορίες που διασαφηνίζουν ότι τα εμπορεύματα δεν ενέχουν τον κίνδυνο δόλιας 
παρεκτροπής, για παράδειγμα, όταν ο προορισμός των εμπορευμάτων δεν δηλώνεται ή αν η 
ταυτότητα ή η διεύθυνση του κατασκευαστή είναι άγνωστη ή αν τα έγγραφα ή η σχετική 
αλληλογραφία είναι ελλιπή. 

Τροπολογία 160
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι πιθανή 
η εκτροπή των εμπορευμάτων στην 
επικράτεια της Ένωσης και όταν 
βρίσκονται εν εξελίξει ενώπιον της 
αρμόδιας αρχής διαδικασίες για να 
αποφασιστεί αν έχει παραβιαστεί 
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, ο 
διασαφιστής αποδεικνύει ότι αυτά τα 
εμπορεύματα δεν προορίζονται για την 
επικράτεια της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο διασαφηνιστής πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες που καθιστούν σαφές ότι τα εμπορεύματα 
δεν ενέχουν τον κίνδυνο δόλιας εκτροπής. Εναρμόνιση με τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-
446/09 και C-495/09 του ΔΕΚ.

Τροπολογία 161
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Ιατροφαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικές 

συσκευές και άλλα προϊόντα με 
αντικείμενο την υγεία

Ιατροφαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικές 
συσκευές και άλλα προϊόντα με 
αντικείμενο την υγεία των οποίων ο 
προορισμός δεν δηλώνεται ή η αλυσίδα 
εφοδιασμού είναι ασαφής θεωρείται ότι 
προορίζονται να εισαχθούν στην 
επικράτεια της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παραποιημένα φάρμακα ενέχουν σοβαρούς κινδύνους υγείας για τους ασθενείς και πρέπει 
να κρατούνται ανεξαρτήτως της χώρας προορισμού τους.  Τα τελωνεία πρέπει να διατηρούν τις 
τωρινές εξουσίες τους να δρουν ενάντια σε εικαζόμενη παραποίηση φαρμάκων σε κάθε 
περίπτωση όπου παραβατικά εμπορεύματα υποβάλλονται στην επιτήρηση παρακολούθηση των 
τελωνειακών αρχών και όχι μόνο όταν τα παραβατικά εμπορεύματα δηλώνονται για εισαγωγή. 
Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται σε παραποιημένα εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση και δεν 
πρέπει να παρακωλύει το νόμιμο εμπόριο γενόσημων φαρμάκων για νόμιμη πώληση σε 
καταναλωτές εκτός (ή μέσω) ΕΕ.

Τροπολογία 162
Christian Engström

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·

Or. en
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Τροπολογία 163
Christian Engström

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·

Or. en

Τροπολογία 164
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αίτηση στην Ένωση δύναται να 
υποβάλλεται για κάθε δικαίωμα
διανοητικής ιδιοκτησίας το οποίο ισχύει σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Αίτηση στην Ένωση δύναται να 
υποβάλλεται για τα δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 2, 
τα οποία ισχύουν σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 165
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, το έντυπο της αίτησης. Οι εν λόγω 

Η Επιτροπή ορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, το έντυπο της αίτησης. Οι εν λόγω 



PE480.583v02-00 74/130 AM\890182EL.doc

EL

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 166
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

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.

Or. lt

Τροπολογία 167
Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το έντυπο περιλαμβάνει τις πληροφορίες 
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που πρόκειται να δοθούν στο υποκείμενο 
των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 10 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ και το άρθρο 11 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 168
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

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. Όπου υπάρχουν διαθέσιμα 
μηχανογραφημένα συστήματα για την 
παραλαβή και την επεξεργασία αιτήσεων 
μέχρι τον Ιανουάριο του 2014, οι αιτήσεις 
διατίθενται με τη χρησιμοποίηση τεχνικών 
ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 169
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

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 
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διαθέσιμα το αργότερο ώς την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

Or. en

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 170
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στην αίτηση και σε όλες τις 
πληροφορίες που σχετίζονται με τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας των 
εμπορευμάτων από τις τελωνειακές αρχές 
καθώς και σε εκείνες για την ανάλυση και 
αποτίμηση του κινδύνου παραβίασης 
του/των σχετικού/ών 
δικαιώματος/δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, όπως ορίζουν τα στοιχεία ζ), 
η) και θ) του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 3, παρέχεται για το κοινό η 
δυνατότητα πρόσβασης μέσω ισοτόπου.

Or. en

Τροπολογία 171
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο αιτών δεν προσκομίσει τα 
ελλείποντα στοιχεία εντός της προθεσμίας 

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

που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η 
αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία μπορεί να 
απορρίψει την αίτηση.

Or. fr

Τροπολογία 172
Emma McClarkin

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 απορρίπτει 
την αίτηση. Σε τέτοια περίπτωση  η 
απόφαση της αρμόδιας τελωνειακής 
υπηρεσίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη 
και να περιλαμβάνει πληροφορίες για τη 
διαδικασία προσφυγής.

