
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΔΔΙ ΓΙΑ 

ΤΑ ΕΤΗ 2009 ΕΩΣ 2012 (2009/C 71/01) 

 

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ 

1. τη στρατηγική έκθεση της Επιτροπής (1) και τον νέο κύκλο της ανανεωμένης στρατηγικής της 

Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2008-2010) που δρομολογήθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 14 Μαρτίου 2008  

2. την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2008 σχετικά με μια στρατηγική για την 

Ευρώπη στον τομέα των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας· 

3. τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου για την παρέμβαση των τελωνειακών 

αρχών όσον αφορά εμπορεύματα τα οποία θεωρούνται ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώ- 

ματα πνευματικής ιδιοκτησίας και όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των 

εμπορευμάτων που παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· 

4. το ψήφισμα της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 του Συμβουλίου για ένα συνολικό ευρωπαϊκό σχέδιο 

για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας· 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ 

 

5. την αυξανόμενη απειλή των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης για την υγεία και την 

ασφάλεια και το περιβάλλον· 

6. τις τελευταίες τάσεις στον τομέα της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας, ιδίως όσον 

αφορά τις νέες προκλήσεις που θέτουν η παγκοσμιοποίηση του διεθνούς εμπορίου και οι 

πωλήσεις μέσω Διαδικτύου· 

7. την ανάγκη αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών από τα τελωνεία, 

πράγμα που απαιτεί ενισχυμένη διοικητική συνεργασία, και στενότερη συνεργασία μεταξύ 

τελωνείων και επιχειρήσεων· 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

 

8. το σχέδιο δράσης των τελωνείων της ΕΕ για την καταπολέμηση των παραβιάσεων ΔΔΙ για τα 

έτη 2009 έως 2012 που εκτίθεται στο Παράρτημα, το οποίο ετοιμάστηκε από την Προεδρία σε 

συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή με αφετηρία το αναφερόμενο στο σημείο 4 

ψήφισμα του Συμβουλίου· 



 

ΚΑΛΕΙ 

 

9. τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εφαρμόσουν αποτελεσματικά το σχέδιο δράσης· 

10. την Επιτροπή, σε συνεργασία με την Προεδρία, να διενεργεί ετησίως επισκόπηση της 

εφαρμογής του σχεδίου δράσης· 

11. την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να υποβάλει στο Συμβούλιο το 2012 οριστική 

έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΔΔΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009-2012 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη επανεξέτασαν τις δραστηριότητες στην ΕΕ από το 2005 έως το 

2008 όσον αφορά την εκ μέρους των τελωνειακών αρχών επιβολή του σεβασμού των 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) κατά την περίοδο του προγενέστερου τελωνειακού 

σχεδίου δράσης κατά της παραποίησης/απομίμησης (1). Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1383/2003 του Συμβουλίου και των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης 

θεωρήθηκαν ως επιτυχής αντιμετώπιση του εμπορίου προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Τα 

ετήσια στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Επιτροπή έδειξαν ανοδική τάση της 

τελωνειακής δραστηριότητας, καθώς και ενισχυμένη συνεργασία με τους δικαιούχους. 

Εν τούτοις, αναγνωρίσθηκε ότι η αυξανόμενη ποικιλομορφία των κατασχεθέντων προϊόντων και 

νέες τάσεις, όπως η εισαγωγή μικρών φορτίων από πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, κατέδειξαν ότι 

επιβάλλεται η λήψη περαιτέρω μέτρων και ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Η ανάγκη 

αντιμετώπισης αυτού του αυξανόμενου προβλήματος υπογραμμίσθηκε δεδομένου ότι το εμπόριο 

προϊόντων παραποίησης/απομίμησης αντιπροσωπεύει πραγματική απειλή για κάθε πολίτη και την 

κοινωνία εν γένει. 

Η Επιτροπή θεώρησε ότι οι προσπάθειες των τελωνειακών αρχών για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων και της υγείας και ασφάλειας των πολιτών πρέπει να συνεχισθούν και 

προτάθηκε περαιτέρω σχέδιο δράσης. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να καλύπτει τους βασικούς 



τομείς που περιέχονται στο προηγούμενο σχέδιο, συγκεκριμένα νομοθεσία, επιχειρησιακές 

επιδόσεις, βιομηχανική συνεργασία, διεθνή συνεργασία και επικοινωνία. Το νέο σχέδιο θα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη τις οικείες εξελίξεις όπως τον εκσυγχρονισμένο Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα, 

καθώς και εξωτερικούς παράγοντες, όπως η αύξηση των πωλήσεων μέσω του Διαδικτύου. 

