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Εισαγωγή
Το παρόν εγχειρίδιο εκπονήθηκε ως εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει στην καλύτερη
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται η διαδικασία για την υποβολή των
αιτήσεων που αφορούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Αποτελεί επίσης εργαλείο με
το οποίο θα εξασφαλισθεί καλύτερα η εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις
κοινοτικές αιτήσεις ΔΔΙ και η ισότιμη μεταχείριση όλων των δικαιούχων στο σύνολο της
Κοινότητας.
Το παρόν εγχειρίδιο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική πράξη, αλλά οδηγό όσον αφορά τόσο
τις ερωτήσεις όσο και τις τυπικές πληροφορίες που πρέπει να καταθέσετε στα τελωνεία για να
λάβετε μία αίτηση παρέμβασης των τελωνείων.
Το εγχειρίδιο χωρίζεται στα εξής πέντε κύρια μέρη:


γενική εισαγωγή (μέρος I, βλ. σ. 13),



εθνικές αιτήσεις (μέρος II, βλ. σ. 14),



κοινοτικές αιτήσεις (μέρος III, βλ. σ. 48),



ονόματα και διευθύνσεις των ορισμένων τελωνειακών υπηρεσιών στα κράτη μέλη που
είναι αρμόδιες για την παραλαβή και διεκπεραίωση των αιτήσεων παρέμβασης (μέρος
IV, βλ. σ. 82), και



το έντυπο «Διαβάθμιση ασφαλείας: ΚΟΚΚΙΝΟ» και το έντυπο «Νέες Τάσεις» (μέρος
V, βλ. σ. 83).

Το εγχειρίδιο θα ενημερώνεται κάθε φορά που αυτό καθίσταται αναγκαίο λόγω νέων
εξελίξεων στα συστήματα που αφορούν τις αιτήσεις ΔΔΙ.
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χρησιμοποιούμενων

Κατάλογος ορισμών
TRIPS
Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου.
Ο βασικός κανονισμός ή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να
λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια
δικαιώματα (1).
Ο κανονισμός εφαρμογής ή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2004 για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου για
την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι
παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα (2).
Εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας
Εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας
 Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης
 Πειρατικά εμπορεύματα
 Τα εμπορεύματα τα οποία παραβιάζουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, συμπληρωματικό
πιστοποιητικό προστασίας, δικαίωμα επί φυτικών ποικιλιών, ονομασίες προελεύσεως, γεωγραφικές ενδείξεις ή γεωγραφικές ονομασίες
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης
 Τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους
 Κάθε στοιχείο σήματος (μεταξύ άλλων λογότυπος, ετικέτα, αυτοκόλλητο, ενημερωτικό δελτίο, οδηγίες χρήσεως, έγγραφο εγγύησης που φέρει αυτό το στοιχείο), ακόμη και αν παρουσιάζεται χωριστά
 Οι συσκευασίες που φέρουν σήματα εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και
παρουσιάζονται χωριστά
τα οποία φέρουν χωρίς άδεια βιομηχανικό ήεμπορικό 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 ήεμπορικό 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 Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (3) ή σύμφωνα με τη
νομοθεσία του κράτους μέλους στου οποίου τις τελωνειακές αρχές υποβάλλεται η αίτηση παρέμβασης·

(1) EE L 196 της 2.8.2003, σ. 7.
(2) EE L 328 της 30.10.2004, σ. 16.
(3) EE L 11 της 14.01.1994, σ. 1.
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Πειρατικά εμπορεύματα
εμπορεύματα τα οποία είναι ήπεριέχουν αντίγραφα κατασκευασμένα χωρίς τη συγκατάθεση είτε του δικαιούχου δικαιώματος δημιουργού ήσυγγενικού δικαιώματος ήδικαιώματος επί σχεδίου ήυποδείγματος , 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 κατασκευήτων εν λόγω αντιγράφων θα προσέβαλε
το δικαίωμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης
Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα 4) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στου οποίου τις τελωνειακές αρχές υποβάλλεται η αίτηση
παρέμβασης·
Τα εμπορεύματα τα οποία παραβιάζουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας, δικαίωμα επί φυτικών ποικιλιών, ονομασίες προελεύσεως, γεωγραφικές ενδείξεις ή γεωγραφικές ονομασίες
τα εμπορεύματα τα οποία, στο κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρέμβασης των τελωνειακών αρχών, παραβιάζουν:
 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους·
 συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα που προβλέπεται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92 του Συμβουλίου (5),
 συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1610/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6),
 εθνικό τίτλο προστασίας των φυτικών ποικιλιών σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν
λόγω κράτους μέλους ήκοινοτικό τίτλο όπως προβλέπεται από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου (7),
 ονομασίες προελεύσεως, γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν
λόγω κράτους μέλους, ήσύμφωνα με τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 510/2006 (8) και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 (9),
 γεωγραφικές ονομασίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου (10).
Αιτών ή δικαιούχος
 ο δικαιούχος σήματος, δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος, σχεδίου ήυποδείγματος , 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, άρθρο 2(1) του βασικού κανονισμού;
 κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου ή
εξουσιοδοτημένος χρήστης.
 οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, που έχουν ως μοναδικό σκοπό ή ως έναν από
τους κύριους σκοπούς τη διαχείριση ή την εκμετάλλευση δικαιωμάτων δημιουργού

( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)
( 9)
(10)

EE L 3 της 5.1.2002, σ. 1.
EE L 182 της 2.7.1992, σ. 1.
EE L 198 της 8.8.1996, σ. 30.
EE L 227 της 1.9.1994, σ. 1.
EE L 93 της 31.3.2006, σ. 12.
EE L 179 της 14.7.1999, σ. 1.
EE L 160 της 12.6.1989, σ. 1.
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ή συγγενικών δικαιωμάτων, οι όμιλοι ή οι αντιπρόσωποι, που έχουν καταθέσει αίτηση καταχώρισης μιας προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή μιας προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και οι δημιουργοί νέων φυτικών ποικιλιών.
Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (11).
Διατάξεις εφαρμογής του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του
Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (12).
Τελωνειακός χαρακτηρισμός
Ο χαρακτηρισμός εμπορεύματος ως κοινοτικού ή μη κοινοτικού.
Κοινοτικά εμπορεύματα
Τα εμπορεύματα:
 που παρασκευάζονται ή παράγονται εξ ολοκλήρου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 23, χωρίς την ενσωμάτωση σε
αυτά εμπορευμάτων που εισάγονται από χώρες ήεδάφη που δεν αποτελούν μέρος
του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Τα εμπορεύματα που παράγονται από
εμπορεύματα που έχουν τεθεί υπό τελωνειακό καθεστώς αναστολής δεν θεωρούνται
ότι κέκτηνται κοινοτικού χαρακτήρος στις περιπτώσεις ιδιαίτερης οικονομικής σημασίας που προσδιορίζονται με τη διαδικασία της επιτροπής·
 που εισάγονται από χώρες ήεδάφη που δεν αποτελούν μέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και τα οποία έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία,
 που παρασκευάζονται ήπαράγονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, είτε
αποκλειστικά από εμπορεύματα που αναφέρονται στην ανωτέρω δεύτερη περίπτωση, είτε από εμπορεύματα που αναφέρονται στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση.
Μη κοινοτικά εμπορεύματα
Εμπορεύματα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο Κοινοτικά εμπορεύματα.
Τελωνειακοί έλεγχοι
Συγκεκριμένες πράξεις των τελωνειακών αρχών με σκοπό την εξασφάλιση της ορθής
εφαρμογής των τελωνειακών κανόνων και άλλων νομοθετικών διατάξεων που διέπουν
την είσοδο, την έξοδο, τη διαμετακόμιση, τη μεταφορά και την τελικήχρή ση εμπορευμάτων που διακινούνται μεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και τρίτων
χωρών, καθώς και την παρουσία εμπορευμάτων που δεν έχουν κοινοτικό χαρακτήρα· οι
πράξεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν εξέταση των εμπορευμάτων, έλεγχο των δεδομένων της διασάφησης και της ύπαρξης και της γνησιότητας ηλεκτρονικών ήγραπτών εγγράφων, έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και άλλων στοιχείων των επιχειρήσεων,
έλεγχο των μεταφορικών μέσων, έλεγχο των αποσκευών και άλλων εμπορευμάτων που
μεταφέρονται ήφέρονται από πρόσωπα, καθώς και διενέργεια διοικητικών ερευνών και
άλλες παρόμοιες πράξεις.

(11) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(12) EE L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
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Κίνδυνος
Η πιθανότητα συμβάντος, όσον αφορά την είσοδο, έξοδο, διαμετακόμιση, μεταφορά
και την τελικήχρή ση εμπορευμάτων μεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας
και τρίτων χωρών καθώς και την παρουσία εμπορευμάτων που δεν έχουν κοινοτικό χαρακτήρα, το οποίο:
 εμποδίζει την ορθή εφαρμογήτων κοινοτικών ήεθνικών μέτρων, ή
 θέτει εν αμφιβόλω τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας και των κρατών μελών της, ή
 συνιστά απειλήγια την ασφάλεια και προστασία της Κοινότητας, τη δημόσια υγεία,
το περιβάλλον ήτους καταναλωτές.
Διαχείριση των κινδύνων
ο συστηματικός εντοπισμός των κινδύνων και η εφαρμογήκάθε μέτρου που είναι αναγκαίο για να περιοριστεί η έκθεση σε κίνδυνο. Ο όρος αυτός καλύπτει δραστηριότητες
όπως η συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών, η ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων, η θέσπιση και επιβολήμέτρων καθώς και η τακτικήπαρακολούθηση και επανεξέταση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της, βάσει των διεθνών, κοινοτικών και
εθνικών πηγών και στρατηγικών.
Τελωνειακός προορισμός εμπορεύματος
 η υπαγωγήτου εμπορεύματος σε τελωνειακό καθεστώς·
 η είσοδός του σε ελεύθερη ζώνη ήελεύθερη αποθήκη·
 η επανεξαγωγήτου εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας·
 η καταστροφήτου·
 η εγκατάλειψήτου υπέρ του Δημοσίου Ταμείου.
Τελωνειακό καθεστώς
 η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία·
 η διαμετακόμιση·
 η τελωνειακήαποταμίευ ση·
 η τελειοποίηση προς επανεξαγωγή·
 η μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο·
 η προσωρινήεισδοχή ·
 τελειοποίηση προς επανεισαγωγή·
 η εξαγωγή.
Τελωνειακό έδαφος
Το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας περιλαμβάνει:
 το έδαφος του Βασιλείου του Βελγίου,
 το έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας,
 το έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας,
 το έδαφος του Βασιλείου της Δανίας, πλην των Φερόων Νήσων και της Γροιλανδίας,
 το έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, πλην της νήσου Ελιγολάνδης και του Büsingen (συνθήκη της 23ης Νοεμβρίου 1964 μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας),,
 το έδαφος της Δημοκρατίας της Εσθονίας,
 το έδαφος της Ιρλανδίας,
 το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας,
 το έδαφος του Βασιλείου της Ισπανίας, εκτός από τη Θέουτα και τη Μελίλια,
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το έδαφος της Γαλλικής Δημοκρατίας, εκτός από τα υπερπόντια εδάφη, Σαιν Πιέρ
και Μικελόν και Μαγιόττε (13),
το έδαφος της Ιταλικής Δημοκρατίας, εκτός από τους δήμους Livigno και Campione
d’Italia και τα εθνικά ύδατα της λίμνης Λουγκάνο που βρίσκονται μεταξύ της όχθης
και των πολιτικών συνόρων της περιοχής μεταξύ Ponte Tresa και Porto Ceresio,
το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας (14),
το έδαφος της Δημοκρατίας της Λεττονίας,
το έδαφος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας,
το έδαφος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου,
το έδαφος της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας,
το έδαφος της Μάλτας,
το ευρωπαϊκό έδαφος του Βασιλείου των Κάτω Χωρών,
το έδαφος της Δημοκρατίας της Αυστρίας,
το έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας,
το έδαφος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας,
το έδαφος της Ρουμανίας,
το έδαφος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας,
το έδαφος της Σλοβακικής Δημοκρατίας,
το έδαφος της Δημοκρατίας της Φινλανδίας,
το έδαφος του Βασιλείου της Σουηδίας
το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, των νήσων της Μάγχης και της νήσου του Μαν.