Or. en

Τροπολογία 173
Christian Engström

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 και
οι τελωνειακές αρχές δεν αναλαμβάνουν 
περαιτέρω δράση. Η απόφαση που κάνει 
δεκτή την αίτηση ανακαλείται ή 
τροποποιείται αναλόγως από τις 
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τελωνειακές αρχές που εξέδωσαν την 
απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 174
Christian Engström

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 και οι τελωνειακές 
αρχές δεν αναλαμβάνουν περαιτέρω
δράση. Η απόφαση για χορήγηση της 
παράτασης ανακαλείται ή τροποποιείται 
αναλόγως από τις τελωνειακές αρχές που 
εξέδωσαν την απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 175
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροποποίηση της απόφασης όσον αφορά 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

διαγράφεται

Η αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία η οποία 
εξέδωσε την απόφαση που κάνει δεκτή 
την αίτηση δύναται, κατόπιν αιτήματος 
του υπέρ ου η απόφαση, να τροποποιήσει 
τον κατάλογο δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας στην εν λόγω απόφαση.



AM\890182EL.doc 79/130 PE480.583v02-00

EL

Στην περίπτωση αίτησης στην Ένωση, 
κάθε τροποποίηση που συνίσταται σε 
προσθήκη δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας περιορίζεται στα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας που 
καλύπτονται από το άρθρο 5.

Or. en

Τροπολογία 176
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μόλις δημιουργηθεί η κεντρική βάση 
δεδομένων της Επιτροπής που αναφέρεται 
στο άρθρο 31 παράγραφος 3, όλες οι 
ανταλλαγές δεδομένων σχετικά με 
αποφάσεις που αφορούν αιτήσεις 
παρέμβασης, συνοδευτικά έγγραφα και 
κοινοποιήσεις μεταξύ των τελωνειακών 
αρχών των κρατών μελών 
πραγματοποιούνται μέσω αυτής της βάσης 
δεδομένων.

3. Μόλις δημιουργηθεί η κεντρική βάση 
δεδομένων της Επιτροπής που αναφέρεται 
στο άρθρο 31 παράγραφος 3, όλες οι 
ανταλλαγές δεδομένων σχετικά με 
αποφάσεις που αφορούν αιτήσεις 
παρέμβασης, συνοδευτικά έγγραφα και 
κοινοποιήσεις μεταξύ των τελωνειακών 
αρχών των κρατών μελών καθίστανται 
διαθέσιμες στο κοινό μέσω αυτής της 
βάσης δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 177
Christian Engström

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

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

Τροπολογία 178
Matteo Salvini

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

Or. en

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 179
Matteo Salvini

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.

διαγράφεται

Or. en

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 
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την προστασία της αγοράς της ΕΕ.

Τροπολογία 180
Jürgen Creutzmann

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 
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.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η αναστολή της άδειας ή η δέσμευση των εμπορευμάτων, ενώ εκκρεμεί 
η απόφαση από τον δικαιούχο, δεν είναι θέμα απόφασης. Προτείνει επομένως να διαγραφεί η 
λέξη "απόφαση".

Τροπολογία 181
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για να λάβει η αρμόδια αρχή ουσιώδη 
απόφαση, μπορεί να εξετάσει αν 
υπάρχουν απόδειξη ότι τα εμπορεύματα 
προορίζονται να διατεθούν προς πώληση 
εντός της Ενώσεως και τα άλλα στοιχεία 
που τεκμηριώνουν παραβίαση του 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.  
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Γι’ αυτό τον σκοπό η αρμόδια αρχή 
μπορεί να αναφέρεται στις ενδείξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 3. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τις τροπολογίες στο άρθρο 3.

Τροπολογία 182
Jürgen Creutzmann

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 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η αναστολή της άδειας ή η δέσμευση των εμπορευμάτων, ενώ εκκρεμεί 
η απόφαση από τον δικαιούχο, δεν είναι θέμα απόφασης. Προτείνει επομένως να διαγραφεί η 
λέξη "απόφαση".

Τροπολογία 183
Marielle Gallo
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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 
παρέχουν επίσης στον υπέρ ου η απόφαση 
πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό ή 
εικαζόμενο αριθμό τεμαχίων, τη φύση 
τους, καθώς και εικόνες τους, όπου 
ενδείκνυται.

Or. fr

Τροπολογία 184
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή χρονοβόρας και δυσανάλογης διοικητικής 
διαδικασίας, το δικαίωμα ακρόασης θα πρέπει να παρέχεται μόνο στον τελικό καταναλωτή ο 
οποίος, αντίθετα προς τους κατόχους των εμπορευμάτων, δεν γνωρίζει λεπτομερώς τις 
τελωνειακές διατυπώσεις. 

Τροπολογία 185
Emma McClarkin

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 186
Jürgen Creutzmann

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 

3. Όταν τα εμπορεύματα που θεωρούνται 
ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαίωμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας δεν είναι 
εμπορεύματα παραποίησης/ απομίμησης 
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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.

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 αποστολή της εν λόγω 
γνωστοποίησης.

Or. en

(Βλ. τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 15 και 16)

Αιτιολόγηση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ενέργειες των τελωνειακών βασίζονται σε σαφή υπόνοια και 
συνήθως αποδεικνύονται δικαιολογημένες. Το δικαίωμα έκφρασης γνώμης πρέπει συνεπώς να 
περιοριστεί σε εμπορεύματα που δεν είναι εμπορεύματα παραποίησης / απομίμησης ή πειρατικά 
εμπορεύματα και για τα οποία μπορεί να είναι δυσκολότερο να προσδιοριστεί με απλή εξ όψεως 
εξέταση από τις τελωνειακές αρχές εάν υπάρχει ενδεχομένως παραβίαση δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας και σε περιπτώσεις τελωνειακής δράσης, αφού έχει γίνει δεκτή η 
αίτηση, στις οποίες τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των θιγομένων μερών ενδέχεται να 
έχουν σημασία.