Ειδικότερα, το νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ θα πρέπει να εστιάσει: 

— στην βελτίωση και ενδεχόμενη τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τα ΔΔΙ, 

— στην βελτίωση της συνεργασίας με τους δικαιούχους 

— στην ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ τελωνείων στην ΕΕ και με τρίτες χώρες, 

— στην ανάπτυξη περαιτέρω διεθνούς συνεργασίας για την επιβολή της τήρησης των  

     δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 

— στη βελτίωση της δημοσιότητας και της ευαισθητοποίησης, και 

— στην επίλυση του προβλήματος των διαδικτυακών πωλήσεων και στην παροχή ad hoc 

εκπαίδευσης σε τελωνειακούς υπαλλήλους. 

Το νέο σχέδιο θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη άλλες νέες τάσεις και μορφές που 

χρησιμοποιούνται στη διανομή προϊόντων απομίμησης/παραποίησης επικίνδυνων για την 

κοινωνία, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης του διεθνούς εμπορίου, και την όλο 

και μεγαλύτερη εμπλοκή του οργανωμένου εγκλήματος. 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάσθηκαν στενά ως προς σειρά θεμάτων που αφορούν την 

εξέταση του τρέχοντος πλαισίου για τελωνειακές δραστηριότητες σχετικά με την επιβολή της 

τήρησης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Όλα τα κράτη μέλη δήλωσαν ότι η προστασία 

των ΔΔΙ αποτελεί σαφή προτεραιότητά τους, πολλά δε θεώρησαν ότι προκειμένου να καταστούν 

αποτελεσματικότερες οι δραστηριότητες των τελωνείων στον τομέα των ΔΔΙ, θα ήταν σκόπιμη η 

ανάπτυξη και η έναρξη χρησιμοποίησης κοινής βάσης δεδομένων που περιέχει τις εγκεκριμένες 

αιτήσεις δράσης. 

Το Συμβούλιο, στο ψήφισμά του της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 για ένα συνολικό ευρωπαϊκό σχέδιο 

για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας κάλεσε την Επιτροπή και 

τα κράτη μέλη να υποβάλουν νέο τελωνειακό σχέδιο κατά της παραποίησης/απομίμησης για το 

διάστημα 2009-2012. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ 

 

Η εξέταση των τελωνειακών δραστηριοτήτων που αφορούν την επιβολή της τήρησης των ΔΔΙ 

κατέληξε στη διοργάνωση σεμιναρίου υψηλού επιπέδου στο Παρίσι στις 25-26 Νοεμβρίου 2008, 

κατά τα τέλη της γαλλικής Προεδρίας. 



Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να εξετασθεί η αντίδραση των τελωνείων στην καταπολέμηση της 

παραποίησης/απομίμησης. Οι γενικοί διευθυντές των τελωνείων των κρατών μελών και η 

Επιτροπή κατέληξαν ότι το μελλοντικό τελωνειακό σχέδιο δράσης θα πρέπει να αντιμετωπίσει 

τέσσερις βασικές προκλήσεις που τίθενται λόγω της παραποίησης/απομίμησης: 

 

1. Επικίνδυνα προϊόντα απομίμησης/παραποίησης 

Ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται για τις συνέπειες, ενίοτε δραματικές, των προϊόντων 

παραποίησης/απομίμησης, με εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε επίπεδο ΕΕ, στις οποίες θα πρέπει 

να συμμετέχουν τα τελωνεία. Η νομοθεσία και οι διαδικασίες τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο θα πρέπει, οσάκις απαραίτητο, να τροποποιούνται για να ενισχύεται η ικανότητα των 

τελωνείων να εντοπίζουν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην 

εναρμόνιση μέτρων που αφορούν απλοποιημένες διαδικασίες και μικρές ποσότητες επίμαχων 

εμπορευμάτων. 

