ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΑ ΟΤΙ
ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ
ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
(ΕΕ L 196 της 2.8.2003, σ. 7 έως 14)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1) Για να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήµατος που καθιερώθηκε µε τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 3295/94 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1994, περί µέτρων απαγόρευσης της
ελεύθερης κυκλοφορίας της εξαγωγής, της επανεξαγωγής και της υπαγωγής υπό καθεστώς
αναστολής των εµπορευµάτων παραποίησης/αποµίµησης και των αναπαραχθέντων χωρίς
άδεια (πειρατικών) που αφορούν την είσοδο στην Κοινότητα και την εξαγωγή και
επανεξαγωγή εκτός Κοινότητας εµπορευµάτων που παραβιάζουν ορισµένα δικαιώµατα
διανοητικής ιδιοκτησίας(1), πρέπει να συναχθούν συµπεράσµατα από την εµπειρία της
εφαρµογής του. Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να καταργηθεί και αντικατασταθεί ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3295/94.
(2) Η εµπορία εµπορευµάτων παραποίησης/αποµίµησης και πειρατικών εµπορευµάτων και, σε
γενικές γραµµές, η εµπορία όλων των εµπορευµάτων που παραβιάζουν δικαιώµατα
διανοητικής ιδιοκτησίας ζηµιώνει σηµαντικά τους νοµοταγείς κατασκευαστές και εµπόρους,
καθώς και τους δικαιούχους των δικαιωµάτων και εξαπατά τους καταναλωτές εµπλέκοντάς
τους ορισµένες φορές ακόµη και σε κινδύνους για την υγεία τους και την ασφάλειά τους. Θα
πρέπει, κατά συνέπεια, να παρεµποδίζεται, µε κάθε µέσο, η διάθεση στην αγορά τέτοιων
εµπορευµάτων και να ληφθούν µέτρα αποτελεσµατικής αντιµετώπισης της παράνοµης αυτής
δραστηριότητας, χωρίς ωστόσο να παρακωλύεται η ελευθερία του νόµιµου εµπορίου. Ο
στόχος αυτός συµβαδίζει µε τις προσπάθειες που έχουν αναληφθεί διεθνώς προς την ίδια
κατεύθυνση.
(3) Όταν τα εµπορεύµατα παραποίησης/αποµίµησης, τα πειρατικά εµπορεύµατα και
γενικότερα τα εµπορεύµατα που παραβιάζουν δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας, είναι
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καταγωγής ή προέλευσης τρίτων χωρών, θα πρέπει να απαγορεύεται η είσοδός τους στο
τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, περιλαµβανοµένης και της µεταφόρτωσης, της θέσης
τους σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, της υπαγωγής τους σε καθεστώς αναστολής,
σε ελεύθερη ζώνη, ή σε ελεύθερη αποθήκη, και να θεσπιστεί η κατάλληλη διαδικασία που θα
επιτρέπει την παρέµβαση των τελωνειακών αρχών ώστε να διασφαλίζεται στο µέγιστο δυνατό
βαθµό η αποτελεσµατική τήρηση της απαγόρευσης αυτής.
(4) Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει επίσης να µπορούν να παρεµβαίνουν έναντι των
εµπορευµάτων

παραποίησης/αποµίµησης,

των

πειρατικών

εµπορευµάτων

και

των

εµπορευµάτων που παραβιάζουν ορισµένα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, κατά τη
διαδικασία εξαγωγής, επανεξαγωγής ή εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
(5) Κατά το διάστηµα που απαιτείται για να διαπιστωθεί εάν τα ύποπτα εµπορεύµατα είναι
πράγµατι εµπορεύµατα παραποίησης/αποµίµησης ή πειρατικά εµπορεύµατα, ή εµπορεύµατα
που παραβιάζουν δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, η παρέµβαση των τελωνειακών αρχών
συνίσταται είτε στην αναστολή χορήγησης της άδειας παραλαβής των εµπορευµάτων µε
σκοπό την ελεύθερη κυκλοφορία, εξαγωγή και επανεξαγωγή τους, είτε στη δέσµευση των
εµπορευµάτων αυτών, όταν αυτά τελούν υπό καθεστώς αναστολής, ευρίσκονται σε ελεύθερη
ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη, ή κατά τη διαδικασία επανεξαγωγής κατόπιν κοινοποίησης, ή
εισαγωγής στο τελωνειακό έδαφος, ή εξόδου από το έδαφος αυτό.
(6) Θα πρέπει να καθοριστούν και να εναρµονιστούν σε όλα τα κράτη µέλη, τα στοιχεία που
θα περιέχουν οι αιτήσεις παρέµβασης, καθώς και η διάρκεια ισχύος της αίτησης αυτής και η
µορφή της. Θα πρέπει επίσης, για τους ίδιους λόγους εναρµόνισης, να προσδιοριστούν οι όροι
αποδοχής της αίτησης από τις τελωνειακές αρχές και η υπηρεσία που είναι αρµόδια για την
παραλαβή, τη διεκπεραίωση και την καταχώρησή της.
(7) Έστω και αν η αίτηση δεν έχει ακόµη υποβληθεί ή εγκριθεί, τα κράτη µέλη θα πρέπει να
έχουν την εξουσία να δεσµεύουν τα εµπορεύµατα για ορισµένο χρονικό διάστηµα, ώστε να
έχουν οι δικαιούχοι τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση παρέµβασης στις τελωνειακές
αρχές.
(8) Η διαδικασία η οποία κινείται προκειµένου να διαπιστωθεί εάν πράγµατι υπήρξε παραβίαση
δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθετικές διατάξεις,
διεξάγεται µε βάση τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για να καθοριστεί εάν εµπορεύµατα
που παράγονται στο συγκεκριµένο κράτος µέλος παραβιάζουν δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας. Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τις διατάξεις των κρατών µελών περί
αρµοδιότητας των δικαστηρίων και περί δικαστικών διαδικασιών.
(9) Για να διευκολυνθεί η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού τόσο για τις τελωνειακές
αρχές όσο και για τους δικαιούχους θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί µια πιο ευέλικτη
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διαδικασία που θα επιτρέπει την καταστροφή των εµπορευµάτων που παραβιάζουν
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, χωρίς να απαιτείται να κινηθεί διαδικασία για να
αποδειχθεί ότι υπήρξε όντως παραβίαση δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας σύµφωνα µε τις
εθνικές διατάξεις.
(10) Πρέπει να καθοριστούν τα µέτρα στα οποία θα υπόκεινται τα συγκεκριµένα εµπορεύµατα
όταν αποδειχθεί ότι είναι εµπορεύµατα παραποίησης/αποµίµησης, πειρατικά εµπορεύµατα ή,
γενικότερα, εµπορεύµατα που παραβιάζουν ορισµένα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα
µέτρα αυτά θα πρέπει όχι µόνον να στερούν τους υπεύθυνους της εµπορίας των
εµπορευµάτων αυτών από κάθε οικονοµικό όφελος και να επιβάλλουν σ' αυτούς κυρώσεις
αλλά, επιπλέον, θα πρέπει και να αποθαρρύνουν αποτελεσµατικά κάθε ανάλογη µελλοντική
ενέργεια.
(11) Για να αποφευχθεί η διαταραχή του εκτελωνισµού εµπορευµάτων που περιέχονται στις
προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, είναι σκόπιµο, εκτός εάν υπάρχουν αντικειµενικές
ενδείξεις ότι πρόκειται για εµπορική διακίνηση, να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής του
παρόντος