Τροπολογία 187
Anna Hedh

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 

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 
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δυνατότητα στον διασαφιστή ή τον κάτοχο 
των εμπορευμάτων να εκφράσει τις 
απόψεις του, εντός τριών εργασίμων 
ημερών από την αποστολή της εν λόγω 
γνωστοποίησης.

δυνατότητα στον διασαφιστή ή τον κάτοχο 
των εμπορευμάτων να εκφράσει τις 
απόψεις του, εντός τριών εργασίμων 
ημερών από την παραλαβή της εν λόγω 
γνωστοποίησης.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Έτσι διασφαλίζεται ότι όλοι οι Ευρωπαίοι υπέρ ων η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση 
έχουν στη διάθεσή τους το ίδιο χρονικό περιθώριο για την ανάληψη δράσης ως προς 
εμπορεύματα των οποίων έχει ανασταλεί η χορήγηση άδειας παραλαβής ή έχει γίνει δέσμευση. 
Ασχέτως από τον χρόνο που οι ταχυδρομικές υπηρεσίες χρειάζονται για την παράδοση της 
απόφασης των τελωνειακών αρχών σχετικά με την αναστολή χορήγησης της άδειας παραλαβής 
ή τη δέσμευση των εμπορευμάτων, η προθεσμία για την ανάληψη δράσης πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση την παραλαβή της εν λόγω απόφασης και όχι την αποστολή της. 

Τροπολογία 188
Christian Engström

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. 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 πέντε εργασίμων 
ημερών από την αποστολή της εν λόγω 
γνωστοποίησης.

Or. en
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Τροπολογία 189
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. 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.
Εντός ενός έτους μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τις 
τελωνειακές αρχές για την εκτίμηση 
κινδύνου εκτροπής αυτών των 
εμπορευμάτων στην αγορά της Ένωσης, 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 29, 
παρ. 2. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο εισηγητής θεωρεί 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, προτείνει 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 



PE480.583v02-00 88/130 AM\890182EL.doc

EL

και πρέπει να είναι ανεπαρκή τα παρεχόμενα αποδεικτικά στοιχεία.

Τροπολογία 190
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Για να εξετάσει εποικοδομητικά η 
αρμόδια για τη λήψη ουσιώδους 
απόφασης αρχή αν υπάρχουν απόδειξη 
ότι τα εμπορεύματα προορίζονται να
διατεθούν προς πώληση εντός της 
Ενώσεως και τα άλλα στοιχεία που 
τεκμηριώνουν παραβίαση του 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, η 
τελωνειακή αρχή στην οποία υποβάλλεται 
αίτηση παρέμβασης αναστέλλει τη 
χορήγηση άδειας παραλαβής αυτών των 
εμπορευμάτων ή προβαίνει στη δέσμευσή 
τους, αφής στιγμής υπάρχουν ενδείξεις 
πριν να παρουσιάσει αιτιολόγηση της 
υπόνοιας ότι η εν λόγω παραβίαση είναι 
υπαρκτή.
Στις ενδείξεις ότι τα εν λόγω 
εμπορεύματα θα διατεθούν προς πώληση 
εντός της επικράτειας της Ένωσης 
μπορούν να περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, το γεγονός ότι ο προορισμός των 
εμπορευμάτων δεν δηλώνεται ενώ κατά 
το αιτούμενο καθεστώς αναστολής 
απαιτείται μια τέτοια δήλωση, η έλλειψη 
ακριβών ή αξιόπιστων πληροφοριών όσον 
αφορά την ταυτότητα ή τη διεύθυνση του 
κατασκευαστή ή του αποστολέα των 
εμπορευμάτων, η έλλειψη συνεργασίας με 
τις τελωνειακές αρχές ή η ανακάλυψη 
εγγράφων ή αλληλογραφίας σχετικά με τα 
εμπορεύματα αυτά, από τα οποία 
προκύπτει ότι υπάρχει πιθανότητα 
εκτροπής των εμπορευμάτων αυτών προς 
τους καταναλωτές της Ένωσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-446/09 και C-495/09 (τμήμα 79, παράγραφος 
6), ο κανονισμός πρέπει να τροποποιηθεί, για να αντανακλά το γεγονός ότι η τελωνειακή αρχή 
πρέπει να επεμβαίνει, όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης. 

Τροπολογία 191
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Κατά την έκδοση απόφασης για την 
αναστολή της χορήγησης της άδειας 
παραλαβής εμπορευμάτων ή για τη 
δέσμευση αυτών, στις περιπτώσεις των 
μικρών αποστολών, οι τελωνειακές αρχές 
ενημερώνουν δεόντως εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος τον τελικό 
καταναλωτή σχετικά με τη νομική βάση 
των παρεμβάσεών τους.

Or. en

Τροπολογία 192
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

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 

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 
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απόφασής τους. 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.