 

2. Οργανωμένο έγκλημα 

Η σύσταση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου, στο οποίο τα τελωνεία θα μπορούσαν να συμβάλουν 

σημαντικά και όπου θα μπορούσε να γίνεται ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, θα διευκόλυνε την 

τακτική αξιολόγηση και ανάλυση του αυξανόμενου φαινομένου του οργανωμένου εγκλήματος 

στον τομέα των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Η συνεργασία των ενδιαφερομένων θα 

πρέπει να ενισχυθεί μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικών συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών. Η 

ανάλυση κινδύνου σε κοινοτικό επίπεδο είναι αναγκαία και θα πρέπει να αναπτυχθεί, αξιοποιώντας 

τους υπάρχοντες μηχανισμούς. Θα αναπτυχθούν οι κοινές δράσεις των ευρωπαϊκών τελωνείων, 

εστιάζοντας σε θέματα ή ειδικούς τομείς. Θα ενισχυθεί η βασική συνεργασία μεταξύ τελωνείων 

και βιομηχανίας. 

 

3. Παγκοσμιοποίηση της παραποίησης/απομίμησης 

Το τελωνειακό σχέδιο δράσης με την Κίνα, το οποίο έχει οριστικοποιηθεί από τις υπηρεσίες της 

Επιτροπής, θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και υπαλλήλων με τη χώρα αυτή για 

την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα συνεχίσουν 

να εργάζονται με σκοπό την έγκριση αποτελεσματικών συνοριακών μέτρων κατά τις τρέχουσες 

διαπραγματεύσεις για την ACTA, την προτεινόμενη εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση 

της παραποίησης/απομίμησης. Θα ενισχυθεί με βασικές χώρες εταίρους η διεθνής συνεργασία υπό 

μορφή ανταλλαγής πληροφοριών και κοινών επιχειρήσεων. 

 

4. Πώληση προϊόντων απομίμησης/απομίμησης μέσω του Διαδικτύου 



Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το φαινόμενο των πωλήσεων μέσω του 

Διαδικτύου και να ανταλλάξουν «βέλτιστες πρακτικές». Θα οργανωθούν σεμινάρια και ομάδες 

εργασίας για τη σύναψη μνημονίων συμφωνίας με διαδικτυακές πλατφόρμες και τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν σε επιγραμμικές πληρωμές, την ανταλλαγή πληρο- 

φοριών και την ανταλλαγή πρακτικών σχετικά με την παρακολούθηση και τον εντοπισμό 

επαγγελματιών πωλητών προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. 

 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ 

ΔΔΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2009-2012 

 

Αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν θέματα με επιπτώσεις στην εργασία και την αποτελεσματικότητα των 

τελωνείων, στα οποία οι τελωνειακές αρχές εξαρτώνται, τουλάχιστον μέχρις ορισμένου βαθμού, 

από εξελίξεις σε άλλους τομείς πολιτικής, ιδίως την εναρμόνιση της νομοθεσίας στον τομέα τω 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται για το εμπόριο 

προϊόντων που παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, απαιτείται η 

ενίσχυση της συνεργασίας με άλλες αρχές επιβολής του νόμου σε εθνικό επίπεδο. Οι απαιτήσεις 

αυτές βασίζονται στην προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις απειλές που συνεπάγεται 

η παραποίηση/απομίμηση, και ότι έχουν κοινό συμφέρον να καταπολεμήσουν τις απειλές αυτές 

κατά τρόπο συντονισμένο και εναρμονισμένο. Επιπλέον, ένα νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ θα 

μπορούσε εύκολα να χρησιμοποιηθεί ως καλή βάση για τη σύνταξη εθνικού σχεδίου δράσης για 

την καταπολέμηση παραβιάσεων των ΔΔΙ σε καθένα από τα κράτη μέλη. 

Σημειώνεται επίσης ότι η Επιτροπή και οι τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών μελών μπορούν να 

συμβάλουν σημαντικά στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο κατά της παραποίησης/απομίμησης όσον 

αφορά την καταπολέμηση του εμπορίου προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Όταν συσταθεί το 

Παρατηρητήριο θα πρέπει να του υποβληθούν οι κατάλληλες πληροφορίες για τις τελωνειακές 

δραστηριότητες όσον αφορά τη συνοριακή επιβολή της τήρησης των ΔΔΙ. 

