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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την 
τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 2013
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιτροπή υπέβαλε την προαναφερόμενη πρόταση στο Συμβούλιο στις 26 Μαΐου 2011.

Ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων γνωμοδότησε στις 12 Οκτωβρίου 2011.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώμη του σε πρώτη ανάγνωση στις 3 Ιουλίου 2012, 

με τροπολογίες επί της πρότασης.

Στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας (άρθρο 294 ΣΛΕΕ), στις 16 Μαΐου 2013, 

το Συμβούλιο, έχοντας υπόψη την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

καθόρισε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού.

II. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του σχεδίου κανονισμού είναι να ενισχυθούν και να διευκρινιστούν οι διατάξεις για 

την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό θα επιτευχθεί με τη διεύρυνση 

του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1383/2003, ώστε να συμπεριλαμβάνει τις 

εμπορικές επωνυμίες, τις τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών και τα υποδείγματα 

χρησιμότητας καθώς και ορισμένες παραβάσεις.

Το σχέδιο κανονισμού εισάγει απλοποιημένες διαδικασίες για την καταστροφή 

εμπορευμάτων, βάσει των οποίων τα τελωνεία θα μπορούν να επιτρέπουν να εγκαταλείπονται 

εμπορεύματα για να καταστραφούν χωρίς να πρέπει να κινηθούν νομικές διαδικασίες. Για 

μικρές αποστολές εμπορευμάτων, προβλέπεται ειδική διαδικασία για την καταστροφή 

εκείνων που θεωρούνται ύποπτα ότι είναι εμπορεύματα παραποίησης / απομίμησης ή 

πειρατικά εμπορεύματα και που καλύπτονται από αίτηση, χωρίς την ανάμειξη του κατόχου 

του δικαιώματος.

Η πρόταση προβλέπει επίσης ορισμένα μέτρα για να διασφαλίζεται η προστασία των 

συμφερόντων των νόμιμων εμπόρων από ενδεχόμενη κατάχρηση των διαδικασιών 

τελωνειακής επιβολής, ιδίως όσον αφορά τη διαβίβαση πληροφοριών προς τους κατόχους 

δικαιωμάτων από τις τελωνειακές αρχές και το δικαίωμα υπεράσπισης.
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

1. Γενικά

Το Συμβούλιο, στη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, συμμερίζεται το γενικό στόχο της 

πρότασης όσον αφορά την ανάγκη ενίσχυσης της επιβολής των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας από τις τελωνειακές αρχές.  Ωστόσο, το Συμβούλιο είναι της 

γνώμης ότι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού δεν θα πρέπει να επεκταθεί στο 

παράλληλο εμπόριο και τις παρακάμψεις και ότι το δικαίωμα ακρόασης θα πρέπει να 

χορηγείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, εισάγει δε επιπροσθέτως ορισμένες τεχνικές 

τροποποιήσεις στην πρόταση.

2. Τροπολογίες του ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 108 τροπολογίες επί της πρότασης1, οι οποίες 

αφορούν κυρίως τα εξής:

- την εφαρμογή του κανονισμού στη διαμετακόμιση εμπορευμάτων,

- την ιχνηλασιμότητα των παράλληλων εισαγωγών,

- την υποβολή αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων επεξεργασίας 

δεδομένων, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 

2014,

- όσον αφορά τα εμπορεύματα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι 

απομιμήσεις και τα οποία υπάγονται σε καθεστώς αναστολής, τα επαρκή 

αποδεικτικά στοιχεία προς υποβολή από τον διασαφιστή ή τον κάτοχο των 

εμπορευμάτων σύμφωνα με τα οποία ο τελικός προορισμός των εμπορευμάτων 

βρίσκεται εκτός του εδάφους της Ένωσης,

                                               
1 Το πλήρες κείμενο των τροπολογιών που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδο 

ολομέλειας της 3ης Ιουλίου 2012 είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2012-
272&language=EL.
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- το δικαίωμα ακρόασης,
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- τη συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές τρίτων χωρών και την ανταλλαγή 

πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των τελωνειακών αρχών,

- την επέκταση της απλοποιημένης διαδικασίας για την καταστροφή εμπορευμάτων 

σε όλες τις παραβιάσεις των ΔΠΙ,

- την ειδική διαδικασία για την καταστροφή μικρών αποστολών εμπορευμάτων, 

βάσει του αριθμού των τεμαχίων (λιγότερα από τρία) και του συνολικού βάρους 

τους (κάτω των 2kg) σε μία μόνο συσκευασία,

- την υποβολή έκθεσης από την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω 

κανονισμού τρία έτη από την έναρξη ισχύος του.

3. Νέα στοιχεία που εισήγαγε το Συμβούλιο

Τα βασικά σημεία της κοινής θέσης που διαφέρουν από την πρόταση της Επιτροπής 

αφορούν τα εξής:

- τον αποκλεισμό του παράλληλου εμπορίου και των παρακάμψεων από το πεδίο 

εφαρμογής του κανονισμού,

- τους τελωνειακούς ελέγχους και τα μέτρα εξακρίβωσης της ταυτότητας των 

εμπορευμάτων που μπορούν να εφαρμόζουν οι τελωνειακές αρχές για την 

πρόληψη πράξεων που παραβαίνουν τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας 

που εφαρμόζεται στο έδαφος της Ένωσης, καθώς και στο πλαίσιο της 

συνεργασίας με τρίτες χώρες για την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας,

- την κοινή διαδικασία προς εφαρμογή σε όλες τις παραβιάσεις των ΔΠΙ που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, με την επιφύλαξη της ειδικής 

διαδικασίας για τις μικρές αποστολές εμπορευμάτων,

- τη διαδικασία για τις μικρές αποστολές εμπορευμάτων, η οποία εφαρμόζεται 

μόνον κατόπιν αίτησης του αιτούντος, και της οποίας το κόστος ενδέχεται να 

κληθεί να καλύψει ο αιτών,
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- τον ορισμό των μικρών αποστολών στον κανονισμό· στη συνάρτηση αυτή, η 

Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 290 ΣΛΕΕ με στόχο την τροποποίηση, σε ορισμένες περιστάσεις, των 

μη βασικών του στοιχείων,

- την απαραίτητη νομική βάση, σύμφωνα με το άρθρο 69 της συμφωνίας TRIPS 

και με στόχο την εξάλειψη των διεθνών εμπορευματικών συναλλαγών που 

πραγματοποιούνται κατά παράβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για 

την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών στην ΕΕ και 

σε τρίτες χώρες. Ανατίθενται στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον 

καθορισμό των στοιχείων των πρακτικών ρυθμίσεων για την ανταλλαγή 

δεδομένων με τρίτες χώρες,

- το δικαίωμα ακρόασης,

- τις καταστάσεις στις οποίες ο κάτοχος του δικαιώματος μπορεί να χρησιμοποιήσει 

τις πληροφορίες που έλαβε από τις τελωνειακές αρχές μετά τη δέσμευση 

εμπορευμάτων,

- τις διατάξεις της βασικής πράξης σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων, τις περιόδους διατήρησης και την άσκηση δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των 

δεδομένων.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η θέση σε πρώτη ανάγνωση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο και η οποία 

υποστηρίζεται από την Επιτροπή, αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου 

κανονισμού, δηλαδή στην ενίσχυση και τη διευκρίνιση του νομικού πλαισίου εντός του 

οποίου ενεργούν οι τελωνειακές αρχές για την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας.
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