Or. en

Τροπολογία 193
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
εμπορεύματα από τρίτη χώρα υπό 
διαμετακόμιση θα διατεθούν στην αγορά 
εντός της επικράτειας της Ένωσης, τα 
εμπορεύματα αυτά θεωρούνται 
εισαγόμενα στην εσωτερική αγορά της 
Ένωσης. Εφαρμόζονται οι νόμοι περί
διανοητικής ιδιοκτησίας του κράτους 
μέλους όπου εντοπίζονται προκειμένου 
για παραβιάσεις δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας.
Στις ενδείξεις ότι τα εν λόγω 
εμπορεύματα θα διατεθούν προς πώληση 
εντός της επικράτειας της Ένωσης 
μπορούν να περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, το γεγονός ότι ο προορισμός των 
αγαθών δεν δηλώνεται ή δεν δηλώνεται 
πλήρως καθώς και η έλλειψη ακριβών ή 
αξιόπιστων πληροφοριών όσον αφορά την 
ταυτότητα του κατασκευαστή ή του 
αποστολέα.

Or. en
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Τροπολογία 194
Jürgen Creutzmann

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 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η αναστολή της άδειας ή η δέσμευση των εμπορευμάτων, ενώ εκκρεμεί 
η απόφαση από τον δικαιούχο, δεν είναι θέμα απόφασης. Προτείνει επομένως να διαγραφεί η 
λέξη "απόφαση".

Τροπολογία 195
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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 

διαγράφεται
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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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή χρονοβόρας και δυσανάλογης διοικητικής 
διαδικασίας, το δικαίωμα ακρόασης θα πρέπει να παρέχεται μόνο στον τελικό καταναλωτή ο 
οποίος, αντίθετα προς τους κατόχους των εμπορευμάτων, δεν γνωρίζει λεπτομερώς τις 
τελωνειακές διατυπώσεις. 

Τροπολογία 196
Emma McClarkin

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

Or. en

Τροπολογία 197
Anna Hedh
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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.

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 παραλαβή της εν λόγω 
γνωστοποίησης.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Έτσι διασφαλίζεται ότι όλοι οι Ευρωπαίοι υπέρ ων η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση 
έχουν στη διάθεσή τους το ίδιο χρονικό περιθώριο για την ανάληψη δράσης ως προς 
εμπορεύματα των οποίων έχει ανασταλεί η χορήγηση άδειας παραλαβής ή έχει γίνει δέσμευση. 
Ασχέτως από τον χρόνο που οι ταχυδρομικές υπηρεσίες χρειάζονται για την παράδοση της 
απόφασης των τελωνειακών αρχών σχετικά με την αναστολή χορήγησης της άδειας παραλαβής 
ή τη δέσμευση των εμπορευμάτων, η προθεσμία για την ανάληψη δράσης πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση την παραλαβή της εν λόγω απόφασης και όχι την αποστολή της. 

Τροπολογία 198
Christian Engström

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 

3. Πριν εκδώσουν απόφαση να 
αναστείλουν τη χορήγηση άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβούν στη δέσμευσή τους, οι 
τελωνειακές αρχές, γνωστοποιούν την 
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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.

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 πέντε εργασίμων 
ημερών από την αποστολή της εν λόγω 
γνωστοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 199
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. 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.
Εντός ενός έτους μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τις 
τελωνειακές αρχές για την εκτίμηση 
κινδύνου εκτροπής αυτών των 
εμπορευμάτων στην αγορά της Ένωσης, 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
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διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 29, 
παρ. 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο εισηγητής θεωρεί 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, προτείνει 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 200
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Κατά την έκδοση απόφασης για την 
αναστολή της χορήγησης της άδειας 
παραλαβής εμπορευμάτων ή για τη 
δέσμευση αυτών, στις περιπτώσεις των 
μικρών αποστολών, οι τελωνειακές αρχές 
ενημερώνουν δεόντως εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος τον τελικό 
καταναλωτή σχετικά με τη νομική βάση 
των παρεμβάσεών τους.

Or. en

Τροπολογία 201
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)
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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.

Or. en

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 202
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

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 
εργάσιμης ημέρας από την έκδοση της 
απόφασής τους.

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 
ημέρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η αναστολή της άδειας ή η δέσμευση των εμπορευμάτων, ενώ εκκρεμεί 
η απόφαση από τον δικαιούχο, δεν είναι θέμα απόφασης. Προτείνει επομένως να διαγραφεί η 
λέξη "απόφαση".
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Τροπολογία 203
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για 
αλλοιώσιμα εμπορεύματα.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 204
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

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 και 
δύνανται να παραδίδουν ή να αποστέλλουν
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.

Or. en

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 205
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

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 και 
δύνανται να παραδίδουν δείγματα 
αντιπροσωπευτικά του συνόλου των 
εμπορευμάτων 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.

Or. fr

Τροπολογία 206
Anna Hedh

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 

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 
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παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

Για εμπορεύματα σε διαμετακόμιση που 
θεωρούνται ύποπτα για παραβίαση 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας 
στη χώρα προορισμού, οι τελωνειακές 
αρχές μπορούν να κοινοποιούν αυτή την 
πληροφορία στις τελωνειακές αρχές στη 
χώρα προορισμού, χρησιμοποιώντας 
μεταξύ άλλων το πλαίσιο SAFE του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να κοινοποιούν 
πληροφορίες σχετικά με παραβάτες στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για να ενισχυθούν οι 
διαδικασίες έρευνας και δέσμευσης και για να ενημερώνονται οι τελωνειακές αρχές στις χώρες 
προορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 69 της συμφωνίας TRIPS. Πρέπει επίσης να μεγιστοποιηθεί 
η χρήση των υφιστάμενων οικουμενικών πλαισίων, για να διευκολύνονται οι τελωνειακές αρχές 
να αναλαμβάνουν δράση κατά των παράνομων εμπορευμάτων.