Το τελωνειακό έδαφοςτης Κοινότητας περιλαμβάνει τα χωρικά ύδατα, τα εσωτερικά
θαλάσσια ύδατα και τον εναέριο χώρο των κρατών μελών, το έδαφος του Πριγκηπάτου
του Μονακό και το έδαφος των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, εκτός από τα χωρικά ύδατα, τα εσωτερικά θαλάσσια ύδατα και
τον εναέριο χώρο εκείνων των εδαφών που δεν είναι μέρος του τελωνειακού εδάφους
της Κοινότητας όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Κράτη-μέλης είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Λεττονία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο.
Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71
Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1971 περί
καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες
(15)

(13) Αν και βρίσκεται εκτός των εδαφών της Γαλλικής Δημοκρατίας, το έδαφος του Πριγκηπάτου του Μονακό,
όπως αναφέρεται στην τελωνειακή συνθήκη που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 18 Μαϊου 1963 (Επίσημη
εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας της 27 Σεπτεμβρίου 1963, σ. 8679) θα πρέπει –σύμφωνα με την
συνθήκη- να θεωρείται ως τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
(14) Αν και βρίσκεται εκτός του εδάφους της Δημοκρατίας της Κύπρου, το έδαφος των Περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, όπως όριζονται στη συνθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής
Δημοκρατίας, η οποία υπεγραάφη στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 1960 (United Kingdom Treaty Series
No 4 (1961) Cmnd. 1252) θα πρέπει να θεωρείται , δεδομένης της συνθήκης, ως μέρος του τελωνειακού
εδάφους της Κοινότητας.
(15) EE L 124 της 8.06.1971, σ. 1
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Πηγές γενικών πληροφοριών στο διαδίκτυο
Ευρωπαϊκή Ένωση
 Νομοθεσία για την τελωνειακή ένωση και την ελεύθερη κυκλοφορία των
εμπορευμάτων: http://eur-lex.europa.eu/en/repert/index_02.htm
 Δικτυακός τόπος της Επιτροπής σχετικά με τις απομιμήσεις/παραποιήσεις και την
πειρατεία
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/
index_en.htm
Δικτυακοί τόποι των εθνικών τελωνείων
 Αυστρία: http://www.bmf.gv.at/
 Βέλγιο: http://fiscus.fgov.be/interfdanl/
 Βουλγαρία: http://www.customs.bg/
 Κύπρος: http://www.mof.gov.cy/ce
 Τσεχική Δημοκρατία: http://www.cs.mfcr.cz/
 Δανία: http://www.skat.dk/
 Εσθονία: http://www.customs.ee/
 Φινλανδία: http://www.tulli.fi/
 Γαλλία: http://www.douane.gouv.fr/
 Γερμανία: http://www.ipr.zoll.de/
 Ελλάδα: http://www.gsis.gov.gr/
 Ουγγαρία: http://www.vam.hu/
 Ιρλανδία: http://www.revenue.ie/
 Ιταλία: http://www.agenziadogane.it/
 Λετονία: http://www.vid.gov.lv/
 Λιθουανία: http://www.cust.lt/
 Λουξεμβούργο: http://www.etat.lu/DO/
 Μάλτα: http://mfin.gov.mt/
 Κάτω Χώρες: http://www.belastingdienst.nl/
 Πολωνία: http://www.clo.gov.pl/
 Πορτογαλία: http://www.dgaiec.min-financas.pt/
 Ρουμανία: http://www.customs.ro/
 Σλοβακική Δημοκρατία: http://www.colnasprava.sk/
 Σλοβενία: http://carina.gov.si/
 Ισπανία: http://www.agenciatributaria.es/
 Σουηδία: http://www.tullverket.se/
 Ηνωμένο Βασίλειο: http://www.hmrc.gov.uk/
Άλλοι:






Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων:
http://www.wcoomd.org/
Παγκόσμια Οργάνωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας
http://www.wipo.int
Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (σήματα, σχέδια,
υποδείγματα): http://oami.eu.int
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
http://www.european-patent-office.org
Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών: http://www.cpvo.fr/
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ΜΕΡΟΣ I – ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Χάρη στη γεωγραφική θέση τους κατά μήκος των κοινοτικών εξωτερικών συνόρων, καθώς και
τη λεπτομερή γνώση τους όσον αφορά τις διεθνείς εμπορικές οδούς, οι τελωνειακές διοικήσεις
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την προστασία της κοινοτικής αγοράς. Ωστόσο, τα
τελωνεία δεν μπορούν να επιτύχουν σημαντικά αποτελέσματα στον αγώνα κατά των
απομιμήσεων/παραποιήσεων και της πειρατείας χωρίς τη βοήθεια των ίδιων των δικαιούχων. Η
εν λόγω συνεργασία αποτελεί το αποτελεσματικότερο όπλο και γι’αυτό πρέπει να ενισχυθεί. Οι
τομείς που καλύπτονται από τη νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να προστατευθούν
από τον κατακλυσμό των απομιμήσεων/παραποιήσεων με την υποβολή αιτήσεων παρέμβασης
των τελωνείων.
Για την υποβολή μιας αίτησης παρέμβασης, ο δικαιούχος (ή ο αντιπρόσωπός του) πρέπει να
πληροί δύο όρους:
 η αίτηση πρέπει να παρέχει επακριβή περιγραφή που να επιτρέπει την επιλογή και
ταυτοποίηση του εμπορεύματος από την αρμόδια τελωνειακή διοίκηση και
 πρέπει να παρέχονται αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν ότι ο αιτών είναι πράγματι ο
κάτοχος του συγκεκριμένου δικαιώματος, ο αντιπρόσωπος του κατόχου των δικαιωμάτων, ο
εξουσιοδοτημένος χρήστης των δικαιωμάτων ή ο εκπρόσωπος του εξουσιοδοτημένου
χρήστη.
Μολονότι οι αιτήσεις συνδρομής έχουν εθνικό χαρακτήρα, όταν κατατίθενται στο πλαίσιο
ορισμένων «κοινοτικών δικαιωμάτων» σε ένα κράτος μέλος μπορούν, εφόσον το επιθυμεί ο
δικαιούχος, να αποκτήσουν το ίδιο νομικό καθεστώς σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.
Χρησιμοποιώντας την «εθνική αίτηση» σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του βασικού
κανονισμού ο αιτών υποβάλλει αίτηση παρέμβασης των τελωνειακών αρχών του κράτους
μέλους στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση παρέμβασης. Η αίτηση αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για όλα τα είδη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, πρέπει να
χρησιμοποιείται από τους κατόχους κοινοτικού σήματος, κοινοτικού δικαιώματος
σχεδίου/υποδείγματος, κοινοτικού δικαιώματος δημιουργού νέας φυτικής ποικιλίας, ονομασίας
προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης ή γεωγραφικού προσδιορισμού που προστατεύεται από
την Κοινότητα, εφόσον ζητείται η παρέμβαση των τελωνειακών αρχών μόνο ενός κράτους
μέλους. Για λεπτομέρειες όσον αφορά τη διαδικασία εφαρμογής των εθνικών αιτήσεων βλ.
μέρος II (σελίδα 14).
Οι κάτοχοι κοινοτικού εμπορικού σήματος, κοινοτικού δικαιώματος σχεδίου/υποδείγματος,
κοινοτικού δικαιώματος δημιουργού νέας φυτικής ποικιλίας, ονομασίας προέλευσης ή
γεωγραφικής ένδειξης ή γεωγραφικού προσδιορισμού που προστατεύεται από την Κοινότητα
μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν την «κοινοτική αίτηση» σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού. Με την αίτηση αυτή ο αιτών ζητά τη συνδρομή των
τελωνειακών αρχών του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλει την αίτηση και τη συνδρομή των
τελωνειακών αρχών ενός ή περισσότερων άλλων κρατών μελών. Το πλεονέκτημα για τους
δικαιούχους είναι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 250, πρώτη περίπτωση του κανονισμού ΕΚ αριθ.
2913/92, η απόφαση που λαμβάνεται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση
παράγει τα ίδια νομικά αποτελέσματα και στα άλλα ζητηθέντα κράτη μέλη. Για λεπτομέρειες
όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής των κοινοτικών αιτήσεων βλ. μέρος III (σελίδα 48).
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1.
Τί πρέπει να κάνω για να μπορέσω να υποβάλω μία αίτηση παρέμβασης;
Πρέπει να συμπληρώσετε την καταχώρηση του δικαιώματός σας πνευματικής ιδιοκτησίας
(εμπορικού σήματος, δικαιώματος σχεδίου/υποδείγματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, κ.λπ)
σύμφωνα με τις κοινοτικές ή εθνικές διαδικασίες για τα εν λόγω δικαιώματα.
Για μη καταχωρημένα δικαιώματα (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μη καταχωρημένα
δικαιώματα σχεδίων/υποδειγμάτων, κ.λπ), πρέπει να συγκεντρώσετε στοιχεία που να
αποδεικνύουν ότι είστε ο δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του
κανονισμού ΕΚ αριθ. 1383/2003.

Ποιος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση;

2.

Ο κάτοχος


καταχωρημένου κοινοτικού εμπορικού σήματος όπως προβλέπεται από τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα ή



καταχωρημένου εμπορικού σήματος όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία του
κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρέμβασης των τελωνειακών
αρχών,



δικαιώματος σχεδίου/υποδείγματος (ανεξάρτητα από το εάν το εν λόγω δικαίωμα
είναι καταχωρημένο στο εθνικό δίκαιο) βάσει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο
οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρέμβασης των τελωνείων,



δικαιώματος κοινοτικού σχεδίου/υποδείγματος όπως προβλέπεται από τον κανονισμό
(EΚ) αριθ. 6/ 2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά
σχέδια και υποδείγματα,



δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος βάσει της
νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρέμβασης των
τελωνείων,



διπλώματος ευρεσιτεχνίας βάσει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο
υποβάλλεται η αίτηση παρέμβασης των τελωνείων,



συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα που προβλέπεται στον
κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 1768/92 του Συμβουλίου,



συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1610/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου,



δικαιώματος δημιουργού νέας φυτικής ποικιλίας βάσει της νομοθεσίας του κράτους
μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρέμβασης των τελωνείων,
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κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας του είδους που προβλέπεται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου,



ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων βάσει της νομοθεσίας του κράτους
μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρέμβασης των τελωνείων,



ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων σύμφωνα με τους κανονισμούς
(ΕΚ) αριθ. 510/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999) ή



γεωγραφικών προσδιορισμών του είδους που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί τα προαναφερθέντα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας ή αντιπρόσωπος του δικαιούχου.
Χρησιμοποιώντας την εθνική αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του βασικού
κανονισμού ο αιτών ζητεί την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών του κράτους μέλους στο
οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρέμβασης.

3.

Πόσο θα επιβαρυνθώ για την αίτηση;

Οι αιτήσεις δεν βαρύνονται με διοικητικές δαπάνες.

4.
Μπορώ να υποβάλω αίτηση και σε περίπτωση που δεν γνωρίζω εάν
υπάρχουν ήδη εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης;
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ως προληπτικό μέτρο ή σε περίπτωση που ο αιτών έχει
λόγο να θεωρεί ότι το δικαίωμα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του έχουν
παραβιαστεί ή ενδέχεται να παραβιαστούν.

5.

Πού μπορώ να υποβάλω την αίτηση;

Οι ορισθείσες τελωνειακές υπηρεσίες στα κράτη μέλη που είναι αρμόδιες για την παραλαβή
και τη διεκπεραίωση των αιτήσεων παρέμβασης αναφέρονται στο μέρος IV (βλ. σελίδα 82).

6.