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 

Η Επιτροπή θεώρησε επίσης ότι πρέπει να προβλεφθεί μηχανισμός επανεξέτασης για την 

παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που περιέχονται στο σχέδιο. Για το σκοπό αυτό, θα 

υποβάλλεται από την Επιτροπή στο τέλος κάθε χρόνου, σε συνεργασία με την Προεδρία του 

Συμβουλίου, έκθεση επανεξέτασης του σχεδίου δράσης. Κατά το τελευταίο έτος του Σχεδίου 

Δράσης, η Επιτροπή θα συντάξει λεπτομερέστερη έκθεση, μαζί με τα κράτη μέλη. 

 

 



 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Επισυνάπτεται το τελωνειακό σχέδιο δράσης 2009-2012 της ΕΕ για την καταπολέμηση των 

παραβιάσεων ΔΔΙ, το οποίο συνιστά απάντηση στην πρόσκληση του Συμβουλίου, προβλέποντας 

εκτενείς δραστηριότητες των τελωνείων για την καταπολέμηση του εμπορίου προϊόντων που 

παραβιάζουν τα ΔΔΙ. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 Ενέργεια 

 

Βασική 

αρμοδιότητα 

Πρόοδος 

 

1. Νομοθεσία και πράξεις για την επεξεργασία των δεδομένων   

1.1. Επανεξέταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 και των 

οικείων εκτελεστικών διατάξεων που περιέχονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 της Επιτροπής με σκοπό τη 

διευκρίνιση και την εναρμόνιση της ερμηνείας, ιδίως όσον 

αφορά: 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

 

 

 — την εξωτερική διαμετακόμιση, τη μεταφόρτωση — το 

σημείο αυτό πρέπει να εξετασθεί σε συνάρτηση με άλλη 

νομοθεσία, με σκοπό την ενδεχόμενη απόδειξη παραβίασης σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες εντοπίζονται προϊόντα 

απομίμησης/παραποίησης υπό διαμετακόμιση, 

  

 — διατάξεις που αφορούν μικρά φορτία εισαγόμενα από 

επιβάτες και μέσω ταχείας ταχυδρομικής αποστολής — το 

σημείο αυτό πρέπει να εξετασθεί σε συνάρτηση με άλλη 

νομοθεσία, 

  

 — διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή της απλοποιημένης 

διαδικασίας [άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 

του Συμβουλίου], 

  

 — έξοδα αποθήκευσης και καταστροφής και ανησυχίες των 

δικαιούχων σχετικά με τις οικονομικές τους ευθύνες δυνάμει 

της ισχύουσας νομοθεσίας, 

  

 — δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και ανακύκλωση ως 

εναλλακτικές λύσεις προς την καταστροφή προϊόντων 

παραποίησης/απομίμησης, 

  



 

 — τον ορισμό των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, σε 

σχέση με την ενδεχόμενη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου, 

  

 — παροχή συμπληρωματικών στατιστικών στοιχείων σχετικά 

με την αξία των κατασχεθέντων για να εξασφαλισθεί υψηλής 

ποιότητας συλλογή δεδομένων σχετικά με τα κατασχεθέντα 

προϊόντα και εφαρμογή της διαδικασίας αυτής στη 

διαμόρφωση προφίλ κινδύνου, 

  

 — εισαγωγή της δυνατότητας αναστολής της αίτησης 

ανάληψης δράσης ή άλλων μέτρων λόγω αδράνειας ή 

κατάχρησης πληροφοριών από τους δικαιούχους, 

  

 — εισαγωγή τυχόν αναγκαίων πρόσθετων διατάξεων σχετικά 

με την ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος για την υποβολή 

αιτήσεων δράσης 

  

1.2. Κατάρτιση πρότασης για την τροποποίηση της κοινοτικής 

τελωνειακής νομοθεσίας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 

επανεξέτασης της νομοθεσίας 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

 

 

1.3. Ανάπτυξη και εισαγωγή σε κοινοτικό επίπεδο ηλεκτρονικού 

συστήματος υποβολής αιτήσεων δράσης με σκοπό την 

αντικατάσταση του σημερινού συστήματος διανομής 

εγγράφων  

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

 

 

1.4. Ανάπτυξη και εισαγωγή βάσης δεδομένων για την καταγραφή 

των προϊόντων που κατάσχονται από τα τελωνεία και 

συναφών στατιστικών 

 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

 

 

2. Επιχειρησιακές επιδόσεις   

2.1. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών, πχ ασκήσεις καθορισμού κριτηρίων αναφοράς, 