Τροπολογία 207
Phil Prendergast

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.
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Για εμπορεύματα σε διαμετακόμιση που 
θεωρούνται ύποπτα για παραβίαση 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας 
στη χώρα προορισμού, οι τελωνειακές 
αρχές μπορούν να κοινοποιούν αυτή την 
πληροφορία στις τελωνειακές αρχές στη 
χώρα προορισμού.

Or. en

Τροπολογία 208
Jürgen Creutzmann

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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με την τροπολογία 30 του εισηγητή.

Τροπολογία 209
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) να κινήσει ποινική διαδικασία· 

Or. fr
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Τροπολογία 210
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

(Βλ. τροπολογία 42 του σχεδίου έκθεσης)

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 211
Anna Hedh

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.

Or. en
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Τροπολογία 212
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 213
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 τη λήψη της 
κοινοποίησης της αναστολής της 
χορήγησης άδειας παραλαβής των 
εμπορευμάτων ή της δέσμευσής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.
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Τροπολογία 214
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 παραλαβή 
της απόφασης για αναστολή της 
χορήγησης άδειας παραλαβής των 
εμπορευμάτων ή για δέσμευσή τους.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Έτσι διασφαλίζεται ότι όλοι οι Ευρωπαίοι υπέρ ων η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση 
έχουν στη διάθεσή τους το ίδιο χρονικό περιθώριο για την ανάληψη δράσης ως προς 
εμπορεύματα των οποίων έχει ανασταλεί η χορήγηση άδειας παραλαβής ή έχει γίνει δέσμευση. 
Ασχέτως από τον χρόνο που οι ταχυδρομικές υπηρεσίες χρειάζονται για την παράδοση της 
απόφασης των τελωνειακών αρχών σχετικά με την αναστολή χορήγησης της άδειας παραλαβής 
ή τη δέσμευση των εμπορευμάτων, η προθεσμία για την ανάληψη δράσης πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση την παραλαβή της εν λόγω απόφασης και όχι την αποστολή της. 

Τροπολογία 215
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

Όταν εμπορεύματα θεωρούνται ύποπτα ότι 
παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, ο υπέρ ου η απόφαση που 
κάνει δεκτή την αίτηση κινεί διαδικασία 
προκειμένου να προσδιοριστεί αν έχει 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 216
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 τη λήψη της κοινοποίησης 
της αναστολής της χορήγησης άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή της 
δέσμευσής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 217
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 παραλαβή της απόφασης 
για αναστολή της χορήγησης άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή για 
δέσμευσή τους.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Έτσι διασφαλίζεται ότι όλοι οι Ευρωπαίοι υπέρ ων η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση 
έχουν στη διάθεσή τους το ίδιο χρονικό περιθώριο για την ανάληψη δράσης ως προς 
εμπορεύματα των οποίων έχει ανασταλεί η χορήγηση άδειας παραλαβής ή έχει γίνει δέσμευση. 
Ασχέτως από τον χρόνο που οι ταχυδρομικές υπηρεσίες χρειάζονται για την παράδοση της 
απόφασης των τελωνειακών αρχών σχετικά με την αναστολή χορήγησης της άδειας παραλαβής 
ή τη δέσμευση των εμπορευμάτων, η προθεσμία για την ανάληψη δράσης πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση την παραλαβή της εν λόγω απόφασης και όχι την αποστολή της. 

Τροπολογία 218
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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.

Or. fr

Τροπολογία 219
Christian Engström
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν έχει κοινοποιηθεί στις τελωνειακές 
αρχές η κίνηση διαδικασίας προκειμένου 
να προσδιοριστεί αν έχει παραβιαστεί 
δικαίωμα σχεδίου ή υποδείγματος, 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας, υποδείγματος 
χρησιμότητας ή δικαίωμα επί φυτικής 
ποικιλίας, και έχει λήξει η προθεσμία που 
προβλέπεται στο άρθρο 20, ο διασαφιστής 
ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων δύναται να 
ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές να 
χορηγήσουν την άδεια παραλαβής των 
εμπορευμάτων ή να άρουν τη δέσμευσή 
τους.

Εάν έχει κοινοποιηθεί στις τελωνειακές 
αρχές η κίνηση διαδικασίας προκειμένου 
να προσδιοριστεί αν έχει παραβιαστεί 
δικαίωμα σχεδίου ή υποδείγματος και έχει 
λήξει η προθεσμία που προβλέπεται στο 
άρθρο 20, ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων δύναται να ζητήσει από τις 
τελωνειακές αρχές να χορηγήσουν την 
άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
άρουν τη δέσμευσή τους.

Or. en

Τροπολογία 220
Christian Engström

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 απαγορεύεται:

Or. en

Τροπολογία 221
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)
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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 
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.

Or. en

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 222
Christian Engström

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 
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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·
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 
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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 
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 



PE480.583v02-00 110/130 AM\890182EL.doc

EL

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.

Or. en

Τροπολογία 223
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

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 τη λήψη της 
κοινοποίησης της αναστολής της 
χορήγησης άδειας παραλαβής των 
εμπορευμάτων ή της δέσμευσής τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

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.
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Τροπολογία 224
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

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 παραλαβή της 
απόφασης για αναστολή της χορήγησης 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή 
για δέσμευσή τους·

Or. sv

Αιτιολόγηση

Έτσι διασφαλίζεται ότι όλοι οι Ευρωπαίοι υπέρ ων η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση 
έχουν στη διάθεσή τους το ίδιο χρονικό περιθώριο για την ανάληψη δράσης ως προς 
εμπορεύματα των οποίων έχει ανασταλεί η χορήγηση άδειας παραλαβής ή έχει γίνει δέσμευση. 
Ασχέτως από τον χρόνο που οι ταχυδρομικές υπηρεσίες χρειάζονται για την παράδοση της
απόφασης των τελωνειακών αρχών σχετικά με την αναστολή χορήγησης της άδειας παραλαβής 
ή τη δέσμευση των εμπορευμάτων, η προθεσμία για την ανάληψη δράσης πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση την παραλαβή της εν λόγω απόφασης και όχι την αποστολή της. 