κανονισµού

τα

εµπορεύµατα

που

ενδεχοµένως

αποτελούν

εµπορεύµατα

παραποίησης/αποµίµησης, πειρατικά εµπορεύµατα ή εµπορεύµατα που παραβιάζουν ορισµένα
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες, εντός των
ορίων της δασµολογικής ατέλειας που προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία.
(12) Για την πιο αποτελεσµατική εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, πρέπει να
εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή των κοινών κανόνων που αυτός προβλέπει και να
ενισχυθεί η αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των κρατών µελών, αφενός, και µεταξύ των κρατών
µελών και της Επιτροπής, αφετέρου, βάσει κυρίως των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
515/97 του Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αµοιβαίας συνδροµής µεταξύ των
διοικητικών αρχών των κρατών µελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών µε την
Επιτροπή µε σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής των τελωνειακών και γεωργικών
ρυθµίσεων(2).
(13) Με την πείρα που θα αποκτηθεί από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, θα πρέπει
να τεθεί υπό µελέτη η δυνατότητα αύξησης του αριθµού των δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας που εµπίπτουν σε αυτόν.
(14) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού πρέπει να
θεσπισθούν, σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή(3).
(15) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3295/94 θα πρέπει να καταργηθεί,
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1
1. O παρών κανονισµός καθορίζει τους όρους παρέµβασης των τελωνειακών αρχών όσον
αφορά εµπορεύµατα που θεωρούνται ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαιώµατα διανοητικής
ιδιοκτησίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν υποβάλλεται διασάφηση για διάθεσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, για εξαγωγή ή
επανεξαγωγή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του
Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(4).
β) όταν ανακαλύπτονται κατά τον έλεγχο που διενεργείται επί εµπορευµάτων που εισάγονται
ή εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σύµφωνα µε τα άρθρα 37 και 183
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, τίθενται σε καθεστώς αναστολής κατά την έννοια του
άρθρου 84 παράγραφος 1 στοιχείο α) αυτού του κανονισµού, κατά τη διαδικασία
επανεξαγωγής τους κατόπιν κοινοποιήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 182 παράγραφος 2 αυτού
του κανονισµού, ή τοποθετούνται σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη κατά την έννοια
του άρθρου 166 του ίδιου κανονισµού.
2. Ο κανονισµός αυτός καθορίζει επίσης τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές
όταν τα εµπορεύµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποδεικνύεται ότι παραβιάζουν
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 2
1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως "εµπορεύµατα που παραβιάζουν
δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας":
α) τα "εµπορεύµατα παραποίησης/αποµίµησης", ήτοι:
i) τα εµπορεύµατα, συµπεριλαµβανοµένης της συσκευασίας τους, τα οποία φέρουν χωρίς
άδεια βιοµηχανικό ή εµπορικό σήµα ίδιο µε βιοµηχανικό ή εµπορικό σήµα που έχει εγκύρως
καταχωρηθεί για τους ίδιους τύπους εµπορευµάτων, ή που δεν δύναται να διακριθεί ως προς
τα βασικά του χαρακτηριστικά από το εν λόγω βιοµηχανικό ή εµπορικό σήµα και το οποίο, ως
εκ τούτου, παραβιάζει δικαιώµατα του δικαιούχου του εν λόγω σήµατος, σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1993, για το κοινοτικό
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σήµα(5) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους στου οποίου τις τελωνειακές αρχές
υποβάλλεται η αίτηση παρέµβασης
ii) κάθε στοιχείο σήµατος (µεταξύ άλλων λογότυπος, ετικέτα, αυτοκόλλητο, ενηµερωτικό
δελτίο, οδηγίες χρήσεως, έγγραφο εγγύησης που φέρει αυτό το στοιχείο), ακόµη και αν
παρουσιάζεται χωριστά, υπό τους ιδίους όρους µε εκείνους που ισχύουν για τα εµπορεύµατα
που αναφέρονται στο σηµείο i)
iii) οι συσκευασίες που φέρουν σήµατα εµπορευµάτων παραποίησης/αποµίµησης και
παρουσιάζονται χωριστά, υπό τους ίδιους όρους µε τα εµπορεύµατα που αναφέρονται στο
σηµείο i)
β) τα "πειρατικά εµπορεύµατα", ήτοι τα εµπορεύµατα τα οποία είναι ή περιέχουν αντίγραφα
κατασκευασµένα χωρίς τη συγκατάθεση είτε του δικαιούχου δικαιώµατος δηµιουργού ή
συγγενικού δικαιώµατος ή δικαιώµατος επί σχεδίου ή υποδείγµατος, ανεξαρτήτως του εάν
έχει καταχωρηθεί σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, είτε προσώπου στο οποίο έχει δοθεί η
άδεια από τον δικαιούχο στη χώρα παραγωγής, εφόσον η κατασκευή των εν λόγω
αντιγράφων θα προσέβαλε το δικαίωµα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του
Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα(6), ή
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους στου οποίου τις τελωνειακές αρχές
υποβάλλεται η αίτηση παρέµβασης
γ) τα εµπορεύµατα τα οποία, στο κράτος µέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρέµβασης
των τελωνειακών αρχών, παραβιάζουν:
i) δίπλωµα ευρεσιτεχνίας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του εν λόγω κράτους µέλους
ii) συµπληρωµατικό πιστοποιητικό προστασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
1768/92 του Συµβουλίου(7) ή στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1610/96 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου(8)
iii) εθνικό τίτλο προστασίας των φυτικών ποικιλιών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του εν λόγω
κράτους µέλους ή κοινοτικό τίτλο όπως προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2100/94
του Συµβουλίου(9)
iv) ονοµασίες προελεύσεως, γεωγραφικές ενδείξεις σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του εν λόγω
κράτους µέλους, ή σύµφωνα µε τους κανονισµούς του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92(10)
και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999(11),
v) γεωγραφικές ονοµασίες σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του
Συµβουλίου(12).
2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ως "δικαιούχος" νοείται:
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α) ο δικαιούχος σήµατος, δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώµατος,
σχεδίου ή υποδείγµατος, διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή συµπληρωµατικού πιστοποιητικού
προστασίας, δικαιώµατος δηµιουργού νέας φυτικής ποικιλίας, προστατευόµενης ονοµασίας
προελεύσεως, προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης και, γενικότερα, οποιουδήποτε από τα
δικαιώµατα που αναγράφονται στην παράγραφο 1, ή
β) κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε από τα δικαιώµατα
που αναφέρονται στο στοιχείο α), ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου ή εξουσιοδοτηµένος
χρήστης.
3. Εξοµοιώνεται µε εµπορεύµατα που παραβιάζουν δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας, κάθε
καλούπι ή µήτρα που προορίζεται ή έχει προσαρµοστεί ειδικά για την κατασκευή τέτοιων
εµπορευµάτων, εφόσον η χρησιµοποίηση των εν λόγω καλουπιών ή µητρών παραβιάζει
δικαιώµατα του κατόχου του δικαιώµατος, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία ή µε τη
νοµοθεσία του κράτους µέλους στο οποίο έχει υποβληθεί αίτηση παρέµβασης των
τελωνειακών αρχών.