Υπάρχει επίσημο έντυπο για την αίτηση;

Η αίτηση παρέμβασης συμπληρώνεται στο έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του
εκτελεστικού κανονισμού (βλ. σελίδα 24).
Στα κράτη μέλη στα οποία υπάρχουν συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, είναι
προτιμότερο οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά. Στις περιπτώσεις αυτές τα
έντυπα τίθενται στη διάθεση του αιτούντος υπό ψηφιακή μορφή σε έναν ή περισσότερους
δημόσιους δικτυακούς τόπους στους οποίους είναι δυνατή η ηλεκτρονική απευθείας
πρόσβαση. Το έντυπο μπορεί στη συνέχεια να αναπαραχθεί με ιδιωτικά μέσα εκτύπωσης.
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Τα έντυπα που έχουν συνταχθεί δια χειρός πρέπει να συμπληρώνονται με μελάνι και
κεφαλαία γράμματα. Οποιαδήποτε μέθοδος και αν έχει χρησιμοποιηθεί, τα έντυπα δεν πρέπει
να φέρουν σβησίματα, διορθώσεις ή άλλες μεταβολές.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορούν να επισυναφθούν συμπληρωματικά φύλλα, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης.
Το έντυπο συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα:
(α) το αντίτυπο που προορίζεται για το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση και
φέρει τον αριθμό «1»·
(β) το αντίτυπο που προορίζεται για τον δικαιούχο και φέρει τον αριθμό «2».

7.

Ποιες είναι οι υποχρεωτικές πληροφορίες;

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την υποβολή αίτησης παρέμβασης. Σε
περίπτωση που η αίτηση δεν περιλαμβάνει τις εν λόγω υποχρεωτικές πληροφορίες, η αίτηση
δεν γίνεται αποδεκτή από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία.

7.1.

Αποδείξεις κατοχής των αιτούμενων δικαιωμάτων

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να παρέχουν αποδείξεις κατοχής του δικαιώματος, για
παράδειγμα καταθέτοντας πιστοποιημένα αποσπάσματα καταστάσεων, αποσπάσματα
μητρώων ή αντίγραφα των συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Στην περίπτωση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων σχεδίων/υποδειγμάτων
που δεν είναι καταχωρημένα, οι δικαιούχοι πρέπει να αποδείξουν με πειστικό τρόπο ότι
μπορούν να διεκδικήσουν ένα συγκεκριμένο δικαίωμα π.χ. (ένορκη βεβαίωση, δηλώσεις όσον
αφορά την πατρότητα, πιστοποιητικά καταχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας).
Εάν ο αιτών δεν είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων, αλλά πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να
χρησιμοποιεί τα δικαιώματα, ή καθορισμένος αντιπρόσωπος, τότε ο αιτών πρέπει να
αποδείξει όχι μόνο ότι είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί τα εν λόγω δικαιώματα ή να
ενεργεί ως αντιπρόσωπος αλλά και ότι διαθέτει την κυριότητα του δικαιώματος. Για το σκοπό
αυτό αρκεί γενικά να υποβληθούν τα ενδεδειγμένα συμφωνητικά. Ο δικαιούχος μπορεί
επίσης να υποβάλει ξεχωριστό πληρεξούσιο χωρίς να χρησιμοποιήσει ειδικό έντυπο.
Για τους σκοπούς αυτούς συνιστάται η χρήση των υποδειγμάτων που περιλαμβάνονται στο
παρόν εγχειρίδιο (βλ. σελίδες 31 και 33).

7.2.

Πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα

Για να μπορέσουν να ελέγξουν τα εμπορεύματα, οι τελωνειακές αρχές πρέπει, βάσει των
πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος, να είναι σε θέση να επιλέξουν από τη συνολική
κυκλοφορία εμπορευμάτων. Αυτή η επιλογή πριν την άφιξη ή πριν την αναχώρηση βασίζεται
στη διαχείριση του κινδύνου. Για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες που παρέχει ο δικαιούχος
πρέπει να είναι δίπλευρες, ήτοι, πληροφορίες για τα γνήσια εμπορεύματα και πληροφορίες
για τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης. Ο έλεγχος εμπορευμάτων ιδίως κατά την είσοδο
συνίσταται σε εξέταση τιμολογίων, φορτωτικών εγγράφων, άλλων επιχειρηματικών
εγγράφων, θηκών και κιβωτίων. Για το λόγο αυτό ο έλεγχος των εγγράφων και των
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δεδομένων της διασάφισης είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ο δικαιούχος θα πρέπει να παρέχει
στην τελωνειακή αρχή πληροφορίες όσον αφορά την παράδοση και τα μέρη που εμπλέκονται
σ’αυτήν.
Ως εκ τούτου ο δικαιούχος θα πρέπει κατά το δυνατό να παρέχει πληροφορίες για τα
ακόλουθα θέματα:


Πού παράγονται τα αυθεντικά εμπορεύματα;



Να αναφερθούν όλοι οι εξουσιοδοτημένοι εισαγωγείς, προμηθευτές, κατασκευαστές,
μεταφορείς, παραλήπτες ή εξαγωγείς.



Έχουν τρίτα μέρη εξουσιοδότηση να εμπορεύονται προϊόντα με εμπορικό σήμα και
πώς νομιμοποιούνται οι δικαιοδόχοι; Σκεφτείτε συνολικά το σύστημα της εταιρείας
σας και απαντήστε στο ερώτημα εάν όλοι όσοι έχουν το δικαίωμα να εμπορεύονται
προϊόντα σας χρειάζονται γραπτή άδεια.



Περιγράψτε συγκεκριμένα κυκλώματα διανομής (π.χ. γενικά πρακτορεία, κεντρική
αποθήκη, τμήμα αποστολής, οδοί διακίνησης)



Τα γνήσια εμπορεύματα εκτελωνίζονται με ειδική διαδικασία (π.χ. συνοπτική
τελωνειακή διαδικασία, τελωνειακή αποταμίευση, κ.λπ);



Σε ποια τελωνεία εκτελωνίζονται κανονικά τα γνήσια εμπορεύματα;



Τα αυθεντικά εμπορεύματα εισάγονται, εξάγονται ή τίθενται στην αγορά με τη χρήση
ειδικού συστήματος διανομής – π.χ. με τη χρήση μόνο γενικού πρακτορείου ή
ορισμένων εταιρειών αποστολής;



Περιγράψτε σύντομα τις χρησιμοποιούμενες οδούς μεταφοράς (όπως αεροπορικές,
θαλάσσιες, οδικές, ταχυδρομικές) .



Είναι δυνατόν να συναχθεί από τη χαμηλή δηλωθείσα τελωνειακή αξία ότι τα
προϊόντα είναι απομιμήσεις/παραποιήσεις, π.χ., διότι ακόμη και η χαμηλότερη τιμή
αγοράς υπερβαίνει σαφώς την τιμή προϊόντων παραποίησης/απομίμησης; Ποιο είναι
το κατώτατο όριο για το ποσό αυτό;



Αναφέρατε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα
παραποίησης/απομίμησης που μπορεί να είναι χρήσιμες για τον προσδιορισμό
ύποπτων αποστολών, όπως
–

τόποι και χώρες παραγωγής·

–

ονόματα και διευθύνσεις των εταιρειών ή ατόμων που έχουν ή είχαν
προηγουμένως την ιδιότητα του κατασκευαστή, διανομέα, ενδιάμεσου,
μεταφορέα, εισαγωγέα, παραλήπτη ή εξαγωγέα·

–

κυκλώματα διανομής (π.χ. γενικά πρακτορεία, κεντρική αποθήκη, τμήμα
αποστολής, οδοί διακίνησης)·

–

πώς και πού εισέρχονται τα εμπορεύματα στην Κοινότητα;

–

μέσα μεταφοράς·
17
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–

ειδικά τελωνειακά καθεστώτα στα οποία θα τεθούν τα εμπορεύματα
παραποίησης/απομίμησης, π.χ. θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, διαμετακόμιση,
τελωνειακή αποταμίευση, τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, κ.λπ.

Όταν μία αποστολή επιλέγεται για τελωνειακό έλεγχο, είναι πρωταρχικής σημασίας η
τελωνειακή υπηρεσία να είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα εξεταζόμενα εμπορεύματα είναι
ύποπτα για παραβίαση ορισμένων δικαιωμάτων. Εάν τα τελωνεία δεν διαθέτουν πληροφορίες
σχετικά με τα γνήσια προϊόντα, δεν μπορούν να ισχυρισθούν ότι τα διασαφισθέντα
εμπορεύματα είναι ύποπτα για παραβίαση του δικαιώματος του δικαιούχου. Κατά συνέπεια,
οι τελωνειακές αρχές δεν επιτρέπεται να αναστείλουν τη θέση των εμπορευμάτων σε
ελεύθερη κυκλοφορία.
Οι τελωνειακές υπηρεσίες χρειάζονται καταρχήν περιγραφή και απεικόνιση του
προστατευόμενου δικαιώματος και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι δικαιούχοι
κανονικά χρησιμοποιούν το εν λόγω δικαίωμα στις εμπορικές συναλλαγές. Οι πληροφορίες
σχετικά με τα καταχωρημένα δικαιώματα μπορούν υπό κανονικές συνθήκες να ληφθούν από
τα αποσπάσματα καταστάσεων ή μητρώων. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να
συμπληρώνονται με τρέχοντα παραδείγματα ή οδηγούς των ειδών και του χαρακτήρα.
Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι το κύριο στοιχείο που χρησιμοποιείται για την
πιστοποίηση παραβιάσεων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι τελωνειακές αρχές είναι
σημαντικό να γνωρίζουν ποια είναι κανονικά η μορφή των αυθεντικών προϊόντων και τον
τρόπο που μπορούν να τα αναγνωρίσουν. Τα τυπικά χαρακτηριστικά του πρωτοτύπου (όπως
αυτά που σχετίζονται με τη συσκευασία, συνοδευτικά σημειώματα/φυλλάδια, πιστοποιητικά
εγγύησης, οδηγίες χρήσης, ετικέτες λαιμού κ.λπ) ή συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας
(όπως ετικέτες, ίνες ασφαλείας, ολογράμματα κ.λπ) θα πρέπει να περιγράφονται από το
δικαιούχο.
Ο δικαιούχος θα πρέπει να απαντήσει κατά το δυνατό στα ακόλουθα ερωτήματα. Εάν έχετε
διαφόρων ειδών εμπορεύματα (π.χ. ρούχα, παπούτσια) ή διαφορετικούς συνδυασμούς
εμπορευμάτων με διαφορετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, παρακαλείσθε να απαντήσετε τις
ακόλουθες ερωτήσεις ξεχωριστά:




Συσκευασία γνήσιων εμπορευμάτων:
–

Πώς είναι συσκευασμένα τα γνήσια εμπορεύματα (σε ενιαίες συσκευασίες,
επίπεδες επιφάνειες φόρτωσης, χύδην, παλέτες);

–
τις

Προσδιορίστε τα ειδικά συνοδευτικά έγγραφα, τα επισυναπτόμενα έγγραφα,
εγγυητικές επιστολές, τις οδηγίες συσκευασίας ή χρήσης.

–

Έχει η συσκευασία των γνήσιων εμπορευμάτων τυπικά χαρακτηριστικά, π.χ.
ειδική σήμανση αναγνώρισης (όνομα του κατασκευαστή, αύξων αριθμός,
χρώμα κ.λπ), ειδικό σχεδιασμό συσκευασίας (χρώμα, καλούπι, υλικό), ή
ετικέτες, ίνες ασφαλείας, ολογράμματα;

–

Ποια είναι η ακριβής θέση στη συσκευασία και ποια είναι η μορφή των
χαρακτηριστικών;

Ειδικά χαρακτηριστικά των γνήσιων εμπορευμάτων:
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–

Ποια είναι τα τυπικά χαρακτηριστικά των γνήσιων εμπορευμάτων, π.χ.
ετικέτες, ίνες ασφαλείας, ολογράμματα, κουμπιά, κρεμαστές ετικέτες, κ.λπ;

–

Ποια είναι η ακριβής θέση των χαρακτηριστικών στα εμπορεύματα και ποια
είναι η μορφή τους;



Καταθέσατε φωτογραφίες των γνήσιων προϊόντων και της συσκευασίας τους.



Γνωρίζετε τη δασμολογική κλάση ΣΟ των γνήσιων προϊόντων; Εάν ναι παρακαλείσθε
να την αναφέρετε.