παροχή εκπαίδευσης και επισκέψεις ανταλλαγών για τη 

βελτίωση της αμοιβαίας χρήσης και ανταλλαγής κρίσιμων 

πληροφοριών από εμπειρογνώμονες των διαφόρων κρατών 

μελών 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

ή/και 

κράτη μέλη 

 

 

2.2. Δράσεις σε επίπεδο ΕΕ, βασισμένες στο κοινοτικό σύστημα 

διαχείρισης κινδύνου, με σκοπό τη βελτίωση της 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

 



αποτελεσματικότητας των ελέγχων κατά της 

παραποίησης/απομίμησης, ιδίως στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 

 

2.3. Συντονισμένες δραστηριότητες της ΕΕ για:  Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

 

 — επικίνδυνα προϊόντα, όπως φάρμακα, που 

αντιπροσωπεύουν τους υψηλότερους κινδύνους για την υγεία 

και την ασφάλεια των καταναλωτών και το περιβάλλον, 

  

 — επιλεκτικές στοχοθετημένες κοινές επιχειρήσεις για τα ΔΔΙ 

οι οποίες θα εστιάσουν στην παραποίηση/απομίμηση σε 

συνάρτηση με σημαντικές πολιτιστικές, κοινωνικές και 

αθλητικές εκδηλώσεις (Ολυμπιακούς κλπ.) 

  

2.4. Προώθηση της χρήσης του εντύπου πληροφοριών για τους 

κινδύνους (RIF) με σκοπό την ευρύτερη και 

αποτελεσματικότερη χρησιμοποίησή του στον τομέα της 

επιβολής των ΔΔΙ: 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

 

 

 — σύσταση ειδικής ομάδας χρηστών του RIF,   

 — προώθηση και σύσταση εθνικού δικτύου εμπειρογνωμόνων 

σε επιχειρησιακό επίπεδο 

  

2.5. Εξέταση των συνεπειών του αυξανόμενου προβλήματος όσον 

αφορά το εμπόριο προϊόντων παραποίησης/απομίμησης μέσω 

του Διαδικτύου: 

— δημιουργία ομάδας εμπειρογνωμόνων για να εξετάσουν τη 

διανομή προϊόντων παραποίησης/απομίμησης μέσω Διαδικτύου 

και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

επί του θέματος αυτού, 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και 

κράτη μέλη 

 

 

 — διοργάνωση σεμιναρίων για τα τελωνεία και τους 

ενδιαφερομένους με ειδική έμφαση σε λεπτομερείς αναλύσεις 

του φαινομένου του Διαδικτύου και στον προσδιορισμό των 

βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα 

  

2.6. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την επιβολή της 

τήρησης των ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 

μαθημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για τα ΔΔΙ, και 

οργάνωση της κατάλληλης εκπαίδευσης 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και 

κράτη μέλη 

 

 

2.7. Συμπίληση και διατήρηση ενημερωμένου καταλόγου 

τελωνειακών των κρατών μελών ειδικευμένων σε θέματα ΔΔΙ 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

 



3. Επιχειρηματική συνεργασία   

3.1. Προώθηση της υποβολής αιτήσεων δράσης εκ μέρους των 

δικαιούχων για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των δικαιούχων 

όσον αφορά τη δυνατότητα αυτή 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και 

κράτη μέλη 

 

3.2. Προώθηση της σύναψης ειδικών ρυθμίσεων με τους 

δικαιούχους και λοιπούς ενδιαφερομένους, όσον αφοράτη 

συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών: 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

κράτη 

μέλη και 

δικαιούχοι 

 

 — σύναψη μνημονίων συμφωνίας με τους οικείους 

ενδιαφερομένους, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου, 

  

 — συνεργασία με την Επιτροπή για τη βελτίωση της 

ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών 

  

3.3. Οργάνωση γα τη βιομηχανία/τους δικαιούχους: Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και 

κράτη μέλη 

 

 — στοχοθετημένων σεμιναρίων (όπως εκπαιδευτικά, 

περιφερειακά και επιχειρησιακά σεμινάρια) με έμφαση σε νέες 

τάσεις και μορφές διανομής προϊόντων 

παραποίησης/απομίμησης, ιδιαίτερα επικίνδυνα εμπορεύματα 

και πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, 

  

 — τακτικών συνεδριάσεων τόσο σε κοινοτικό όσο και σε 

εθνικό επίπεδο που οργανώνονται αναλόγως των ειδικών 

απαιτήσεων και αναγκών 

  