ΑΡΘΡΟ 3
1. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στα εµπορεύµατα που φέρουν σήµα µε τη
συγκατάθεση του δικαιούχου του σήµατος αυτού, ή στα εµπορεύµατα επί των οποίων
εµφανίζεται προστατευόµενη ονοµασία προελεύσεως ή προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη,
ή τα οποία προστατεύονται µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή συµπληρωµατικό πιστοποιητικό
προστασίας, µε δικαίωµα ευρεσιτεχνίας ή συγγενές δικαίωµα ή δικαίωµα επί σχεδίου ή
υποδείγµατος, ή τίτλο προστασίας των φυτικών ποικιλιών και τα οποία έχουν κατασκευαστεί
µε τη συγκατάθεση του δικαιούχου, αλλά έχουν βρεθεί, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σε µια
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.
Οµοίως, δεν εφαρµόζεται στα εµπορεύµατα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα οποία
κατασκευάστηκαν ή προστατεύονται από άλλο δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας που
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, υπό συνθήκες άλλες από αυτές που συµφωνήθηκαν
µε τον δικαιούχο.
2. Όταν στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών περιέχονται εµπορεύµατα µη εµπορικού
χαρακτήρα, εντός των ορίων της τελωνειακής ατέλειας, και εφόσον δεν υπάρχουν ιδιαίτερες
ενδείξεις ότι αυτά τα εµπορεύµατα αποτελούν αντικείµενο εµπορικής διακίνησης, τα κράτη
µέλη θεωρούν ότι τα εν λόγω εµπορεύµατα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του
παρόντος κανονισµού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΑΡΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4
1. Εάν κατά τη διάρκεια παρέµβασης σε µια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο
1 παράγραφος 1 και πριν κατατεθεί ή εγκριθεί αίτηση του δικαιούχου, οι τελωνειακές αρχές
έχουν βάσιµες υπόνοιες ότι τα συγκεκριµένα εµπορεύµατα παραβιάζουν δικαίωµα διανοητικής
ιδιοκτησίας, δύνανται να αναστείλουν τη χορήγηση άδειας παραλαβής των εµπορευµάτων ή
να προβούν στη δέσµευσή τους για διάστηµα τριών εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή
της κοινοποίησης από τον δικαιούχο και από τον διασαφηστή ή τον κάτοχο των
εµπορευµάτων, εφόσον οι τελευταίοι αυτοί είναι γνωστοί, προκειµένου να δοθεί στον
δικαιούχο η δυνατότητα να υποβάλει αίτηση παρέµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 5.
2. Σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν στο συγκεκριµένο κράτος µέλος, οι τελωνειακές
αρχές δύνανται, χωρίς να δηµοσιοποιήσουν πληροφορίες άλλες από αυτές που αφορούν τον
πραγµατικό ή εικαζόµενο αριθµό των τεµαχίων και τον χαρακτήρα τους, να ζητήσουν από τον
δικαιούχο, πριν αυτός ενηµερωθεί για τον κίνδυνο της παραβίασης, να παράσχει κάθε
πληροφορία που χρειάζονται για να επιβεβαιώσουν τις υπόνοιές τους.

ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΑΡΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5
1. Σε κάθε κράτος µέλος, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει στην αρµόδια τελωνειακή
υπηρεσία γραπτή αίτηση παρέµβασης των τελωνειακών αρχών, εφόσον τα εµπορεύµατα
εµπίπτουν σε µια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 (αίτηση
παρέµβασης).
2. Τα κράτη µέλη ορίζουν την τελωνειακή υπηρεσία που είναι αρµόδια να παραλαµβάνει και
να εξετάζει τις αιτήσεις παρέµβασης εκ µέρους των δικαιούχων.
3. Όταν υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήµατα ανταλλαγής δεδοµένων, τα κράτη µέλη
ενθαρρύνουν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης παρέµβασης εκ µέρους των δικαιούχων.
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4. Όταν ο αιτών είναι ο δικαιούχος κοινοτικού σήµατος, ή κοινοτικού δικαιώµατος επί σχεδίου
ή υποδείγµατος, κοινοτικού δικαιώµατος δηµιουργού νέας φυτικής ποικιλίας ή ονοµασίας
προελεύσεως ή γεωγραφικής ένδειξης ή γεωγραφικού προσδιορισµού που προστατεύεται από
την Κοινότητα, η αίτηση παρέµβασης δύναται να στοχεύει, εκτός από την παρέµβαση των
τελωνειακών αρχών του κράτους µέλους στο οποίο κατατέθηκε, και στην παρέµβαση των
τελωνειακών αρχών ενός ή περισσοτέρων άλλων κρατών µελών.
5. Η αίτηση παρέµβασης συντάσσεται βάσει υποδείγµατος που καταρτίζεται σύµφωνα µε τη
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 και πρέπει να περιέχει όλα τα
στοιχεία που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να αναγνωρίζουν εύκολα τα εκάστοτε
εµπορεύµατα και ειδικότερα:
i) τεχνική περιγραφή, επακριβή και λεπτοµερή, των εµπορευµάτων
ii) επακριβείς πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο ή το σύστηµα της απάτης, εφόσον ο
δικαιούχος τα γνωρίζει
iii) τα στοιχεία του προσώπου που έχει οριστεί από τον δικαιούχο για την επικοινωνία.
Η αίτηση παρέµβασης πρέπει επίσης να περιέχει τη δήλωση που επιτάσσει το άρθρο 6 στον
αιτούντα, καθώς και δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι ο αιτών είναι δικαιούχος δικαιώµατος
για τα συγκεκριµένα εµπορεύµατα.
Στην περίπτωση που περιγράφει η παράγραφος 4, η αίτηση παρέµβασης πρέπει να αναγράφει
το ή τα κράτη µέλη εντός των οποίων ζητείται η παρέµβαση των τελωνειακών αρχών, καθώς
και τα ονόµατα και τις διευθύνσεις του δικαιούχου σε καθένα από τα εµπλεκόµενα κράτη
µέλη.
Ενδεικτικά και κατά περίπτωση, οι δικαιούχοι πρέπει επίσης να γνωστοποιούν όποιες
πληροφορίες τυχόν διαθέτουν, για παράδειγµα σχετικά µε:
α) την προ φόρου αξία του γνήσιου εµπορεύµατος στην νόµιµη αγορά του κράτους στο οποίο
κατατέθηκε η αίτηση παρέµβασης
β) τον τόπο όπου ευρίσκονται τα εµπορεύµατα ή τον προβλεπόµενο προορισµό τους
γ) τα στοιχεία αναγνώρισης της αποστολής ή των δεµάτων
δ) την προβλεπόµενη ηµεροµηνία άφιξης ή αναχώρησης των εµπορευµάτων
ε) το χρησιµοποιούµενο µέσο µεταφοράς
στ) τα στοιχεία ταυτότητας του εισαγωγέα, του εξαγωγέα ή του κατόχου των εµπορευµάτων
ζ) τη χώρα, ή τις χώρες, παραγωγής, τις χρησιµοποιούµενες από τους διακινητές διαδροµές
µεταφοράς
8

η) τις τεχνικές διαφορές, εάν είναι γνωστές, των γνήσιων προϊόντων από τα ύποπτα.
6. Είναι επίσης δυνατό να ζητούνται λεπτοµερείς πληροφορίες που αφορούν ειδικά τον τύπο
του δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας που αναφέρεται στην αίτηση παρέµβασης.
7. Η αρµόδια τελωνειακή υπηρεσία εξετάζει την αίτηση παρέµβασης µόλις την παραλάβει και
κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή της στον αιτούντα, σε τριάντα εργάσιµες ηµέρες από την
παραλαβή της.
Κανένα τέλος δεν απαιτείται από τον δικαιούχο του δικαιώµατος για την κάλυψη της
διοικητικής δαπάνης που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης.
8. Όταν η αίτηση δεν περιέχει τα υποχρεωτικά στοιχεία που απαριθµούνται στην παράγραφο
5, η αρµόδια τελωνειακή υπηρεσία δύναται να αποφασίσει να µην εξετάσει την αίτηση
παρέµβασης. Σε παρόµοια περίπτωση, η απόφασή της πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να
περιλαµβάνει πληροφορίες για τη διαδικασία προσφυγής. Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί εκ
νέου µόνον εάν είναι σωστά συµπληρωµένη.

