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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

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

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

Προτάσεις της συντάκτριας γνωμοδότησης:

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

Αυτοί είναι ορισμένοι από τους προβληματισμούς που συνδέονται με τις προτάσεις μου ως 
συντάκτριας γνωμοδότησης για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Υπάρχουν τρεις πτυχές 

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από την σκοπιά του εξωτερικού εμπορίου, που επιθυμώ να 
αναδείξω στην παρούσα γνωμοδότηση: τα εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση, το παράλληλο 
εμπόριο και η διεθνής συνεργασίας.

Εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση 

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

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

Βάσει της τρέχουσας πρότασης, οι τελωνειακοί υπάλληλοι πρέπει, όταν εκτιμούν τον κίνδυνο 
παραβίασης ΔΔΙ, να αξιολογούν οιαδήποτε «ουσιαστική πιθανότητα εκτροπής» των 
εμπορευμάτων αυτών στην αγορά της Ένωσης. Έτσι, τα τελωνεία θα πρέπει να κατακρατούν 
εμπορεύματα που προέρχονται από τρίτες χώρες υπό διαμετακόμιση μόνον εφόσον υπάρχουν 
ουσιαστικά στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι αυτά θα εκτραπούν παρανόμως στην εσωτερική 
αγορά. Ωστόσο, η πρόταση παραλείπει να προσφέρει οιαδήποτε καθοδήγηση ή κριτήρια για 
την ερμηνεία της πρόθεσης διάθεσης αγαθών προς πώληση στην ΕΕ. Ο νέος κανονισμός θα 
είχε επομένως να ωφεληθεί από μια περαιτέρω διευκρίνιση από αυτή την άποψη.

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

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

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

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

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

Παράλληλο εμπόριο

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

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

Διεθνής συνεργασία

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

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

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

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

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η εμπορία εμπορευμάτων που 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας ζημιώνει σημαντικά τους 
κατόχους δικαιωμάτων, καθώς και τους 
νομοταγείς κατασκευαστές και εμπόρους. 

(2) Η εμπορία εμπορευμάτων που 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας ζημιώνει σημαντικά τους 
κατόχους δικαιωμάτων, καθώς και τους 
νομοταγείς κατασκευαστές και εμπόρους. 

                                               
1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf
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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.

Εξαπατά επίσης τους καταναλωτές και 
μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να θέσει 
σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά 
τους. Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 
παρεμποδίζεται, με κάθε μέσο, η διάθεση 
στην αγορά τέτοιων εμπορευμάτων και θα 
πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης 
της παράνομης αυτής δραστηριότητας, 
χωρίς ωστόσο να παρακωλύεται το νόμιμο 
εμπόριο. Για τον λόγο αυτό, οι 
καταναλωτές πρέπει να είναι καλά 
ενημερωμένοι σχετικά με τους κινδύνους 
που ενέχει η αγορά αυτών των 
εμπορευμάτων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17ε) Σύμφωνα με τον στόχο της Ένωσης 
για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας 
στην καταπολέμηση της παραποίησης / 
απομίμησης, της πειρατείας και του 
παράνομου παράλληλου εμπορίου αγαθών 
που παραβιάζουν τη διανοητική 
ιδιοκτησία που έχει καταχωρισθεί σε 
δικαιούχους, το νέο Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο για την 
Παραποίηση/Απομίμηση και την 
Πειρατεία καλείται να διαδραματίσει 
θεμελιώδη ρόλο παρέχοντας σε όλες τις 
τελωνειακές αρχές των κρατών μελών 
συναφείς και επίκαιρες πληροφορίες για 
να διενεργούν τους κατάλληλους ελέγχους 
τόσο στους εγκεκριμένους εισαγωγείς και 
διανομείς αυτών των αγαθών στην ενιαία 
αγορά όσο και στους εξαγωγείς αυτών 
των αγαθών στις αγορές της αλλοδαπής. 
Αυτός ο ρόλος θα μπορούσε να τονωθεί 
περαιτέρω μέσω της δημιουργίας βάσης 
δεδομένων αυθεντικών προϊόντων και 
υπηρεσιών της Ένωσης που 
προστατεύονται από καταχωρισμένα 
εμπορικά σήματα, δικαιώματα επί 
σχεδίου ή υποδείγματος και διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας και η οποία θα μπορούσε 
επίσης να διατίθεται στις ξένες 
τελωνειακές αρχές που συνεργάζονται με 
την Ένωση στο πεδίο της καλύτερης 
προστασίας και επιβολής των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εμπορεύματα τα οποία είναι αντικείμενο 
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 βάσει της 
νομοθεσίας της Ένωσης ή του εν λόγω 
κράτους μέλους ή εμπορεύματα για τα 
οποία δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι 
αποτελούν αντικείμενο τέτοιας ενέργειας 
και τα οποία ταυτοχρόνως συνιστούν 
σαφή απειλή για την υγεία ή την 
ασφάλεια των καταναλωτών·
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Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων 

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

Αιτιολόγηση

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