Τροπολογία 225
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 τη λήψη της 
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απόφασης για αναστολή της χορήγησης 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή 
για δέσμευσή τους.

κοινοποίησης της αναστολής της 
χορήγησης άδειας παραλαβής των 
εμπορευμάτων ή της δέσμευσής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 226
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 παραλαβή της 
απόφασης για αναστολή της χορήγησης 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή 
για δέσμευσή τους.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Έτσι διασφαλίζεται ότι όλοι οι Ευρωπαίοι υπέρ ων η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση 
έχουν στη διάθεσή τους το ίδιο χρονικό περιθώριο για την ανάληψη δράσης ως προς 
εμπορεύματα των οποίων έχει ανασταλεί η χορήγηση άδειας παραλαβής ή έχει γίνει δέσμευση. 
Ασχέτως από τον χρόνο που οι ταχυδρομικές υπηρεσίες χρειάζονται για την παράδοση της 
απόφασης των τελωνειακών αρχών σχετικά με την αναστολή χορήγησης της άδειας παραλαβής 
ή τη δέσμευση των εμπορευμάτων, η προθεσμία για την ανάληψη δράσης πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση την παραλαβή της εν λόγω απόφασης και όχι την αποστολή της. 
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Τροπολογία 227
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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.

Or. fr

Τροπολογία 228
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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.

Or. fr
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Τροπολογία 229
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για την 
καταστροφή των εμπορευμάτων, 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, 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.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για την 
καταστροφή των εμπορευμάτων, 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, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 230
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για την 
καταστροφή των εμπορευμάτων, 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, ή τριών εργασίμων 
ημερών στην περίπτωση αλλοιώσιμων 
εμπορευμάτων, από την αποστολή της 

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για την 
καταστροφή των εμπορευμάτων, 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, ή τριών εργασίμων 
ημερών στην περίπτωση αλλοιώσιμων 
εμπορευμάτων, από την παραλαβή της 
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απόφασης για αναστολή της χορήγησης 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή 
για δέσμευσή τους.

απόφασης για αναστολή της χορήγησης 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή 
για δέσμευσή τους.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Έτσι διασφαλίζεται ότι όλοι οι Ευρωπαίοι υπέρ ων η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση 
έχουν στη διάθεσή τους το ίδιο χρονικό περιθώριο για την ανάληψη δράσης ως προς 
εμπορεύματα των οποίων έχει ανασταλεί η χορήγηση άδειας παραλαβής ή έχει γίνει δέσμευση. 
Ασχέτως από τον χρόνο που οι ταχυδρομικές υπηρεσίες χρειάζονται για την παράδοση της 
απόφασης των τελωνειακών αρχών σχετικά με την αναστολή χορήγησης της άδειας παραλαβής 
ή τη δέσμευση των εμπορευμάτων, η προθεσμία για την ανάληψη δράσης πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση την παραλαβή της εν λόγω απόφασης και όχι την αποστολή της. 

Τροπολογία 231
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να 
δίδουν μη επικίνδυνα παραποιημένα 
προϊόντα όπως ρούχα και παπούτσια σε 
σχολεία, σε γηροκομεία, σε 
ορφανοτροφεία, σε μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, και σε κάθε άλλο κοινωνικό 
οργανισμό. Στις αναφερόμενες 
περιπτώσεις, δεν πρέπει να υπάρχει 
υποχρέωση για την καταβολή δασμών ή 
άλλων εθνικών φόρων.

Or. el

Τροπολογία 232
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) εμπορεύματα που είναι προφανώς
εμπορεύματα παραποίησης / απομίμησης ή 
πειρατικά εμπορεύματα·

Or. sv

Τροπολογία 233
Christian Engström

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 
ότι είναι εμπορεύματα παραποίησης / 
απομίμησης εμπορικού σήματος ή 
πειρατικά εμπορεύματα παρανόμως 
εκμεταλλευόμενα δικαίωμα δημιουργού·

Or. en

Τροπολογία 234
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) έχει επιβεβαιωθεί από τον κάτοχο, 
κατόπιν ενημέρωσής του, ότι τα 
εμπορεύματα είναι εμπορεύματα 
παραποίησης / απομίμησης ή πειρατικά 
εμπορεύματα·

Or. fr
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Τροπολογία 235
Marielle Gallo

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.

Or. fr

Τροπολογία 236
Anna Hedh

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 20 εργασίμων ημερών από την 
παραλαβή της απόφασης για αναστολή της 
χορήγησης άδειας παραλαβής των 
εμπορευμάτων ή για δέσμευσή τους.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Έτσι διασφαλίζεται ότι όλοι οι Ευρωπαίοι υπέρ ων η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση 
έχουν στη διάθεσή τους το ίδιο χρονικό περιθώριο για την ανάληψη δράσης ως προς 
εμπορεύματα των οποίων έχει ανασταλεί η χορήγηση άδειας παραλαβής ή έχει γίνει δέσμευση. 
Ασχέτως από τον χρόνο που οι ταχυδρομικές υπηρεσίες χρειάζονται για την παράδοση της 
απόφασης των τελωνειακών αρχών σχετικά με την αναστολή χορήγησης της άδειας παραλαβής 
ή τη δέσμευση των εμπορευμάτων, η προθεσμία για την ανάληψη δράσης πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση την παραλαβή της εν λόγω απόφασης και όχι την αποστολή της. 