Αξία των γνήσιων εμπορευμάτων:



–

Ποια είναι η δασμολογητέα αξία των γνήσιων εμπορευμάτων;

–

Ποια είναι η αγοραία αξία των γνήσιων εμπορευμάτων στη νόμιμη αγορά στη
χώρα στην οποία κατατίθεται η αίτηση παρέμβασης;

–

Ποια είναι η μέση αγοραία αξία των γνήσιων εμπορευμάτων στη νόμιμη
αγορά στην Κοινότητα;

Περιγράψτε τα γενικά χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων απομίμησης/παραποίησης
που κατασχέθηκαν σε προηγούμενες περιπτώσεις, όπως :
–

Ποια ειδικά χαρακτηριστικά της συσκευασίας ήταν διαφορετικά ή έλειπαν από
το γνήσιο;

–

Ποια ειδικά συνοδευτικά έγγραφα, επισυναπτόμενα έγγραφα, εγγυητικές
επιστολές, οδηγίες συσκευασίας ή οδηγίες χρήσης διέφεραν ή έλειπαν από το
γνήσιο;

–

Λείπουν από τη συσκευασία των εμπορευμάτων απομίμησης/παραποίησης τα
τυπικά χαρακτηριστικά των γνήσιων εμπορευμάτων, π.χ. ειδική σήμανση
αναγνώρισης (όνομα τη κατασκευαστή, αύξων αριθμός, χρώμα κ.λπ), ειδικός
σχεδιασμός συσκευασίας (χρώμα, καλούπι), ή ετικέτες, ίνες ασφαλείας,
ολογράμματα;

–

Παραθέστε φωτογραφίες για τη σύγκριση μεταξύ γνήσιων εμπορευμάτων και
εμπορευμάτων απομίμησης/παραποίησης και της συσκευασίας τους.

–

Ποια
τυπικά
χαρακτηριστικά
λείπουν
από
τα
εμπορεύματα
απομίμησης/παραποίησης, π.χ. ετικέτες, ίνες ασφαλείας, ολογράμματα,
κουμπιά, κρεμαστές ετικέτες κ.λπ;

Συνιστάται οι πληροφορίες για τα εμπορεύματα να υποβάλλονται και στην αρμόδια
τελωνειακή υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να είναι ευκολότερη η
καταχώρησή τους σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ή συστήματα πληροφοριών που
χρησιμοποιούνται από τις τελωνειακές διοικήσεις για τους σκοπούς αυτούς.
Συνιστάται η χρήση των υποδειγμάτων που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο (βλ.
σελίδες 40 και 43) για τους σκοπούς αυτούς.
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7.3.

Πρόσωπο για την επικοινωνία όσον αφορά διοικητικά και τεχνικά θέματα

Ο αιτών πρέπει να καταθέσει στις τελωνειακές αρχές λεπτομερή στοιχεία (όνομα, διεύθυνση,
αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) ενός φυσικού προσώπου που
ασχολείται με διοικητικά και τεχνικά θέματα.
Είναι δυνατό να ορισθεί ένα μόνο πρόσωπο ως τεχνικός και διοικητικός εμπειρογνώμονας,
αλλά το πρόσωπο αυτό πρέπει να διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη και στους δύο τομείς. Είναι
πρωταρχικής σημασίας να υπάρχει ένα σημείο επαφής για διοικητικά και τεχνικά θέματα,
όπως απαιτείται στην αίτηση παρέμβασης. Τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να είναι εύκολα και
γρήγορα προσβάσιμα και θα πρέπει να ομιλούν τη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους μέλους
στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρέμβασης των τελωνείων. Επιπλέον, το συγκεκριμένο
πρόσωπο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο τουλάχιστον από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή
κατά τη διάρκεια των συνήθων εργάσιμων ωρών της εκάστοτε χώρας. Τα εν λόγω πρόσωπα
δεν πρέπει απαραίτητα να είναι εγκατεστημένα στο κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η
αίτηση παρέμβασης των τελωνείων, θα πρέπει ωστόσο να είναι εγκατεστημένα εντός της
Κοινότητας. Εάν το πρόσωπο για την επικοινωνία όσον αφορά τα τεχνικά θέματα είναι
εγκατεστημένο εκτός της Κοινότητας, οι τελωνειακές αρχές ενδέχεται να μη μπορούν να
αποστείλουν δείγματα των ύποπτων εμπορευμάτων
Είναι πρωταρχικής σημασίας να ενημερώνετε τα στοιχεία για την επικοινωνία, ειδάλλως
ενδέχεται τα ύποπτα εμπορεύματα να τεθούν σε κυκλοφορία.

7.4. Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 6 του βασικού κανονισμού για τις εθνικές
αιτήσεις
Οι αιτήσεις παρέμβασης θα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση υπογεγραμμένη από το
δικαιούχο, η οποία συμπληρώνεται στο έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα I-B του
εκτελεστικού κανονισμού (βλ. σελίδα 30). Προς αποφυγή κάθε σύγχυσης συνιστάται να
αναφέρετε στη δήλωση το όνομα του προσώπου που έχει υπογράψει τη δήλωση και της
εταιρείας που αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο σε ευανάγνωστη μορφή (σφραγίδα,
κεφαλαία, κ.λπ) και, εφόσον είναι διαφορετικό, και το όνομα του αιτούντος. Εφόσον το
πρόσωπο που υπογράφει τη δήλωση είναι αντιπρόσωπος του αιτούντος, πρέπει να υποβάλει
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει εξουσιοδοτηθεί να αντιπροσωπεύει τον αιτούντα και να
υπογράψει τη δήλωση. Καμία τροποποίηση δεν επιτρέπεται στο κείμενο του παραρτήματος IB, διότι αυτό συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης.
Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί είτε σε γραπτή είτε σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους.

8.

Ποιες άλλες πληροφορίες θα πρέπει να περιλάβω στην αίτηση;

Ενδεικτικά και στο βαθμό του δυνατού, οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαβιβάζουν κάθε
πληροφορία που ενδεχομένως έχουν στη διάθεσή τους, όπως για παράδειγμα πληροφορίες
σχετικά με τις προγραμματισμένες παραδόσεις. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι όσο
το δυνατόν λεπτομερείς, ώστε οι τελωνειακές αρχές να είναι σε θέση να εντοπίσουν ύποπτες
αποστολές, και να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τον προορισμό, την ονομασία του
τελωνείου από όπου τα εμπορεύματα θα εισαχθούν στην Κοινότητα ή θα εξαχθούν, το όνομα
του πλοίου, το όνομα και τη διεύθυνση των εισαγωγέων, των προμηθευτών, του
κατασκευαστή, των μεταφορέων, του αποστολέα ή του εξαγωγέα, τον αριθμό
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εμπορευματοκιβωτίου, τη ναυτιλιακή εταιρεία, την αεροπορική γραμμή, τον αριθμό πτήσης,
τη διαβιβάζουσα υπηρεσία, τον αριθμό κυκλοφορίας του φορτηγού, το διεθνή αριθμό
τελωνειακού διαβατηρίου, κ.λπ. (16)
Συνιστάται η χρήση του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο (βλ. σελίδα
45) για τους σκοπούς αυτούς.

9.
Πώς αποφασίζει η αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία όσον αφορά τις
αιτήσεις;
Η αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία θα διεκπεραιώσει την αίτηση και θα κοινοποιήσει εγγράφως
την απόφασή της στον αιτούντα σε διάστημα 30 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της. Σε
περίπτωση έγκρισης της αίτησης παρέμβασης, η αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία προσδιορίζει
το χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου οι τελωνειακές αρχές πρόκειται να παρέμβουν.
Το χρονικό αυτό διάστημα είναι καταρχήν ένα έτος. Η υπηρεσία που έλαβε την αρχική
απόφαση μπορεί, μετά από αίτημα του δικαιούχου, να παρατείνει το εν λόγω διάστημα (βλ.
επίσης στη συνέχεια «11.
Είναι δυνατόν να παραταθεί η περίοδος ισχύος μιας εθνικής
αίτησης παρέμβασης;».
Η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η αίτηση παρέμβασης του δικαιούχου διαβιβάζεται
αμέσως στα ενδιαφερόμενα τελωνεία του κράτους μέλους από την αρμόδια τελωνειακή
υπηρεσία που έλαβε την αρχική απόφαση.

10. Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει εγώ να πληροφορήσω την αρμόδια
τελωνειακή υπηρεσία;
Στις ακόλουθες περιπτώσεις ο αιτών πρέπει αμέσως να ενημερώσει την αρμόδια διοικητική
υπηρεσία που έλαβε την αρχική απόφαση:


εάν τα δικαιώματά του έπαψαν να είναι δεόντως καταχωρημένα,



εάν τα καταχωρημένα δικαιώματά του λήγουν και δεν προτίθεται να ζητήσει
παράταση ή δεν είναι δυνατή η παράτασή τους,



εάν για άλλους λόγους δεν αποτελεί πλέον δικαιούχο,



εάν έχουν υπάρξει αλλαγές στις πληροφορίες, μεταξύ άλλων αλλαγές όσον αφορά τα
στοιχεία των προσώπων για την επικοινωνία ή νέες ή ενημερωμένες πληροφορίες για
αυθεντικά εμπορεύματα, που παρέχονται στην αίτηση,



εάν ο αιτών λάβει νέες πληροφορίες που πρέπει να συμπεριληφθούν σε αίτηση, ιδίως
νέες τάσεις ή σημαντικές περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν σε άλλες χώρες ή

(16) Στις περιπτώσεις που πληροφορίες αυτού του είδους δεν έχουν περιληφθεί στην αίτηση διότι δεν ήταν
γνωστές στον δικαιούχο κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, μπορούν να διαβιβασθούν στη σχετική τελωνειακή υπηρεσία με χρήση του εντύπου «υψηλός κίνδυνος» και του εντύπου «νέα τάση» (βλ. μέρος V, σ.
78). Για κατάλογο των σημείων επαφής:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.
htm

21

ΜΕΡΟΣ II – ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ


εάν ο αιτών επιθυμεί να αποσύρει την αίτησή του.

Σε κάθε είδους επικοινωνία με την τελωνειακή υπηρεσία όσον αφορά καταχωρημένες
αιτήσεις, είναι σημαντικό να αναφέρεται η ημερομηνία και ο αριθμός καταχώρησης της
αίτησης.
Οι πληροφορίες μπορούν να αποσταλούν στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία που έλαβε την
αρχική απόφαση με απλή επιστολή. Συνιστάται οι πληροφορίες να υποβάλλονται στην
αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία και σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να είναι ευκολότερη η
καταγραφή τους σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ή συστήματα πληροφοριών που
χρησιμοποιούνται από τις τελωνειακές διοικήσεις για τους σκοπούς αυτούς.

11. Είναι δυνατόν να παραταθεί η περίοδος ισχύος μιας εθνικής αίτησης
παρέμβασης;
Ναι, αλλά έχετε υπόψη σας ότι κάθε παράταση της ισχύος απόφασης με την οποία εγκρίνεται
αίτηση παρέμβασης του δικαιούχου δεν πραγματοποιείται αυτόματα και ο αιτών πρέπει να
υποβάλει σχετική αίτηση.
Συνιστάται η χρήση του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο (βλ. σελίδα
46) για τους σκοπούς αυτούς.

12. Πότε θα πρέπει να ζητήσω παράταση της περιόδου ισχύος μιας
αίτησης παρέμβασης;
Για να μη λήξει η ισχύς της απόφασης χωρίς να έχει χορηγηθεί παράταση, κάθε αίτηση
παράτασης της περιόδου ισχύος θα πρέπει να αποστέλλεται στην υπηρεσία που έλαβε την
αρχική απόφαση το αργότερο 30 εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη ισχύος της αίτησης.

13. Πώς μπορώ να ζητήσω παράταση της περιόδου ισχύος μιας εθνικής
αίτησης παρέμβασης;
Για να ζητήσει ο δικαιούχος παράταση της περιόδου ισχύος μιας αίτησης παρέμβασης,
συνιστάται η χρήση του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο (βλ. σελίδα
46).

14.

Είναι δυνατόν να προσθέσω νέο ΔΠΙ σε εθνική αίτηση παρέμβασης;

Όχι. Για κάθε νέο ΔΠΙ πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση παρέμβασης που να καλύπτει το νέο
ΔΠΙ. Εάν το προτιμά ο δικαιούχος, μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση που να καλύπτει όλα τα
ΔΠΙ.
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15. Είναι δυνατό να ακυρώσω ένα ή περισσότερα ΔΠΙ που έχουν ήδη
καταχωρηθεί βάσει μιας εθνικής αίτησης παρέμβασης;
Ναι. Ο αιτών μπορεί να το ζητήσει αποστέλλοντας απλή επιστολή στην αρμόδια τελωνειακή
υπηρεσία που έλαβε την αρχική απόφαση.