ΑΡΘΡΟ 6
1. Οι αιτήσεις παρέµβασης συνοδεύονται από δήλωση του δικαιούχου, η οποία µπορεί να
υποβληθεί γραπτώς ή ηλεκτρονικώς σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, µε την οποία
αναλαµβάνει ευθύνη έναντι των προσώπων που εµπλέκονται σε µια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, εάν µια διαδικασία που κινήθηκε σύµφωνα µε το
άρθρο 9 παράγραφος 1 δεν συνεχιστεί εξαιτίας ενέργειας ή παράλειψης του δικαιούχου, ή εάν
διαπιστωθεί στη συνέχεια ότι τα συγκεκριµένα εµπορεύµατα δεν παραβιάζουν δικαίωµα
διανοητικής ιδιοκτησίας.
Με την ίδια δήλωση, ο δικαιούχος συµφωνεί να αναλάβει όλα τα έξοδα που προκύπτουν,
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, από τη διατήρηση των εµπορευµάτων υπό τελωνειακό
έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 9 και, όταν έχει εφαρµογή, το άρθρο 11.
2. Όταν η αίτηση παρέµβασης υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 4, ο
δικαιούχος συµφωνεί στη δήλωση ότι θα προσκοµίσει και θα πληρώσει κάθε αναγκαία
µετάφραση η δήλωση αυτή ισχύει σε κάθε κράτος µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση
έγκρισης της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 7
Τα άρθρα 5 και 6 εφαρµόζονται κατ αναλογία σε κάθε αίτηση παράτασης.
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ΤΜΗΜΑ 3: ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 8
1. Εάν εγκριθεί η αίτηση παρέµβασης, η αρµόδια τελωνειακή υπηρεσία καθορίζει το διάστηµα
παρέµβασης των τελωνειακών αρχών, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Κατά
τη λήξη του διαστήµατος αυτού και υπό τον όρο ότι έχουν εξοφληθεί όλες οι οφειλές του
δικαιούχου στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, η υπηρεσία που έλαβε την αρχική
απόφαση δύναται, µετά από αίτηση του δικαιούχου, να παρατείνει αυτό το διάστηµα.
Εάν το δικαίωµα έπαυσε να είναι δεόντως καταχωρηµένο ή έληξε, ο δικαιούχος ενηµερώνει
σχετικά την αρµόδια τελωνειακή υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.
2. H απόφαση αποδοχής της αίτησης παρέµβασης που υπέβαλε ο δικαιούχος ανακοινώνεται
αµέσως στα τελωνεία του κράτους µέλους ή των κρατών µελών που ενδέχεται να
ενδιαφέρονται για τα συγκεκριµένα εµπορεύµατα για τα οποία εκφράζονται υποψίες ότι
παραβιάζουν δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Όταν γίνεται αποδεκτή µια αίτηση παρέµβασης που υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 5
παράγραφος 4, το διάστηµα παρέµβασης των τελωνειακών αρχών ορίζεται σε ένα έτος κατά
τη λήξη του έτους, η υπηρεσία που εξέτασε την αρχική αίτηση δύναται να παρατείνει το
διάστηµα αυτό µετά από γραπτή αίτηση του δικαιούχου. Το άρθρο 250 πρώτη περίπτωση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 εφαρµόζεται κατ' αναλογία στην απόφαση έγκρισης της εν
λόγω αίτησης καθώς και στις αποφάσεις παράτασης ή κατάργησής της.
Όταν εγκρίνεται η αίτηση παρέµβασης, εναπόκειται στον αιτούντα να διαβιβάσει τη σχετική
απόφαση συνοδευόµενη, ενδεχοµένως, από οποιαδήποτε άλλη χρήσιµη πληροφορία, καθώς
και από τις µεταφράσεις της, στην αρµόδια τελωνειακή υπηρεσία του κράτους µέλους ή των
κρατών µελών στα οποία ζήτησε την παρέµβαση των τελωνειακών αρχών. Πάντως, µε τη
συµφωνία του αιτούντος, η διαβίβαση αυτή µπορεί να γίνει απευθείας από την τελωνειακή
υπηρεσία η οποία έλαβε την απόφαση.
Κατόπιν αιτήµατος των τελωνειακών αρχών των ενδιαφερόµενων κρατών µελών, ο αιτών
παρέχει τις συµπληρωµατικές πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την εκτέλεση της εν
λόγω απόφασης.
3. Το διάστηµα που αναφέρεται στο άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο αρχίζει να τρέχει από την
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης µε την οποία εγκρίθηκε η αίτηση. Η εν λόγω απόφαση
αρχίζει να ισχύει στο κράτος ή στα κράτη µέλη στα οποία αυτή απευθύνεται, µόνον από την
ηµεροµηνία της διαβίβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 τρίτο εδάφιο και εφόσον ο
δικαιούχος έχει ολοκληρώσει τις διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6.
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Η εν λόγω απόφαση διαβιβάζεται αµέσως στα εθνικά τελωνεία που ενδεχοµένως θα
ασχοληθούν µε τα συγκεκριµένα εµπορεύµατα τα οποία θεωρούνται ύποπτα ότι παραβιάζουν
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται κατ' αναλογία στην απόφαση παράτασης της αρχικής
απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 9
1. Όταν ένα τελωνείο στο οποίο, κατ' εφαρµογή του άρθρου 8, έχει διαβιβαστεί η απόφαση
έγκρισης της αίτησης του δικαιούχου διαπιστώσει, αφού ενδεχοµένως συνεννοηθεί µε τον
αιτούντα, ότι εµπορεύµατα που εµπίπτουν σε µια από τις περιπτώσεις του άρθρου 1
παράγραφος 1 είναι εµπορεύµατα ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας
που καλύπτεται από την εν λόγω απόφαση, αναστέλλει τη χορήγηση άδειας παραλαβής των
εµπορευµάτων ή προβαίνει στη δέσµευσή τους.
Το τελωνείο ενηµερώνει αµέσως την αρµόδια τελωνειακή υπηρεσία που εξέτασε την αίτηση
παρέµβασης.
2. Η αρµόδια τελωνειακή υπηρεσία ή το τελωνείο που αναφέρεται στην παράγραφο 1
ενηµερώνει τον δικαιούχο καθώς και τον διασαφηστή ή τον κάτοχο των εµπορευµάτων κατά
την έννοια του άρθρου 38 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και εξουσιοδοτείται να τους
ανακοινώσει την πραγµατική ή εικαζόµενη ποσότητα και φύση των εµπορευµάτων των
οποίων αναστέλλεται η παραλαβή ή τα οποία δεσµεύονται, χωρίς ωστόσο η ανακοίνωση των
πληροφοριών αυτών να τους υποχρεώνει να απευθυνθούν στην αρµόδια αρχή ζητώντας της
να αποφανθεί επί της ουσίας.
3. Για να αποδειχθεί εάν πράγµατι υπήρξε παραβίαση δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις περί προστασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, του εµπορικού και βιοµηχανικού απορρήτου, καθώς και
του επαγγελµατικού και διοικητικού απορρήτου, το τελωνείο ή η υπηρεσία που διεκπεραίωσε
την αίτηση ενηµερώνει τον δικαιούχο, εφόσον αυτός το ζητήσει, σχετικά µε τα ονόµατα και
τις διευθύνσεις, εφόσον είναι γνωστά, του παραλήπτη και του αποστολέα, του διασαφηστή ή
του κατόχου των εµπορευµάτων, καθώς και σχετικά µε την καταγωγή και την προέλευση των
εµπορευµάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας.
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Το τελωνείο παραχωρεί εξάλλου στον αιτούντα και σε κάθε άλλο πρόσωπο που ενέχεται σε
µια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 τη δυνατότητα
επιθεώρησης των εµπορευµάτων για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί άδεια παραλαβής ή που
έχουν δεσµευθεί.
Κατά την εξέταση των εµπορευµάτων, το τελωνείο δύναται να προβεί σε δειγµατοληψία και,
σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν στο συγκεκριµένο κράτος µέλος και εφόσον το
ζητήσει ρητά ο δικαιούχος, δύναται να του παραδίδει τα δείγµατα αυτά ή να του τα
αποστέλλει, αποκλειστικά και µόνο για να πραγµατοποιηθεί ανάλυση και για να διευκολυνθεί η
συνέχιση της διαδικασίας. Εάν το επιτρέπουν οι περιστάσεις, µε την επιφύλαξη των
απαιτήσεων του άρθρου 11 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση, όταν έχει εφαρµογή, τα
δείγµατα αυτά επιστρέφονται αµέσως µετά την ολοκλήρωση της τεχνικής ανάλυσης και, όπου
ισχύει, πριν χορηγηθεί άδεια παραλαβής των εµπορευµάτων ή αρθεί η δέσµευσή τους. Η
ανάλυση των δειγµάτων γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου.