Τροπολογία 237
Marielle Gallo
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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 
την αποστολή της απόφασης για αναστολή 
της χορήγησης άδειας παραλαβής των 
εμπορευμάτων ή για δέσμευσή τους.

Or. fr

Τροπολογία 238
Anna Hedh

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 20 
εργασίμων ημερών από την παραλαβή 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.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Έτσι διασφαλίζεται ότι όλοι οι Ευρωπαίοι υπέρ ων η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση 
έχουν στη διάθεσή τους το ίδιο χρονικό περιθώριο για την ανάληψη δράσης ως προς 
εμπορεύματα των οποίων έχει ανασταλεί η χορήγηση άδειας παραλαβής ή έχει γίνει δέσμευση. 
Ασχέτως από τον χρόνο που οι ταχυδρομικές υπηρεσίες χρειάζονται για την παράδοση της 
απόφασης των τελωνειακών αρχών σχετικά με την αναστολή χορήγησης της άδειας παραλαβής 
ή τη δέσμευση των εμπορευμάτων, η προθεσμία για την ανάληψη δράσης πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση την παραλαβή της εν λόγω απόφασης και όχι την αποστολή της. 
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Τροπολογία 239
Marielle Gallo

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 δέκα 
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.

Or. fr

Τροπολογία 240
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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.

7. Η καταστροφή διενεργείται υπό 
τελωνειακό έλεγχο, με δαπάνη του υπέρ 
ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση.

Or. fr

Τροπολογία 241
Anna Hedh

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 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 ή 
δείγματα, όπου ενδείκνυται.

Or. sv

Τροπολογία 242
Evelyne Gebhardt

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

Or. de

Τροπολογία 243
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10a. Δεδομένου του όγκου εργασίας που 
έχει ενδεχομένως δημιουργήσει η 
παρούσα πρόταση ως προς την 
τελωνειακή επιβολή, οι τελωνειακές 
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αρχές δίνουν προτεραιότητα στη 
διεκπεραίωση μεγάλων αποστολών.

Or. en

Τροπολογία 244
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

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 23. 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.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η πρόταση, όπως διατυπώνεται από την Επιτροπή, συνεπάγεται ότι ο κάτοχος του δικαιώματος 
αναγκάζεται να προβεί σ' έναν υπολογισμό του κόστους όταν υποβάλει αίτηση για παρέμβαση. 
Αυτό ενδέχεται να είναι προβληματικό για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν 
διαθέτουν τόσο πολλούς οικονομικούς πόρους. 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. 
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Τροπολογία 245
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

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, για την 
καταστροφή των εμπορευμάτων, σύμφωνα 
με τα άρθρα 20 και 23, και για τη 
σύλληψη των εμπορευμάτων, εφόσον δεν 
καθίστανται υπεύθυνοι οι μεσάζοντες, 
σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 
2β.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εταιρείες μεταφορών παίζουν αθέλητα κεντρικό ρόλο στην εισαγωγή παράνομων και 
παραποιημένων εμπορευμάτων στην ΕΕ. Δεν είναι δυνατόν να απαιτεί κανείς από τις εταιρείες 
μεταφορών να εντοπίζουν παράνομα ή παραποιημένα εμπορεύματα. Ωστόσο μπορούν να 
συμβάλλουν στην προστασία της ΕΕ από την εισαγωγή τέτοιων εμπορευμάτων, όταν 
ενημερώνονται, ενόψει μιας παραγγελίας, για παραβιάσεις του δικαιώματος σχετικά με τα 
σήματα τις οποίες διέπραξε στο παρελθόν ο παραλήπτης των εμπορευμάτων που μεταφέρουν.

Τροπολογία 246
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται υπό την 
επιφύλαξη του δικαιώματος του υπέρ ου η 
απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση να 
αξιώσει αποζημίωση από τον παραβάτη ή 
άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τη νομοθεσία 

2. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται υπό την 
επιφύλαξη του δικαιώματος του υπέρ ου η 
απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση να 
αξιώσει αποζημίωση από τον παραβάτη ή 
άλλα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων 
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του κράτους μέλους όπου ευρίσκονται τα 
εμπορεύματα.

των μεσαζόντων όπως μεταφορείς και 
φορτωτές, σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους όπου ευρίσκονται τα 
εμπορεύματα.

Or. en

Τροπολογία 247
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν διατάξεις 
που επιτρέπουν στον υπέρ ου η απόφαση 
που κάνει δεκτή την αίτηση να αξιώσει 
αποζημίωση από τον διασαφιστή ή το 
πρόσωπο που ασκεί φυσικό έλεγχο επί 
των εμπορευμάτων, όταν δεν μπορούν να 
εντοπιστούν ούτε ο παραβάτης ούτε το 
πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή 
παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης των 
εμπορευμάτων, δεν υπόκεινται σε δίωξη 
εντός της επικράτειάς τους ή δεν 
μπορούν να δώσουν αποζημίωση, όταν δε 
ο διασαφιστής ή το πρόσωπο που ασκεί 
φυσικό έλεγχο επί των εμπορευμάτων δεν 
μπορεί να γνωστοποιήσει ονόματα, 
διευθύνσεις και αριθμούς ΦΠΑ (αν 
χρειαστεί) του αποστολέα και του 
παραλήπτη. 