16. Είναι δυνατό να διαγραφούν προϊόντα και κατηγορίες προϊόντων που
καλύπτονται από ΔΠΙ που έχει ήδη καταχωρηθεί βάσει εθνικής αίτησης
παρέμβασης;
Ναι. Αυτό θεωρείται ως ενημέρωση των πληροφοριών για γνήσια εμπορεύματα (βλ. επίσης
ανωτέρω «10. Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει εγώ να πληροφορήσω την αρμόδια τελωνειακή
υπηρεσία;»).

17. Είναι δυνατόν να προστεθούν νέα προϊόντα σε υπάρχουσα αίτηση
παρέμβασης;
Ναι, στο βαθμό που το προϊόν καλύπτεται από το ΔΠΙ αλλά δεν έχει περιληφθεί στην αρχική
αίτηση. Αυτό θεωρείται ως ενημέρωση πληροφοριών για γνήσια εμπορεύματα (βλ. επίσης
ανωτέρω «10. Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει εγώ να πληροφορήσω την αρμόδια τελωνειακή
υπηρεσία;»).
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Έντυπο για εθνικές αιτήσεις
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Παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση των εθνικών αιτήσεων
Θέση 1:
Η θέση αυτή συμπληρώνεται από την τελωνειακή διοίκηση.

Θέση 2:
Στοιχεία της ορισθείσας τελωνειακής υπηρεσίας (βλ. κατάλογο των αρμόδιων τελωνειακών
υπηρεσιών για την παραλαβή και τη διεκπεραίωση αιτήσεων παρέμβασης στο μέρος IV – σελίδα 82).

Θέση 3:
Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα του αιτούντος. Στη θέση 3 πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία
των ακόλουθων προσώπων:


του δικαιούχου (κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του βασικού
κανονισμού)·



του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί το δικαίωμα πνευματικής
ιδιοκτησίας.

Στην περίπτωση αντιπροσώπου που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί το δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά έχει εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης του αιτούντος, στη θέση 3 θα πρέπει να αναφερθούν τα στοιχεία του κατόχου του δικαιώματος ή του προσώπου
που είναι εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί την πνευματική ιδιοκτησία. Σε μια τέτοια περίπτωση ο αντιπρόσωπος πρέπει να υπογράψει την αίτηση στη θέση 13 και να αναφέρει την εν
λόγω εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης.

Θέση 4:
Καθεστώς του αιτούντος. Επιλέξατε την κατάλληλη θέση. Βλ. επίσης υπόδειγμα «Πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα του αιτούντος» στη σελίδα 31.

Θέση 5:
Είδος δικαιώματος που αφορά η αίτηση παρέμβασης. Επιλέξατε την κατάλληλη θέση. Βλ. επίσης υπόδειγμα «Πληροφορίες για το είδος δικαιώματος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση» στη σελίδα 33.

Θέσεις 6 και 7:
Στη θέση 6 πρέπει να αναφερθούν τα στοιχεία του προσώπου που έχει ορίσει ο δικαιούχος για
την επικοινωνία όσον αφορά διοικητικά θέματα. Στη θέση 7 αναγράφονται τα στοιχεία του
προσώπου που θα είναι αρμόδιο για τις συναντήσεις με τις τελωνειακές αρχές ώστε να συζητηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες όσον αφορά κατακρατηθέντα εμπορεύματα. Το εν λόγω
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πρόσωπο πρέπει να είναι εύκολα και άμεσα προσβάσιμο. Βλ. επίσης «7.3 Πρόσωπο για την
επικοινωνία όσον αφορά διοικητικά και τεχνικά θέματα» στη σελίδα 20.

Θέσεις 8 και 9:
Στις θέσεις 8 και 9 αναγράφονται επακριβείς και συγκεκριμένες πληροφορίες που θα
επιτρέψουν στις τελωνειακές αρχές να προσδιορίσουν σωστά τα γνήσια εμπορεύματα, και
κάθε πληροφορία που ενδεχομένως κατέχει ο δικαιούχος όσον αφορά το είδος ή τη μέθοδο
της απάτης (έγγραφα, φωτογραφίες κ.λπ).
Οι πληροφορίες αυτές είναι υποχρεωτικές και θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν
λεπτομερείς, ώστε οι τελωνειακές αρχές να είναι σε θέση να προσδιορίζουν εύκολα και
αποτελεσματικά τις ύποπτες αποστολές χρησιμοποιώντας αρχές ανάλυσης του κινδύνου.
Στις θέσεις αυτές θα πρέπει να αναφερθούν διάφορα είδη πληροφοριών που θα συμβάλουν
στη βελτίωση των πληροφοριών που διαθέτουν τα τελωνεία όσον αφορά τα προϊόντα και τις
μεθόδους απάτης. Για λεπτομέρειες όσον αφορά αυτό το είδος πληροφοριών βλ. «7.2. Πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα» στη σελίδα 16. Βλ. επίσης υπόδειγμα «Πληροφορίες
για βασικά στοιχεία σχετικά με τα γνήσια προϊόντα» στη σελίδα 40 και υπόδειγμα «Πληροφορίες σχετικά με το είδος ή τη μέθοδο της απάτης» στη σελίδα 43.

Θέση 10:
Οι δικαιούχοι πρέπει να αποδείξουν ότι είναι κάτοχοι των αιτούμενων δικαιωμάτων. Για λεπτομέρειες βλ. « 7.1. Αποδείξεις κατοχής των αιτούμενων δικαιωμάτων» στη σελίδα 16. Βλ.
επίσης υπόδειγμα «Πληροφορίες σχετικά με το είδος δικαιώματος για το οποίο υποβάλλεται
η αίτηση» στη σελίδα 33.

Θέση 11:
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στη θέση 3 της αίτησης παρέμβασης πρέπει να
είναι το πρόσωπο που θα υπογράψει τα έγγραφα που προβλέπονται στη θέση 11 της αίτησης
παρέμβασης. Εάν τα έγγραφα υπογράφονται από αντιπρόσωπο του προσώπου που αναφέρεται στη θέση 3, ο αντιπρόσωπος πρέπει να αναφέρει την εξουσιοδότησή του. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. «7.4 Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 6 του βασικού κανονισμού για τις
εθνικές αιτήσεις» στη σελίδα 20.

Θέση 12:
Οι δικαιούχοι θα πρέπει επίσης να διαβιβάσουν κάθε άλλη πληροφορία που διαθέτουν και να
βοηθήσουν ενδεχομένως τις τελωνειακές αρχές να βελτιώσουν την ενημέρωσή τους όσον αφορά προϊόντα και μεθόδους απάτης. Για λεπτομέρειες βλ. «8 Ποιες άλλες πληροφορίες θα
πρέπει να περιλάβω στην αίτηση» στη σελίδα 20. Βλ. επίσης υπόδειγμα «Άλλες πληροφορίες
στην κατοχή του δικαιούχου» στη σελίδα 45.

Θέση 13:
Υπογράφοντας τη θέση αυτή, ο αιτών πιστοποιεί ότι αποδέχεται τους όρους του κανονισμού
και τις υποχρεώσεις του.
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Θέση 14:
Η θέση αυτή συμπληρώνεται από την τελωνειακή διοίκηση.
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Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 για
τις εθνικές αιτήσεις

Ο υπογεγραμμένος .................................
δικαιούχος, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, εφεξής, «ο βασικός κανονισμός», των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αποδεικνύουν τα συνημμένα έγγραφα, αναλαμβάνω, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού, ευθύνη έναντι των προσώπων που εμπλέκονται σε μία
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, στην περίπτωση που διαδικασία κινηθείσα
κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν συνεχιστεί εξαιτίας ενέργειας ή παράλειψης εκ μέρους μου, ή,
στην περίπτωση που διαπιστωθεί στη συνέχεια ότι τα συγκεκριμένα εμπορεύματα δεν παραβιάζουν δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας.
— Αναλαμβάνω τη δέσμευση να καλύψω όλα τα έξοδα που προκύπτουν, σύμφωνα με το βασικό κανονισμό,
από τη διατήρηση των εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 9 και, ενδεχομένως, του άρθρου 11, περιλαμβανομένων και των εξόδων που προκύπτουν από την καταστροφή εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 17.
— Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση των διατάξεων του άρθρου 12 του βασικού κανονισμού και δεσμεύομαι να
γνωστοποιήσω στην υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 κάθε μεταβολή ή απώλεια των
δικαιωμάτων μου πνευματικής ιδιοκτησίας.
Έγινε στ........................... .../........ /20..
..............................................................................
(Υπογραφή)
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Συνιστώμενο έντυπο για πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα του αιτούντος (θέση 4 της εθνικής αίτησης)
ΕΘΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1. Ημερομηνία υποβολής:
ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤIΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

2. Στοιχεία του αιτούντος:
ONOMA: ..............................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ........................................................................

βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1383/2003

ΠΟΛΗ: .................................................................................
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : .........................................................................
ΧΩΡΑ: ..................................................................................

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
(Θέση 4)

Σημειώστε την ιδιότητα του αιτούντος στη θέση 4 του εντύπου αίτησης.
 Όταν υποβάλλεται η αίτηση παρέμβασης από κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί ένα από τα
δικαιώματα που αναφέρονται στη θέση 5 της αίτησης, πέραν των αποδείξεων του δικαιώματος, απαιτείται το
έγγραφο βάσει του οποίου το εν λόγω πρόσωπο εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο δικαίωμα.
 Εφόσον την αίτηση υποβάλλει αντιπρόσωπος του δικαιούχου ή κάθε άλλου προσώπου εξουσιοδοτημένου να
χρησιμοποιεί ένα από τα δικαιώματα που αναφέρονται στη θέση 5 της αίτησης, πέραν των αποδείξεων του
δικαιώματος, απαιτείται απόδειξη της εξουσιοδότησής του να ενεργεί.
Παραθέστε στους ακολουθους πίνακες τις λεπτομέρειες των εγγράφων που επισυνάπτονται για την απόδειξη της
ιδιότητας του αιτούντος.
3.1. Συμφωνίες χορήγησης άδειας:
Χωριστός κατάλογος που επισυνάπτεται για άλλες συμφωνίες χορήγησης άδειας (αν υπάρχουν περισσότερες από πέντε)

Ημερομηνία
σύνταξης

Αριθμός
(εφόσον είναι
διαθέσιμος)

Παρατηρήσεις

(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)

3.2. Άλλες συμφωνίες:
Χωριστός κατάλογος που επισυνάπτεται για άλλες συμφωνίες (αν υπάρχουν περισσότερες από πέντε)

Ημερομηνία
σύνταξης

Αριθμός
(εφόσον είναι
διαθέσιμος)

Παρατηρήσεις

(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)

3.3. Πληρεξούσιο:
Χωριστός κατάλογος που επισυνάπτεται για άλλα πληρεξούσια (αν υπάρχουν περισσότερα από πέντε)

Ημερομηνία
σύνταξης

Αριθμός
(εφόσον είναι
διαθέσιμος)

Παρατηρήσεις

(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)

31

ΜΕΡΟΣ II – ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
3.4. Άλλα έγγραφα:
Χωριστός κατάλογος που επισυνάπτεται για άλλα έγγραφα (αν υπάρχουν περισσότερες από πέντε)

Ημερομηνία
σύνταξης

Αριθμός
(εφόσον είναι
διαθέσιμος)

Περιγραφή, παρατηρήσεις

(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)

4. Για την πιστοποίηση της ορθότητας και της ακρίβειας:
Ημερομηνία σύνταξης

Τόπος

Υπογραφή και σφραγίδα αιτούντος

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

................................................

.......................................................................
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Συνιστώμενο έντυπο για πληροφορίες σχετικά με το είδος δικαιώματος για
το οποίο υποβάλλεται η αίτηση (θέσεις 5 και 10 της εθνικής αίτησης)
ΕΘΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1. Ημερομηνία υποβολής:
ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤIΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

2. Στοιχεία του αιτούντος:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ............................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ........................................................................
ΠΟΛΗ: .................................................................................
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : .........................................................................
ΧΩΡΑ: ..................................................................................

βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1383/2003

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
(Θέσεις 5 και 10)

Σημειώστε το κατάλληλο είδος δικαιώματος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση στη θέση 5 του εντύπου αίτησης και
αναφέρατε τα λεπτομερή στοιχεία των δικαιωμάτων στους ακόλουθους πίνακες.
 Στην περίπτωση δικαιώματος που έχει καταχωρηθεί ή για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση παράτασης,
απαιτείται απόδειξη καταχώρησης στο αρμόδιο τελωνείο ή η υποβολή της αίτησης παράτασης.
 Στην περίπτωση δικαιωμάτων δημιουργού, συγγενικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων επί σχεδίων και
υποδειγμάτων που δεν έχουν καταχωρηθεί ή για τα οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση, απαιτείται απόδειξη της
πατρότητας ή της ιδιότητας του αιτούντος ως αρχικού δικαιούχου.
Επισυνάψτε αντίγραφα των πιστοποιητικών καταχώρησης ή τυχόν άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα
του αιτούντος ως αρχικού δικαιούχου.
3.1. Εμπορικά σήματα που έχουν καταχωρηθεί στη χώρα υποβολής της αίτησης:
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω εμπορικά σήματα (αν είναι περισσότερα από δέκα)

Αριθμός

Ημερομηνία
κατάθεσης

Ημερομηνία
λήξης

Κατάλογος προϊόντων
και
υπηρεσιών/Ταξινόμηση
Νίκαιας

Όνομα του
εμπορικού
σήματος (εφόσον
είναι διαθέσιμο)

Δικαιούχος

Πιστοποιητικό
καταχώρησης
Αριθ. πίνακα
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)

3.2. Κοινοτικά εμπορικά σήματα:
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω εμπορικά σήματα (αν είναι περισσότερα από δέκα)

Αριθμός

Ημερομηνία
κατάθεσης

Ημερομην
ία λήξης

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών/Ταξινόμηση
Νίκαιας

Όνομα του
εμπορικού σήματος
(εφόσον είναι
διαθέσιμο)

Δικαιούχος

Πιστοποιητικό
καταχώρησης
Αριθ. πίνακα
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
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(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)

3.3. Διεθνή καταχωρημένα εμπορικά σήματα (που ισχύουν στη χώρα υποβολής της αίτησης):
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω εμπορικά σήματα (αν είναι περισσότερα από δέκα)

Αριθμός

Ημερομηνία
κατάθεσης

Ημερομην
ία λήξης

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών/Ταξινόμηση
Νίκαιας

Όνομα του
εμπορικού σήματος
(εφόσον είναι
διαθέσιμο)

Δικαιούχος

Πιστοποιητικό
καταχώρησης
Αριθ. πίνακα
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)

4.1. Δικαιώματα επί σχεδίων και υποδειγμάτων που έχουν καταχωρηθεί στη χώρα υποβολής της αίτησης:
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω δικαιώματα επί σχεδίων και υποδειγμάτων (αν είναι περισσότερα από δέκα)

Αριθμός

Ημερομηνία
κατάθεσης

Ημερομην
ία λήξης

Περιγραφή

Δικαιούχος

Πιστοποιητικό
καταχώρησης
Αριθ. πίνακα
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
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(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)

4.2. Κοινοτικά δικαιώματα επί σχεδίων και υποδειγμάτων:
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω δικαιώματα επί σχεδίων και υποδειγμάτων (αν είναι περισσότερα από δέκα)

Αριθμός

Ημερομηνία
κατάθεσης

Ημερομηνί
α λήξης

Περιγραφή εμπορευμάτων

Δικαιούχος

Καταχωρημένο
(Ναι / Όχι)

Πιστοποιητικό
καταχώρησης/από
δειξη αγοράς
Αριθ. πίνακα
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)

4.3. Διεθνή δικαιώματα επί σχεδίων και υποδειγμάτων (που ισχύουν στη χώρα υποβολής της αίτησης):
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω δικαιώματα επί σχεδίων και υποδειγμάτων (αν είναι περισσότερα από δέκα)

Αριθμός

Ημερομηνία
κατάθεσης

Ημερομηνία
λήξης

Περιγραφή

Δικαιούχος

Πιστοποιητικό
καταχώρησης
Αριθ. πίνακα
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)

5. Δικαίωμα δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα:
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω δικαιώματα δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα (αν είναι περισσότερα από δέκα)
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Περιγραφή του
δικαιώματος (όνομα,
φωτογραφία, κ.λπ.)

Συγγραφέας

Ημερομηνία
λήξης (αν είναι
ήδη γνωστή)

Απόδειξη αγοράς (πιστοποιητικό πρώτης
παρουσίασης σε εμπορική έκθεση, υπεύθυνη
δήλωση, δήλωση πατρότητας, κ.λπ.)

Αριθ. πίνακα

(εσωκλείεται αντίγραφο)

(εσωκλείεται
αντίγραφο)

(εσωκλείεται αντίγραφο)

(εσωκλείεται
αντίγραφο)

(εσωκλείεται αντίγραφο)

(εσωκλείεται
αντίγραφο)

(εσωκλείεται αντίγραφο)

(εσωκλείεται
αντίγραφο)

(εσωκλείεται αντίγραφο)

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

6. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας:
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω εμπορικά σήματα (αν είναι περισσότερα από δέκα)

Αριθμός

Ημερομηνία
κατάθεσης

Ημερομηνία
λήξης

Περιγραφή

Κύριος του
διπλώματος
ευρεσιτεχνίας

Πιστοποιητικό
καταχώρησης
Αριθ. πίνακα
εσωκλείεται
αντίγραφο
εσωκλείεται
αντίγραφο
εσωκλείεται
αντίγραφο
εσωκλείεται
αντίγραφο
εσωκλείεται
αντίγραφο
εσωκλείεται
αντίγραφο
εσωκλείεται
αντίγραφο
εσωκλείεται
αντίγραφο
εσωκλείεται
αντίγραφο
εσωκλείεται
αντίγραφο

36

ΜΕΡΟΣ II – ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
7. Συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας:
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασία (αν είναι περισσότερα από δέκα)

Αριθμός

Ημερομηνία
κατάθεσης

Ημερομηνία
λήξης

Περιγραφή

Κάτοχος

Συμπληρωματικό
πιστοποιητικό
προστασίας
Αριθ. πίνακα

Περιγραφή του
διπλώματος
ευρεσιτεχνίας
Αριθ. πίνακα

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

8. Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ):
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (αν είναι περισσότερες από δέκα)

Περιγραφή
(Ονομασία και τύπος του προϊόντος)

Αιτών

Πιστοποιητικό καταχώρησης Αριθ. πίνακα
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο

9. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ):
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (αν είναι περισσότερες από δέκα)

Περιγραφή
(Ονομασία και τύπος του προϊόντος)

Αιτών

Πιστοποιητικό καταχώρησης Αριθ. πίνακα
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
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10. Προστατευόμενη γεωγραφική επωνυμία για αλκοολούχα ποτά (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89) του
Συμβουλίου:
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω προστατευόμενες γεωγραφικές επωνυμίες (αν είναι περισσότερες από δέκα)

Περιγραφή
(Ονομασία και τύπος του προϊόντος)

Πιστοποιητικό καταχώρησης
Αριθ. πίνακα

Αιτών

εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο

11. Προστατευόμενη γεωγραφική ονομασία για τους οίνους (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου):
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω προστατευόμενες γεωγραφικές ονομασίες οίνων (αν είναι περισσότερες από δέκα)

Περιγραφή
(Ονομασία και τύπος του προϊόντος)

Πιστοποιητικό καταχώρησης
Αριθ. πίνακα

Αιτών

εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο

12.1. Δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών που έχουν καταχωρηθεί στη χώρα υποβολής της αίτησης:
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών (Αν είναι περισσότερα από δέκα)

Αριθμός

Ημερομηνία
κατάθεσης

Ημερομηνία
λήξης

Περιγραφή

Κάτοχος
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Πιστοποιητικό

Αριθ. πίνακα

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο
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12.2. Κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών:
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών (αν είναι περισσότερα από δέκα)

Αριθμός

Ημερομηνία
κατάθεσης

Ημερομηνία
λήξης

Περιγραφή

Κάτοχος

Πιστοποιητικό

Αριθ. πίνακα

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

13. Για την πιστοποίηση της ορθότητας και της ακρίβειας:
Ημερομηνία σύνταξης

Τόπος

Υπογραφή και σφραγίδα του αιτούντος

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

................................................

.......................................................................

1

) μόνο για τα δικαιώματα επί των κοινοτικών μη καταχωρημένων σχεδίων και υποδειγμάτων

39

ΜΕΡΟΣ II – ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Συνιστώμενο έντυπο για την παροχή πληροφοριών για βασικά στοιχεία σχετικά με τα γνήσια προϊόντα (θέση 8 της εθνικής αίτησης)
ΕΘΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1. Ημερομηνία υποβολής:
ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤIΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

2. Στοιχεία του αιτούντος:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...........................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ........................................................................

βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1383/2003

ΠΟΛΗ: .................................................................................

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
(Θέση 8)

ΤΑΧ. ΚΩΔ. : .........................................................................
ΧΩΡΑ: ..................................................................................

Παραθέστε όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες ερωτήσεις:
3.1. Πού παράγονται τα γνήσια προϊόντα;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

3.2. Παραθέστε όλους τους εξουσιοδοτημένους εισαγωγείς, προμηθευτές, κατασκευαστές, μεταφορείς, παραλήπτες ή
εξαγωγείς

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

3.3. Τα τρίτα μέρη έχουν την άδεια να διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα που φέρουν εμπορικό σήμα; Με ποιο τρόπο
οι κάτοχοι αδείας αποδεικνύουν τη νομιμότητά τους; Σκεφθείτε το σύστημα της εταιρείας σας και
αναρωτηθείτε αν όλα τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να εμπορεύονται τα προϊόντα σας χρειάζονται
γραπτή άδεια

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

3.4. Περιγράψτε τα ειδικά κυκλώματα διανομής (για παράδειγμα γενικά πρακτορεία, κεντρική αποθήκη, υπηρεσία
αποστολών, οδούς διακίνησης)

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

3.5. Τα αυθεντικά προϊόντα εκτελωνίζονται με ειδικό καθεστώς (για παράδειγμα συνοπτικό τελωνειακό καθεστώς,
τελωνειακή αποταμίευση, κ.λπ.);

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

3.6. Σε ποιο τελωνείο εκτελωνίζονται συνήθως τα γνήσια προϊόντα;
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Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

3.7. Τα γνήσια προϊόντα εισάγονται, εξάγονται ή διατίθενται στην αγορά με τη βοήθεια ειδικού συστήματος
διανομής – για παράδειγμα μέσω γενικού πρακτορείου ή ορισμένων εταιρειών αποστολής;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

3.8. Περιγράψτε συνοπτικά τις μεταφορικές οδούς που χρησιμοποιούνται (αεροπορικές, θαλάσσιες, οδικές,
ταχυδρομικές)

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

4.

Συσκευασία των γνήσιων προϊόντων:

4.1. Με ποιο τρόπο συσκευάζονται τα γνήσια προϊόντα (σε χωριστή συσκευασία, σε χαρτόνια, χύδην, σε παλέτες);

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

4.2. Περιγράψτε τα ειδικά συνοδευτικά έγγραφα, τα συνημμένα έγγραφα, τις εγγυητικές επιστολές, τις οδηγίες
συσκευασίας ή τις οδηγίες χρήσης

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

4.3. Η συσκευασία των γνήσιων προϊόντων παρουσιάζει τυπικά χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως ειδικές διακριτικές
σημάνσεις (όνομα του κατασκευαστή, αριθμό σειράς, χρώμα κ.λπ.), ειδικό σχεδιασμό συσκευασίας (χρώμα,
μήτρα, υλικό) ή ετικέτες, νήματα ασφαλείας ή ολογραφήματα;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

4.4. Ποια είναι η ακριβής θέση των τυπικών αυτών χαρακτηριστικών στοιχείων στη συσκευασία και τι μορφή έχουν
τα χαρακτηριστικά αυτά;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

5.