ΑΡΘΡΟ 10
Οι διατάξεις που ισχύουν στο κράτος µέλος στου οποίου την επικράτεια τα εµπορεύµατα
εµπίπτουν σε µια από τις περιπτώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 1, εφαρµόζονται για να
προσδιοριστεί κατά πόσο υπήρξε παραβίαση δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας σύµφωνα
µε τις εθνικές διατάξεις.
Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται επίσης για την άµεση ενηµέρωση της υπηρεσίας ή του
τελωνείου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, όσον αφορά την κίνηση της
διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 13, εκτός κι αν η διαδικασία αυτή έχει διεκπεραιωθεί
από την εν λόγω υπηρεσία ή το τελωνείο.

ΑΡΘΡΟ 11
1. Όταν τελωνειακές αρχές έχουν δεσµεύσει ή αναστείλει τη χορήγηση της άδειας παραλαβής
εµπορευµάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας σε µια
από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, τα κράτη µέλη δύνανται
να προβλέπουν, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, ότι µε τη συναίνεση του δικαιούχου
εφαρµόζεται µια απλουστευµένη διαδικασία η οποία επιτρέπει στις τελωνειακές αρχές να
προκαλούν την εγκατάλειψη των εµπορευµάτων αυτών για να καταστραφούν υπό τελωνειακό
έλεγχο, χωρίς να είναι αναγκαίο να αποδειχθεί ότι υπήρξε παραβίαση δικαιώµατος διανοητικής
ιδιοκτησίας σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις. Προς τούτο, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, τα ακόλουθα:
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- ο δικαιούχος ενηµερώνει γραπτώς τις τελωνειακές αρχές εντός προθεσµίας δέκα εργάσιµων
ηµερών, ή τριών εργάσιµων ηµερών εάν πρόκειται για αλλοιώσιµα εµπορεύµατα, από την
παραλαβή της κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 9, ότι τα εµπορεύµατα στα οποία
αφορά η διαδικασία παραβιάζουν δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας αναφερόµενο στο άρθρο 2
παράγραφος 1, και προσκοµίζει στις τελωνειακές αρχές τη γραπτή σύµφωνη γνώµη του
διασαφηστή, του κατόχου ή του ιδιοκτήτη των εµπορευµάτων ότι τα εµπορεύµατα
εγκαταλείπονται για να καταστραφούν. Με τη συµφωνία των τελωνειακών αρχών, η
πληροφορία αυτή µπορεί να δοθεί απευθείας στο τελωνείο από τον διασαφηστή, τον κάτοχο
ή τον ιδιοκτήτη των εµπορευµάτων. Η συµφωνία αυτή τεκµαίρεται ότι γίνεται δεκτή όταν ο
διασαφηστής, ο κάτοχος ή ο ιδιοκτήτης των εµπορευµάτων δεν προβάλλει συγκεκριµένη
αντίρρηση για την καταστροφή τους µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία. Η προθεσµία αυτή
δύναται να παραταθεί κατά δέκα ακόµα εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το δικαιολογούν οι
περιστάσεις,
- η καταστροφή γίνεται µε δαπάνη και υπό την ευθύνη του δικαιούχου, εκτός εάν ορίζει
άλλως η εθνική νοµοθεσία, αφού προηγουµένως ληφθούν συστηµατικώς δείγµατα τα οποία
φυλάσσονται από τις τελωνειακές αρχές υπό συνθήκες τέτοιες ώστε να αποτελούν
αποδεικτικά στοιχεία παραδεκτά σε δίκες στο κράτος µέλος στο οποίο ενδέχεται να
χρειαστούν.
2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όταν παραδείγµατος χάριν ο διασαφηστής, ο κάτοχος ή ο
ιδιοκτήτης των εµπορευµάτων αντιτίθενται ή προσβάλλουν την καταστροφή τους,
εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13.