3.4. Προώθηση της εισαγωγής της ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

πληροφοριών με τον ιδιωτικό τομέα, στο μεγαλύτερο δυνατό 

βαθμό 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και 

κράτη μέλη 

 

3.5. Προώθηση της χρήσης εντύπων για καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης/για τις νέες τάσεις και απειλές όσον αφορά την 

παραποίηση/απομίμηση 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και 

κράτη μέλη 

 

3.6. Ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με τις τελωνειακές 

διαδικασίες όσον αφορά την επιβολή της τήρησης των ΔΔΙ 

 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και 

κράτη μέλη 

 

4. Διεθνής συνεργασία 

 

  



4.1. Υποστήριξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της ACTA 

(Εμπορική συμφωνία κατά της παραποίησης/απομίμησης: 

 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και 

κράτη μέλη 

 

 — πρόβλεψη φιλόδοξων διατάξεων σχετικά με την επιβολή 

του νόμου στα σύνορα, 

  

 — πρόβλεψη της σύστασης ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη 

διαχείριση της εφαρμογής των συνοριακών μέτρων 

  

4.2. Υποστήριξη του Σχεδίου Δράσης με την Κίνα: Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και 

κράτη μέλη 

 

 — σύναψη συγκεκριμένου σχεδίου δράσης,   

 — εφαρμογή βασικών δραστηριοτήτων του σχεδίου δράσης,   

 — επανεξέταση του επιπέδου της εφαρμογής του (ετησίως)   

4.3. Ενίσχυση της συνεργασίας με βασικούς εταίρους (π.χ. ΗΠΑ, 

Ιαπωνία και άλλους): 

 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και 

κράτη μέλη 

 

 — ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών (στατιστικών 

δεδομένων, βέλτιστων πρακτικών κ.λπ.), 

  

 — διοργάνωση κοινών δράσεων όπως οι κοινές τελωνειακές 

δράσεις 

  

 — συντονισμός ΕΚ σε διεθνή φόρα, συμπεριλαμβανομένου 

του ΠΟΕ και του ΠΟΤ, 

  

 — συντονισμός ΕΚ των δραστηριοτήτων οικοδόμησης 

δυνατοτήτων 

  

5. Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της επικοινωνίας   

5.1. Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης: Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και 

κράτη μέλη 

 

 — εκστρατείες σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν 

επιτευχθεί από τα Τελωνεία στον τομέα των ΔΔΙ σε κοινοτικό 

και εθνικό επίπεδο όσον αφορά ζητήματα υγείας και 

ασφάλειας, όπως στον φαρμακευτικό τομέα. Οι καταναλωτές 

θα πρέπει να έχουν επίγνωση των κινδύνων της αγοράς 

προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, 

  

 — φυλλάδια και αφίσες σε αερολιμένες, λιμένες, σταθμούς και   



διασυνοριακά σημεία διέλευσης. Διαφημιστικά τηλεοπτικά 

σποτ, ενημερωτικές ανακοινώσεις, αυτόματες προειδοποιήσεις 

στο Διαδίκτυο, μέσα μαζικής ενημέρωσης και εκθέσεις, 

 — καταπολέμηση των πωλήσεων μέσω του Διαδικτύου 

τονίζοντας τον κίνδυνο των πωλήσεων αυτών 

  

5.2. Προώθηση της συνεργασίας για την επικοινωνία με άλλες 

υπηρεσίες επιβολής του νόμου 

Κράτη μέλη 

 

 

5.3. Συντονισμός των δράσεων επικοινωνίας σε επίπεδο ΕΕ, οι 

οποίες θα περιλαμβάνουν: 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

 

 — ετήσια δημοσίευση στατιστικών στοιχείων,   

 — ημέρες ευαισθητοποίησης (ανοικτές ημέρες, ημέρα κατά της 

παραποίσης/απομίμησης κ.λ.π), 

  

 — ανακοινωθέντα τύπου, 

— δημοσίευση συγκεκριμένων περιπτώσεων (κατασχέσεων, 

νέων τάσεων κ.λπ.) 

  

5.4. Ενίσχυση του περιεχομένου της ιστοσελίδας της Επιτροπής και 

των εθνικών ιστοσελίδων όσον αφορά την επιβολή των 

κανόνων σε θέματα ΔΔΙ 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και 

κράτη μέλη 

 

 

 

 

 