Ειδικά χαρακτηριστικά στοιχεία των γνήσιων προϊόντων:

5.1. Ποια τυπικά χαρακτηριστικά στοιχεία εμφανίζουν τα γνήσια προϊόντα (για παράδειγμα ετικέτες, νήματα
ασφαλείας, ολογραφήματα, κομβία, κινητές ετικέτες, κ.λπ.);

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................
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5.2. Ποια είναι η ακριβής θέση των χαρακτηριστικών στοιχείων επί των προϊόντων και τι μορφή έχουν τα
χαρακτηριστικά αυτά;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

6.

Επισυνάψτε φωτογραφίες των γνήσιων προϊόντων και της συσκευασίας τους

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

7.

Γνωρίζετε τις κλάσεις ΣΟ των γνήσιων προϊόντων; Εάν ναι, να τις αναφέρετε

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

8.

Αξία των πρωτότυπων προϊόντων:

8.1. Ποια είναι η δασμολογική αξία των πρωτότυπων προϊόντων;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

8.2. Ποια είναι η εμπορική αξία των πρωτότυπων προϊόντων στη νόμιμη αγορά της χώρας στην οποία έχει
υποβληθεί η αίτηση παρέμβασης;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

8.3. Ποια είναι η μέση εμπορική αξία των πρωτότυπων προϊόντων στη νόμιμη αγορά της Κοινότητας;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

Συνιστάται να υποβληθούν στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία, σε ηλεκτρονική μορφή, οι πληροφορίες που
αφορούν τα εμπορεύματα, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η καταχώρηση των πληροφοριών αυτών στις ηλεκτρονικές
βάσεις δεδομένων ή στα συστήματα πληροφοριών που χρησιμοποιούν οι τελωνειακές διοικήσεις προς το σκοπό
αυτό.
9. Για την πιστοποίηση της ορθότητας και της ακρίβειας:
Ημερομηνία σύνταξης

Τόπος

Υπογραφή και σφραγίδα του αιτούντος

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

................................................

.......................................................................
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Συνιστώμενο έντυπο για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το είδος τύπο
ή τη μέθοδο απάτης (θέση 9 της εθνικής αίτησης)
ΕΘΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1. Ημερομηνία υποβολής:
ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤIΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

2. Στοιχεία του αιτούντος:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...........................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ........................................................................

βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1383/2003

ΠΟΛΗ: .................................................................................

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Ή ΤΗ
ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
(Θέση 9)

ΤΑΧ. ΚΩΔ. : .........................................................................
ΧΩΡΑ: ..................................................................................

Παραθέστε όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες ερωτήσεις:
3.

Παραθέστε όλες τις πληροφορίες που διαθέτετε σχετικά με τα εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης, οι οποίες
που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες για τον εντοπισμό των ύποπτων αποστολών, όπως

3.1. τους τόπους και τις χώρες παραγωγής

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

3.2. τα ονόματα και τις διευθύνσεις των επιχειρήσεων ή των προσώπων που ενεργούν ή έχουν ενεργήσει στο
παρελθόν ως κατασκευαστές, διανομείς, διαμεσολαβητές, μεταφορείς, εισαγωγείς, αποδέκτες ή εξαγωγείς

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

3.3. τα κυκλώματα διανομής (για παράδειγμα γενικά πρακτορεία, κεντρική αποθήκη, υπηρεσία αποστολών, οδοί
διακίνησης)

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

3.4. πώς και από πού εισέρχονται τα εμπορεύματα στην Κοινότητα

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

3.5. μέσα μεταφoράς

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

3.6. τα ειδικά τελωνειακά καθεστώτα στα οποία θα υπαχθούν τα εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης, για
παράδειγμα το καθεστώς θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, το καθεστώς διαμετακόμισης, το καθεστώς
τελωνειακής αποταμίευσης, το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, κ.λπ.
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Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

4.

Θα μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα από τη χαμηλή δηλωθείσα δασμολογητέα αξία ότι τα εμπορεύματα
αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης, για παράδειγμα επειδή ακόμη και η χαμηλότερη τιμή αγοράς
είναι σαφώς μεγαλύτερη από την τιμή των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης; Ποιο είναι το κατώτατο όριο
του ποσού αυτού;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

5.

Περιγράψτε τα ειδικά χαρακτηριστικά στοιχεία των εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης που έχουν
κατασχεθεί σε προηγούμενες περιπτώσεις, όπως:

5.1. Ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά της συσκευασίας, αν διαφέρουν από το πρωτότυπο ή λείπουν από αυτό;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

5.2. Ποια είναι τα ειδικά συνοδευτικά έγγραφα, τα παραρτήματα, οι εγγυητικές επιστολές, οι οδηγίες της
συσκευασίας ή οι οδηγίες χρήσης, αν διαφέρουν από το πρωτότυπο ή αν λείπουν από αυτό;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

5.3. Η συσκευασία των εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης δεν παρουσιάζει τυπικά χαρακτηριστικά στοιχεία
των πρωτοτύπων, όπως ειδικές διακριτικές σημάνσεις (όνομα του κατασκευαστή, αριθμό σειράς, χρώμα κ.λπ.),
ειδικό σχεδιασμό συσκευασίας (χρώμα, μήτρα) ή ετικέτες, νήματα ασφαλείας ή ολογραφήματα;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

5.4. Επισυνάψτε φωτογραφίες για τη σύγκριση των εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και των αυθεντικών
εμπορευμάτων καθώς και της συσκευασίας τους

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

5.5. Ποια τυπικά χαρακτηριστικά στοιχεία δεν παρουσιάζονται στα εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης (για
παράδειγμα ετικέτες, νήματα ασφαλείας, ολογραφήματα, κομβία, κινητές ετικέτες, κ.λπ.);

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

Συνιστάται να υποβληθούν στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία, σε ηλεκτρονική μορφή, οι πληροφορίες που
αφορούν τα εμπορεύματα, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η καταχώρηση των πληροφοριών αυτών στις ηλεκτρονικές
βάσεις δεδομένων ή στα συστήματα πληροφοριών που χρησιμοποιούν οι τελωνειακές διοικήσεις προς το σκοπό
αυτό.
6. Για την πιστοποίηση της ορθότητας και της ακρίβειας:
Ημερομηνία σύνταξης

Τόπος

Υπογραφή και σφραγίδα του αιτούντος

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

................................................

.......................................................................
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Συνιστώμενο έντυπο για την παροχή άλλων πληροφοριών στην κατοχή του
δικαιούχου (θέση 12 της εθνικής αίτησης)
1. Ημερομηνία υποβολής:
ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤIΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

2. Στοιχεία του αιτούντος:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...........................................................

βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1383/2003

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ........................................................................
ΠΟΛΗ: .................................................................................

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
(Θέση 12)

ΤΑΧ. ΚΩΔ. : .........................................................................
ΧΩΡΑ: ..................................................................................

Ενδεικτικά και εφόσον τις γνωρίζουν, οι δικαιούχοι πρέπει επίσης να γνωστοποιούν όλες τις άλλες πληροφορίες που
έχουν ενδεχομένως στην κατοχή τους, όπως τις πληροφορίες που αφορούν τις προβλεπόμενες παραδόσεις. Οι
πληροφορίες πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο λεπτομερείς, ώστε να επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να
αναγνωρίζουν εύκολα και αποτελεσματικά τις ύποπτες αποστολές βάσει των αρχών ανάλυσης κινδύνου. Πρέπει να
περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τον προορισμό, το όνομα του τελωνείου από το οποίο τα εμπορεύματα πρέπει να
εισαχθούν στην Κοινότητα ή να εξαχθούν από αυτή, το όνομα του πλοίου, το όνομα και τη διεύθυνση των
εισαγωγέων, των προμηθευτών, των κατασκευαστών, των μεταφορέων, των παραληπτών ή των εξαγωγέων, τον
αριθμό του εμπορευματοκιβωτίου, τη μεταφορική εταιρεία, την αεροπορική εταιρεία, τον αριθμό πτήσης, τη
διαβιβάζουσα υπηρεσία, τον αριθμό πινακίδας του φορτηγού, τον αριθμό της διεθνούς τελωνειακής άδειας, κ.λπ.
3.

Παραθέστε κάθε άλλη πληροφορία που έχει στην κατοχή του ο δικαιούχος:

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

4. Για την πιστοποίηση της ορθότητας και της ακρίβειας:
Ημερομηνία σύνταξης

Τόπος

Υπογραφή και σφραγίδα του αιτούντος

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

................................................

.......................................................................
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Συνιστώμενο έντυπο για την παράταση της περιόδου ισχύος μιας εθνικής
αίτησης.
ΕΘΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1. Ημερομηνία παραλαβής της αίτησης παρέμβασης
από την αρμόδια τελωνειακή αρχή (κατά την έννοια
του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1383/2003):

ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤIΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…
3. Στοιχεία του αιτούντος:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

............................................................

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ...........................................................................

βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1383/2003
2. Ονομασία και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής στην
οποία υποβάλλεται η αίτηση:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ........................................................................
ΠΟΛΗ: .................................................................................
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : .........................................................................
ΧΩΡΑ: ..................................................................................
ΑΡΙΘ. EORI: ........................................................................
ΤΗΛ.: ...................................................................................
ΚΙΝΗΤΟ: .............................................................................
ΦΑΞ: ...................................................................................
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ...............................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ..............................................
4. Ημερομηνία και αριθμός καταχώρισης της αίτησης:

5. Ημερομηνία λήξης ισχύος της αίτησης:

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

No: ......................................................................................
6. Πληροφορίες σχετικά με τον δικαιούχο και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:
Βεβαιώνω ότι δεν υπάρχουν αλλαγές
(1) στα δηλωθέντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στις πληροφορίες σχετικά με τον δικαιούχο και
(2) στη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 για την ανάληψη ευθύνης στις
καταστάσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.
Εφόσον πρόκειται για κατοχυρωμένα δικαιώματα τα οποία πρόκειται να εκπνεύσουν εντός του επόμενου έτους,
επισυνάπτεται η αποδοχή της ανανέωσης των δικαιωμάτων αυτών. Αριθμός συνημμένων εγγράφων: ………
Βεβαιώνω ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση να κοινοποιήσω στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στη θέση 2
οιαδήποτε αλλαγή ή απώλεια των δικαιωμάτων μου.
7. Πληροφορίες σχετικά με τα βασικά τεχνικά στοιχεία για τα γνήσια προϊόντα:
Ήλεγξα τις πληροφορίες σχετικά με τα βασικά τεχνικά στοιχεία για τα γνήσια προϊόντα οι οποίες υποβλήθηκαν σε όλα τα
κράτη μέλη στις περιπτώσεις στις οποίες ζητήθηκε η πραγματοποίηση παρέμβασης και
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση και δεν χρειάζονται αλλαγές.
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση. Αριθμός συνημμένων εγγράφων: ……….
8. Πληροφορίες για το είδος ή τη μέθοδο της απάτης:
Ήλεγξα τις πληροφορίες σχετικά με το είδος ή τη μέθοδο της απάτης οι οποίες υποβλήθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη στις
περιπτώσεις στις οποίες ζητήθηκε η πραγματοποίηση παρέμβασης και
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση και δεν χρειάζονται αλλαγές.
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση. Αριθμός συνημμένων εγγράφων: ……….
9. Πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο τον οποίο έχει ορίσει ο δικαιούχος για διοικητικά και τεχνικά θέματα:
Ήλεγξα τις πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο τον οποίο έχει ορίσει ο δικαιούχος για διοικητικά και τεχνικά θέματα για
όλα τα κράτη μέλη στις περιπτώσεις στις οποίες ζητήθηκε η πραγματοποίηση παρέμβασης και
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση και δεν χρειάζονται αλλαγές.
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση. Αριθμός συνημμένων εγγράφων: ……….
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10. Πληροφορίες σχετικά με άλλα στοιχεία που υπέβαλε ο δικαιούχος:
Ήλεγξα τις πληροφορίες σχετικά με άλλα στοιχεία που απευθύνονται σε όλα τα κράτη μέλη στις περιπτώσεις στις οποίες
ζητήθηκε η πραγματοποίηση παρέμβασης και
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση και δεν χρειάζονται αλλαγές.
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση. Αριθμός συνημμένων εγγράφων: ……….
11. Ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης:
Ημερομηνία της αίτησης:

Τόπος

Υπογραφή και σφραγίδα του αιτούντος(i)

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

................................................

.......................................................................

12. Απόφαση των τελωνειακών αρχών (κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφοι 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1383/2003):
Η αίτηση παράτασης ισχύος εγκρίνεται.