ΑΡΘΡΟ 12
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, όταν
γνωστοποιούνται στον δικαιούχο, χρησιµοποιούνται από αυτόν µόνο για τους σκοπούς που
προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 και στο άρθρο 13 παράγραφος 1.
Κάθε άλλη χρήση, µη επιτρεπόµενη από την εθνική νοµοθεσία του κράτους µέλους στο οποίο
ανέκυψε η κατάσταση, δύναται, βάσει της νοµοθεσίας του κράτους µέλους στο οποίο
βρίσκονται τα συγκεκριµένα εµπορεύµατα, να ενεργοποιήσει την αστική ευθύνη του
δικαιούχου και να οδηγήσει σε αναστολή της αίτησης παρέµβασης για την υπόλοιπη περίοδο
ισχύος πριν από την ανανέωσή της, στο κράτος µέλος στο οποίο συνέβησαν τα γεγονότα.
Σε περίπτωση περαιτέρω παραβίασης αυτού του κανόνα, η αρµόδια τελωνειακή αρχή δύναται
να απορρίψει την ανανέωση της αίτησης. Στην περίπτωση αίτησης που προβλέπεται στο
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άρθρο 5 παράγραφος 4, πρέπει επίσης να ενηµερώνονται τα άλλα κράτη µέλη που
αναγράφονται στο έντυπο.

ΑΡΘΡΟ 13
1. Εάν σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της κοινοποίησης της αναστολής
χορήγησης της άδειας παραλαβής ή της δέσµευσης των εµπορευµάτων, το τελωνείο που
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 δεν έχει ενηµερωθεί για το ότι έχει κινηθεί διαδικασία
µε στόχο να προσδιοριστεί κατά πόσο υπήρξε παραβίαση δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, βάσει του άρθρου 10, ή δεν έχει λάβει τη σύµφωνη
γνώµη του δικαιούχου που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, όταν αυτό
εφαρµόζεται, χορηγείται άδεια παραλαβής ή, κατά περίπτωση, παύει η δέσµευση, υπό τον
όρο ότι έχουν διεκπεραιωθεί όλες οι τελωνειακές διατυπώσεις.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι δυνατή η παράταση της προθεσµίας αυτής για δέκα
εργάσιµες ηµέρες το πολύ.
2. Για τα αλλοιώσιµα εµπορεύµατα που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαίωµα διανοητικής
ιδιοκτησίας, η προθεσµία που προβλέπεται στην παράγραφο ορίζεται σε τρεις εργάσιµες
ηµέρες. Η προθεσµία αυτή δεν δύναται να παραταθεί.

ΑΡΘΡΟ 14
1. Για εµπορεύµατα που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαιώµατα επί σχεδίων ή
υποδειγµάτων, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, συµπληρωµατικά πιστοποιητικά προστασίας ή
δικαιώµατα δηµιουργού νέας φυτικής ποικιλίας, ο διασαφηστής, ο ιδιοκτήτης, ο εισαγωγέας, ο
εξαγωγέας, ο κάτοχος ή ο παραλήπτης των εµπορευµάτων δύναται να επιτύχει χορήγηση της
άδειας παραλαβής ή άρση της δέσµευσης των εµπορευµάτων αυτών µέσω της κατάθεσης
εγγύησης, εφόσον:
α) το τελωνείο ή η υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 έχει ενηµερωθεί,
εντός της προθεσµίας του άρθρου 13 παράγραφος 1, για την έναρξη διαδικασίας προκειµένου
να προσδιοριστεί κατά πόσον υπήρξε παραβίαση δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο 13 παράγραφος 1
β) µε τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 η
εξουσιοδοτηµένη προς τούτο αρχή δεν έχει λάβει συντηρητικά µέτρα
γ) έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τελωνειακές διατυπώσεις.
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2. Η εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 πρέπει να είναι επαρκής ώστε να
προστατεύονται τα συµφέροντα του δικαιούχου.
Η σύσταση της εν λόγω εγγύησης δεν θίγει τα λοιπά ένδικα µέσα που έχει στη διάθεσή του ο
δικαιούχος.
Εάν η διαδικασία µε στόχο να προσδιοριστεί κατά πόσο υπήρξε παραβίαση δικαιώµατος
διανοητικής ιδιοκτησίας σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθετικές διατάξεις έχει κινηθεί µε τρόπο
άλλο εκτός από πρωτοβουλία του δικαιούχου δικαιώµατος επί σχεδίου ή υποδείγµατος,
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, συµπληρωµατικού πιστοποιητικού προστασίας ή δικαιώµατος
δηµιουργού νέας φυτικής ποικιλίας, η εγγύηση αποδεσµεύεται, εάν ο εν λόγω δικαιούχος δεν
ασκήσει το δικαίωµά του να προσφύγει στη δικαιοσύνη εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών από
την ηµέρα που λαµβάνει κοινοποίηση της αναστολής της χορήγησης άδειας παραλαβής ή της
δέσµευσης των εµπορευµάτων.
Στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, η προθεσµία
αυτή δύναται να παραταθεί έως τις τριάντα εργάσιµες ηµέρες το πολύ.

