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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

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

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

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

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

Παρατηρήσεις

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

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

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

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

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

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

Τέλος, όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, 
και ειδικότερα τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων της Επιτροπής, θα πρέπει να 
τηρούνται απολύτως οι διατάξεις του κανονισμού 45/2001/ΕΚ, της οδηγίας 95/46/ΕΚ, καθώς 
και η γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 12ης Οκτωβρίου 
20111.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

                                               
1http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-
10-12_Intellectual_property_rights_EN.pdf
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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 είσοδος 
στο τελωνειακό έδαφος και η διάθεση 
στην αγορά τέτοιων εμπορευμάτων και θα 
πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης 
της παράνομης αυτής δραστηριότητας, 
χωρίς ωστόσο να παρακωλύεται το νόμιμο 
εμπόριο.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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.
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καθιερωθεί από νομοθεσία της Ένωσης.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Για να μειωθούν στο ελάχιστο ο 
διοικητικός φόρτος και τα έξοδα, με την 
επιφύλαξη του δικαιώματος του τελικού 
καταναλωτή να ενημερώνεται δεόντως 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος 
σχετικά με τη νομική βάση των 
παρεμβάσεων των τελωνειακών αρχών,
θα πρέπει να καθιερωθεί ειδική διαδικασία 
για μικρές αποστολές εμπορευμάτων 
παραποίησης / απομίμησης και πειρατικών 
εμπορευμάτων, η οποία θα παρέχει τη 
δυνατότητα να καταστρέφονται τα 
εμπορεύματα αυτά χωρίς τη συμφωνία του 
κατόχου του δικαιώματος. Προκειμένου να 
καθοριστούν τα κατώφλια κάτω από τα 
οποία οι αποστολές πρέπει να θεωρούνται 
μικρές αποστολές, με τον παρόντα 
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Ένωσης. Είναι σημαντικό να διενεργεί η 
Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις, κατά 
τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών 
εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

κανονισμό θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει μη 
νομοθετικές πράξεις γενικής εφαρμογής, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Είναι σημαντικό να διενεργεί η 
Επιτροπή τις δέουσες δημόσιες
διαβουλεύσεις, κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων με οργανώσεις 
καταναλωτών και πολιτικών 
δικαιωμάτων καθώς και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 
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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.

ιδιοκτησίας εκτός από την περίπτωση των 
εμπορευμάτων παραποίησης / απομίμησης 
και των πειρατικών εμπορευμάτων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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. Στην περίπτωση της 
ειδικής διαδικασίας για μικρές αποστολές, 
η οποία είναι πιθανόν να αφορά άμεσα 
τους καταναλωτές και δεν μπορεί να 
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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.

αναμένεται από αυτούς να επιδεικνύουν 
τον ίδιο βαθμό επιμέλειας όπως οι άλλοι 
οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι συνήθως 
ασχολούνται με τη διεκπεραίωση 
τελωνειακών διατυπώσεων, θα πρέπει να 
προβλέπεται το δικαίωμα ακρόασης πριν 
από τη λήψη απόφασης από τις 
τελωνειακές αρχές.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

τελωνειακές αρχές, όταν αξιολογούν τον 
κίνδυνο παραβίασης δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη κάθε ουσιαστική 
πιθανότητα εκτροπής των εμπορευμάτων 
αυτών προς την αγορά της Ένωσης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Δεδομένου ότι οι τελωνειακές αρχές 
παρεμβαίνουν κατόπιν προηγούμενης 
αίτησης, είναι σκόπιμο να προβλέπεται ότι 
ο υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση παρέμβασης των τελωνειακών 
αρχών θα πρέπει να επιστρέφει όλα τα 
έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκαν οι 
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. 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.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – υποσημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 – υποσημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Στις περιπτώσεις αυτές, η προθεσμία που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 πρώτο εδάφιο 
αναστέλλεται μέχρις ότου ληφθούν τα 
σχετικά στοιχεία.

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 7, παράγραφος 2.)

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 7, παράγραφος 1.)
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Πριν εκδώσουν την απόφαση να 
αναστείλουν τη χορήγηση άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων ή να 
προβούν στη δέσμευσή τους, οι 
τελωνειακές αρχές, χωρίς να 
ανακοινώσουν άλλες πληροφορίες εκτός 
από τον πραγματικό ή τον εικαζόμενο 
αριθμό τεμαχίων, τη φύση τους, καθώς και
φωτογραφίες τους, όπου ενδείκνυται, 
μπορούν να ζητήσουν από κάθε πρόσωπο 
που δικαιούται να υποβάλει αίτηση 
σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας να 
τους παράσχει κάθε σχετική πληροφορία.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για 
αλλοιώσιμα εμπορεύματα.

διαγράφεται

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να 
προβαίνουν σε δειγματοληψία και 
δύνανται να παραδίδουν δείγματα στον 
υπέρ ου η απόφαση που κάνει δεκτή την 
αίτηση, εφόσον το ζητήσει, αποκλειστικά 
και μόνον για να πραγματοποιηθεί 
ανάλυση και για να διευκολυνθεί η 

2. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να 
προβαίνουν σε δειγματοληψία
αντιπροσωπευτική του συνόλου των 
εμπορευμάτων και δύνανται να 
παραδίδουν δείγματα στον υπέρ ου η 
απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση, 
εφόσον το ζητήσει, αποκλειστικά και 
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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.

μόνον για να πραγματοποιηθεί ανάλυση 
και για να διευκολυνθεί η συνέχιση της 
διαδικασίας όσον αφορά τα εμπορεύματα 
παραποίησης / απομίμησης και τα 
πειρατικά εμπορεύματα. Κάθε ανάλυση 
των δειγμάτων αυτών πραγματοποιείται με 
αποκλειστική ευθύνη του υπέρ ου η 
απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Εάν ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των 
εμπορευμάτων δεν έχει επιβεβαιώσει, στις 
τελωνειακές αρχές που εξέδωσαν την 
απόφαση για αναστολή της χορήγησης 
άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή 
για δέσμευσή τους, ότι συμφωνεί να 
καταστραφούν τα εμπορεύματα, εντός των 
προθεσμιών που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), ούτε έχει 
κοινοποιήσει ότι αντιτίθεται στην 
καταστροφή τους, οι τελωνειακές αρχές
θεωρούν ότι ο διασαφιστής ή ο κάτοχος
των εμπορευμάτων έχει συμφωνήσει να 
καταστραφούν.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Παρέχεται η δυνατότητα στον 
διασαφιστή ή τον κάτοχο των 
εμπορευμάτων να εκφράσει τις απόψεις 
του, εντός 5 εργασίμων ημερών από την 
αποστολή της απόφασης για αναστολή της 
χορήγησης άδειας παραλαβής των 
εμπορευμάτων ή για δέσμευσή τους.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αναγκαίες 
πληροφορίες που αφορούν:
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α) αιτήσεις παρέμβασης, 
συμπεριλαμβάνοντας ενδεχομένως
φωτογραφίες, εικόνες, ενημερωτικά 
δελτία·

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

β) αποφάσεις που κάνουν δεκτές 
αιτήσεις·

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

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

γ) κάθε αναστολή απόφασης που κάνει 
δεκτή την αίτηση.

δ) κάθε αναστολή απόφασης που κάνει 
δεκτή την αίτηση.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

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

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

Eva Ortiz Vilella