Or. en

(Βλ. τροπολογία 13 του εισηγητή.)

Αιτιολόγηση

Μεσάζοντες, όπως φορτωτές και μεταφορείς, έχουν συμβατική σχέση με τους παραβάτες και 
εισπράττουν αμοιβές για τη μεταφορά των εμπορευμάτων αυτών. Εάν μπορεί να αποδειχθεί η 
απουσία της δέουσας επιμέλειας εκ μέρους των μεσαζόντων, αυτοί θα πρέπει να επιβαρύνονται 
με τη δαπάνη για την καταστροφή των εμπορευμάτων. Η υποχρέωση αυτή θα ενθαρρύνει τους 
μεσάζοντες να συμμετάσχουν ενεργότερα στην καταπολέμηση των παραβιάσεων δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας.
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Τροπολογία 248
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διοικητικές κυρώσεις Κυρώσεις

Or. it

Τροπολογία 249
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

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.

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

Or. it

Τροπολογία 250
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις που 

Με την επιφύλαξη της εθνικής 
νομοθεσίας, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν
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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.

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.

Or. fr

Τροπολογία 251
Christian Engström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28α
Επιβολή κυρώσεων σε αιτούντες

Αιτούντες που κατ' επανάληψη 
υποβάλλουν αιτήσεις σχετικά με 
ισχυρισμούς παραβιάσεων δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας οι οποίοι στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων στη 
διάρκεια διετούς περιόδου 
αποδεικνύονται ψευδείς χάνουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση επί ένα 
ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με 
κυρώσεις που επιβάλλονται σε αυτούς 
τους αιτούντες. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en

Τροπολογία 252
Jürgen Creutzmann
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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 να 
συγκροτηθεί νομική βάση για αυτή τη 
βάση δεδομένων, η Επιτροπή εγκρίνει 
χωριστή πρόταση για έγκριση, στο 
πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας, εντός ενός έτους μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Όταν προετοιμάζει την πρότασή της, η 
Επιτροπή διαβουλεύεται με τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων. Η βάση δεδομένων τίθεται σε 
λειτουργία το αργότερο ως την 1η 
Ιανουαρίου 2015.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή  η τροπολογία ακολουθεί τις συστάσεις που διατυπώνονται στη γνώμη του Ευρωπαίου 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (2011/C 363/01). 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 253
Jürgen Creutzmann

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.
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Or. en

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 254
Ildikó Gáll-Pelcz

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. 45/2001 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.

Or. en

Τροπολογία 255
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η τήρηση προσωπικών δεδομένων 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
περιορίζονται στη διάρκεια της περιόδου 
ισχύος της απόφασης που κάνει δεκτή 
την αίτηση. 

Or. en
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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 256
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32α
Υποβολή εκθέσεων 

Έως τις …* η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή της από τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένου του αν η 
μηχανογραφημένη  βάση δεδομένων είναι 
πλήρως λειτουργική καθ’ όλη την Ένωση.
____________
* ΕΕ: προστίθεται η ημερομηνία: 36 
μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 257
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32α
Sprawozdanie

Το αργότερο τρία χρόνια από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
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για την εφαρμογή του. Η έκθεση θα 
επικεντρώνεται κυρίως στις 
προετοιμασίες των κρατών μελών ενόψει 
της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η παρών κανονισμός αφορά διαδικαστικά θέματα και για την υλοποίηση των στόχων του είναι 
σημαντική η αποτελεσματική εφαρμογή του από τα κράτη μέλη. Ειδικότερα είναι απαραίτητος ο 
έλεγχος της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων στα οποία γίνεται αναφορά στον 
κανονισμό.

Τροπολογία 258
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αιτήσεις παρέμβασης που έχουν γίνει 
δεκτές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου 
παραμένουν σε ισχύ κατά το διάστημα που 
καθορίζεται στην απόφαση που κάνει 
δεκτή την αίτηση παρέμβασης των 
τελωνειακών αρχών και δεν παρατείνονται.

Οι αιτήσεις παρέμβασης που έχουν γίνει 
δεκτές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου 
παραμένουν σε ισχύ κατά το διάστημα που 
καθορίζεται στην απόφαση που κάνει 
δεκτή την αίτηση παρέμβασης των 
τελωνειακών αρχών και μπορούν να 
παρατείνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 
του παρόντος κανονισμού. Οι αιτήσεις 
που υποβάλλονται για πρώτη φορά για 
την παράταση της περιόδου κατά την 
οποία οι τελωνειακές αρχές μπορούν να 
αναλαμβάνουν δράση, συμπληρώνονται 
με τις πληροφορίες που ζητούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση πρέπει να έχει τη δυνατότητα παράτασης της 
περιόδου που προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
1383/2003, κατά την οποία οι τελωνειακές αρχές μπορούν να αναλαμβάνουν δράση βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Η δυνατότητα αυτή συνεπάγεται λιγότερη επιβάρυνση τόσο για τις 
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τελωνειακές αρχές όσο και για τον υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση.

Τροπολογία 259
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 α (νέα)

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. 

Or. en

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.