ΑΡΘΡΟ 15
Οι όροι αποθήκευσης των εµπορευµάτων κατά τη διάρκεια της αναστολής της χορήγησης
άδειας παραλαβής ή της δέσµευσής τους προσδιορίζονται από κάθε κράτος µέλος, αλλά δεν
µπορούν να επιβαρύνουν µε έξοδα τις τελωνειακές διοικήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ
ΟΤΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16
Απαγορεύεται:
- η χορήγηση άδειας εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,
- η ελεύθερη κυκλοφορία,
- η έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,
- η εξαγωγή,
- η επανεξαγωγή,
- η υπαγωγή σε καθεστώς αναστολής, ή
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- η είσοδος σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη,
εµπορευµάτων τα οποία, µετά το πέρας της διαδικασίας του άρθρου 9, διαπιστώνεται ότι
παραβιάζουν δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 17
1. Με την επιφύλαξη των άλλων ενδίκων µέσων που έχει στη διάθεσή του ο δικαιούχος, τα
κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου οι αρµόδιες αρχές να είναι σε θέση:
α) σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, να καταστρέψουν τα
εµπορεύµατα που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας ή να τα
θέσουν εκτός εµπορικής κυκλοφορίας, ώστε να αποφευχθεί ζηµία του δικαιούχου, και αυτό
χωρίς οιαδήποτε αποζηµίωση, εκτός εάν άλλως ορίζει η εθνική νοµοθεσία, και χωρίς
επιβάρυνση του ∆ηµοσίου
β) να λαµβάνουν, ως προς τα εµπορεύµατα αυτά, κάθε άλλο µέτρο που έχει ως αποτέλεσµα
να στερεί ουσιαστικά τους ενδιαφεροµένους από τα οικονοµικά οφέλη της ενέργειας αυτής.
Πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, δεν θεωρείται ότι στερεί ουσιαστικά τους ενδιαφεροµένους
από τα οικονοµικά οφέλη της ενέργειας, η απλή αφαίρεση των σηµάτων που φέρουν
αδικαιολογήτως εµπορεύµατα παραποίησης/αποµίµησης,
2. Τα εµπορεύµατα που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας
δύνανται να εγκαταλείπονται υπέρ του ∆ηµοσίου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται η
παράγραφος 1 στοιχείο α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΠΟΙΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ 18
Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του
παρόντος κανονισµού. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να έχουν αποτελεσµατικό, αναλογικό και
αποτρεπτικό χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 19
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1. Η αποδοχή αίτησης παρέµβασης παρέχει στον δικαιούχο δικαίωµα αποζηµίωσης εάν τα
εµπορεύµατα που παραβιάζουν δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν εντοπιστούν από
τελωνείο και χορηγηθεί άδεια παραλαβής τους ή δεν ληφθεί µέτρο δέσµευσής τους σύµφωνα
µε το άρθρο 9 παράγραφος 1, µόνον υπό τους όρους που προβλέπει η νοµοθεσία του
κράτους µέλους στο οποίο έχει κατατεθεί η αίτηση, ή όταν η αίτηση αυτή έχει υποβληθεί
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 4, υπό τους όρους που προβλέπει η νοµοθεσία του
κράτους µέλους στο οποίο τα εν λόγω εµπορεύµατα δεν εντοπίστηκαν από τελωνείο.
2. Η άσκηση από τελωνείο ή άλλη εξουσιοδοτηµένη προς τούτο αρχή των αρµοδιοτήτων που
τους ανατίθενται για την καταπολέµηση της διακίνησης εµπορευµάτων που παραβιάζουν
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, δεν γεννά ευθύνη τους έναντι των προσώπων που
εµπλέκονται στις καταστάσεις του άρθρου 1 παράγραφος 1, ή έναντι των προσώπων που
θίγονται από τα κατά το άρθρο 4 µέτρα, για ζηµία που υφίστανται λόγω της παρέµβασης των
αρχών αυτών, εκτός εάν αυτό προβλέπει η νοµοθεσία του κράτους µέλους στο οποίο
υποβλήθηκε η αίτηση ή, όταν η αίτηση υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 4,
η νοµοθεσία του κράτους µέλους εντός του οποίου σηµειώθηκε η ζηµία.
3. Η ενδεχόµενη αστική ευθύνη του δικαιούχου διέπεται από τη νοµοθεσία του κράτους
µέλους στο οποίο τα εν λόγω εµπορεύµατα εµπίπτουν σε µια από τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 20
Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται µε τη
διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2.

ΑΡΘΡΟ 21
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4
και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ
ορίζεται σε τρεις µήνες.
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ΑΡΘΡΟ 22
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.
Η Επιτροπή κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στα λοιπά κράτη µέλη.
Οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 515/97 εφαρµόζονται κατ' αναλογία.
Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών θεσπίζονται στο πλαίσιο
των διατάξεων εφαρµογής σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2.

ΑΡΘΡΟ 23
Η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 22, υποβάλλει έκθεση
κάθε χρόνο στο Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Την έκθεση
αυτή µπορεί να συνοδεύει, εάν χρειάζεται, πρόταση τροποποίησης του κανονισµού.

ΑΡΘΡΟ 24
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3295/94 παύει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2004.
Οι παραποµπές στον καταργηθέντα κανονισµό νοούνται ως παραποµπές στον παρόντα
κανονισµό.

ΑΡΘΡΟ 25
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2004.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. Alemanno
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(1) ΕΕ L 341 της 30.12.1994, σ. 8 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).
(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(4) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L
311 της 12.12.2000, σ. 17).
(5) ΕΕ L 11 της 14.01.1994, σ. 1 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003.
(6) ΕΕ L 3 της 5.1.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ L 182 της 2.7.1992, σ. 1.
(8) ΕΕ L 198 της 8.8.1996, σ. 30.
(9) EE L 227 της 1.9.1994, σ. 1 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003.
(10) EE L 208 της 24.7.1992, σ. 1 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.
(11) EE L 179 της 14.7.1999, σ. 1 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.
(12) EE L 160 της 12.6.1989, σ. 1κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3378/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L
366 της 31.12.1994, σ. 1).
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