Αριθμός καταχώρησης: ..........................................................

Η αίτηση παρέμβασης παρατείνεται έως τις: ..…..…/..…..…/..…..…. Κάθε αίτηση για παράταση της διάρκειας ισχύος
πρέπει να αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή της θέσης 2, το αργότερο εντός 30 ημερών πριν από τη λήξη της διάρκειας
ισχύος της αίτησης.
Ημερομηνία

Τόπος

Σφραγίδα και υπογραφή

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

................................................

.......................................................................

Η αίτηση παράτασης ισχύος απορρίπτεται.

Αριθμός καταχώρησης: ..........................................................

Επισυνάπτονται αιτιολογημένη απόφαση όπου αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία προσφυγής.
Ημερομηνία

Τόπος

Σφραγίδα και υπογραφή

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

................................................

.......................................................................

Εάν ο αιτών είναι αντιπρόσωπος δικαιούχου, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό της εξουσιοδότησης.
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ΜΕΡΟΣ III – ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.
Τί πρέπει να κάνω για να μπορέσω να υποβάλω μία αίτηση παρέμβασης;
Πρέπει να συμπληρώσετε την καταχώρηση του δικαιώματός σας πνευματικής ιδιοκτησίας
(εμπορικού σήματος, δικαιώματος σχεδίου/υποδείγματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, κ.λπ)
σύμφωνα με τις κοινοτικές ή εθνικές διαδικασίες για τα εν λόγω δικαιώματα.
Για μη καταχωρημένα δικαιώματα (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μη καταχωρημένα
δικαιώματα σχεδίων/υποδειγμάτων, κ.λπ), πρέπει να συγκεντρώσετε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είστε ο δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού
ΕΚ αριθ. 1383/2003.

2.

Ποιος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση;

Ο κάτοχος


καταχωρημένου κοινοτικού εμπορικού σήματος όπως προβλέπεται από τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα ή



δικαιώματος κοινοτικού σχεδίου/υποδείγματος όπως προβλέπεται από τον κανονισμό
(EΚ) αριθ. 6/ 2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια
και υποδείγματα,



κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας του είδους που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου,

 ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ)
αριθ. 510/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999) ή


γεωγραφικών προσδιορισμών του είδους που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για φαρμακευτικά προϊόντα ή για φυτοπροστατευτικά προϊόντα δε συνιστούν «κοινοτικά δικαιώματα». Τα πιστοποιητικά αυτά δεν
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 αλλά αναφέρονται εσφαλμένα στη θέση 5 του εντύπου της αίτησης.

ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί τα προαναφερθέντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή αντιπρόσωπος του δικαιούχου.
Χρησιμοποιώντας την κοινοτική αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του βασικού
κανονισμού ο αιτών ζητά την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών του κράτους μέλους στο
οποίο κατατέθηκε η αίτηση καθώς και όλων των κρατών μελών που αναφέρονται στη θέση 6
του εντύπου της αίτησης.
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3.

Τι πρέπει να πληρώσω για την αίτηση;

Η αίτηση δεν επιβαρύνεται με διοικητικές δαπάνες. Ωστόσο, ο αιτών υποχρεούται να υποβάλει και να πληρώσει κάθε μετάφραση που ενδεχομένως χρειαστεί.

4.
Μπορώ να υποβάλω αίτηση και σε περίπτωση που δεν γνωρίζω εάν
υπάρχουν ήδη εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης;
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ως προληπτικό μέτρο ή σε περίπτωση που ο αιτών έχει
λόγο να θεωρεί ότι το δικαίωμα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του έχουν παραβιαστεί ή ενδέχεται να παραβιαστούν.

5.

Πού μπορώ να υποβάλω την αίτηση;

Οι ορισθείσες τελωνειακές υπηρεσίες στα κράτη μέλη που είναι αρμόδιες για την παραλαβή
και τη διεκπεραίωση των αιτήσεων παρέμβασης αναφέρονται στο μέρος IV (βλ. σελίδα 82).

6.

Υπάρχει επίσημο έντυπο για την αίτηση;

Η αίτηση παρέμβασης συμπληρώνεται στο έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του
εκτελεστικού κανονισμού (βλ. σελίδα 59).
Στα κράτη μέλη στα οποία υπάρχουν συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, είναι
προτιμότερο οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά. Στις περιπτώσεις αυτές τα
έντυπα τίθενται στη διάθεση του αιτούντος υπό ψηφιακή μορφή σε έναν ή περισσότερους
δημόσιους δικτυακούς τόπους στους οποίους είναι δυνατή η ηλεκτρονική απευθείας
πρόσβαση. Το έντυπο μπορεί στη συνέχεια να αναπαραχθεί με ιδιωτικά μέσα εκτύπωσης.
Τα έντυπα που έχουν συνταχθεί δια χειρός πρέπει να συμπληρώνονται με μελάνι και
κεφαλαία γράμματα. Οποιαδήποτε μέθοδος και αν έχει χρησιμοποιηθεί, τα έντυπα δεν πρέπει
να φέρουν σβησίματα, διορθώσεις ή άλλες μεταβολές.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορούν να επισυναφθούν συμπληρωματικά φύλλα, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης.
Το έντυπο συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα:
(α) το αντίτυπο που προορίζεται για το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση και
φέρει τον αριθμό «1»·
(β) το αντίτυπο που προορίζεται για τον δικαιούχο και φέρει τον αριθμό «2».
Για κάθε κράτος μέλος που αναφέρεται στη θέση 6 του εντύπου της αίτησης απαιτείται αντίγραφο της αίτησης (συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων φύλλων). Το ίδιο ισχύει
και για πληροφορίες που υποβάλλονται σε μέσα καταχώρισης δεδομένων όπως CD ή DVD).
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7.

Μία κοινοτική αίτηση ισχύει αυτόματα σε όλα τα κράτη μέλη;

Όχι. Ο αιτών είναι αυτός που αποφασίζει σε ποια κράτη μέλη θα ισχύει η κοινοτική αίτηση.
Για το σκοπό αυτό ο αιτών δηλώνει τα κράτη μέλη στη θέση 6 του εντύπου της αίτησης. Με
την κοινοτική αίτηση μπορούν να επιλεγούν τουλάχιστον δύο αλλά ακόμη και όλα τα κράτη
μέλη.
Εάν ο αιτών επιθυμεί να υποβάλει αίτηση παρέμβασης των τελωνειακών αρχών ενός μόνο
κράτους μέλους, πρέπει να χρησιμοποιήσει την εθνική αίτηση παρέμβασης (βλ. σελίδα 14).

8.

Ποιες είναι οι υποχρεωτικές πληροφορίες;

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την υποβολή αίτησης παρέμβασης. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν περιλαμβάνει τις εν λόγω υποχρεωτικές πληροφορίες, η αίτηση
δεν γίνεται αποδεκτή από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία.

8.1.

Αποδείξεις για την κατοχή των αιτούμενων δικαιωμάτων

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να παρέχουν απόδειξη του δικαιώματός τους, για παράδειγμα
προσκομίζοντας πιστοποιημένα αποσπάσματα καταστάσεων, αποσπάσματα μητρώων ή αντίγραφα των σχετικών δικαιωμάτων. Στην περίπτωση των κοινοτικών σχεδίων/υποδειγμάτων
τα οποία δεν είναι καταχωρημένα, οι δικαιούχοι πρέπει να αποδείξουν πειστικά ότι μπορούν
να διεκδικήσουν το συγκεκριμένο δικαίωμα (ένορκη βεβαίωση, απόδειξη εξαγοράς).
Εάν ο αιτών δεν είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων, αλλά πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να
χρησιμοποιεί τα δικαιώματα, ή καθορισμένος αντιπρόσωπος, τότε ο αιτών πρέπει να
αποδείξει όχι μόνο ότι είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί τα εν λόγω δικαιώματα ή να
ενεργεί ως αντιπρόσωπος αλλά και ότι διαθέτει την κυριότητα του δικαιώματος. Για το σκοπό
αυτό αρκεί γενικά να υποβληθούν τα ενδεδειγμένα συμφωνητικά. Ο δικαιούχος μπορεί
επίσης να υποβάλει ξεχωριστό πληρεξούσιο χωρίς να χρησιμοποιήσει ειδικό έντυπο.
Για τους σκοπούς αυτούς συνιστάται η χρήση των υποδειγμάτων που περιλαμβάνονται στο
παρόν εγχειρίδιο (βλ. σελίδες 68 και 70).

8.2.

Πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα

Για να μπορέσουν να ελέγξουν τα εμπορεύματα, οι τελωνειακές αρχές πρέπει, βάσει των
πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος, να είναι σε θέση να επιλέξουν από τη συνολική
κυκλοφορία εμπορευμάτων. Αυτή η επιλογή πριν την άφιξη ή πριν την αναχώρηση βασίζεται
στη διαχείριση του κινδύνου. Για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες που παρέχει ο δικαιούχος
πρέπει να είναι δίπλευρες, ήτοι, πληροφορίες για τα γνήσια εμπορεύματα και πληροφορίες
για τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης. Ο έλεγχος εμπορευμάτων ιδίως κατά την είσοδο
συνίσταται σε εξέταση τιμολογίων, φορτωτικών εγγράφων, άλλων επιχειρηματικών
εγγράφων, θηκών και κιβωτίων. Για το λόγο αυτό ο έλεγχος των εγγράφων και των
δεδομένων της διασάφισης είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ο δικαιούχος θα πρέπει να παρέχει
στην τελωνειακή αρχή πληροφορίες όσον αφορά την παράδοση και τα μέρη που εμπλέκονται
σ’αυτήν.
Ως εκ τούτου ο δικαιούχος θα πρέπει κατά το δυνατό να παρέχει πληροφορίες για τα
ακόλουθα θέματα:
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Πού παράγονται τα αυθεντικά εμπορεύματα;



Να αναφερθούν όλοι οι εξουσιοδοτημένοι εισαγωγείς, προμηθευτές, κατασκευαστές,
μεταφορείς, παραλήπτες ή εξαγωγείς.



Έχουν τρίτα μέρη εξουσιοδότηση να εμπορεύονται προϊόντα με εμπορικό σήμα και
πώς νομιμοποιούνται οι δικαιοδόχοι; Σκεφτείτε συνολικά το σύστημα της εταιρείας
σας και απαντήστε στο ερώτημα εάν όλοι όσοι έχουν το δικαίωμα να εμπορεύονται
προϊόντα σας χρειάζονται γραπτή άδεια.



Περιγράψτε συγκεκριμένα κυκλώματα διανομής (π.χ. γενικά πρακτορεία, κεντρική
αποθήκη, τμήμα αποστολής, οδοί διακίνησης)



Τα γνήσια εμπορεύματα εκτελωνίζονται με ειδική διαδικασία (π.χ. συνοπτική
τελωνειακή διαδικασία, τελωνειακή αποταμίευση, κ.λπ);



Σε ποια τελωνεία εκτελωνίζονται κανονικά τα γνήσια εμπορεύματα;



Τα αυθεντικά εμπορεύματα εισάγονται, εξάγονται ή τίθενται στην αγορά με τη χρήση
ειδικού συστήματος διανομής – π.χ. με τη χρήση μόνο γενικού πρακτορείου ή
ορισμένων εταιρειών αποστολής;



Περιγράψτε σύντομα τις χρησιμοποιούμενες οδούς μεταφοράς (όπως αεροπορικές,
θαλάσσιες, οδικές, ταχυδρομικές) .



Είναι δυνατόν να συναχθεί από τη χαμηλή δηλωθείσα τελωνειακή αξία ότι τα
προϊόντα είναι απομιμήσεις/παραποιήσεις, π.χ., διότι ακόμη και η χαμηλότερη τιμή
αγοράς υπερβαίνει σαφώς την τιμή προϊόντων παραποίησης/απομίμησης; Ποιο είναι
το κατώτατο όριο για το ποσό αυτό;



Αναφέρατε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα
παραποίησης/απομίμησης που μπορεί να είναι χρήσιμες για τον προσδιορισμό
ύποπτων αποστολών, όπως
–

τόποι και χώρες παραγωγής·

–

ονόματα και διευθύνσεις των εταιρειών ή ατόμων που έχουν ή είχαν
προηγουμένως την ιδιότητα του κατασκευαστή, διανομέα, ενδιάμεσου,
μεταφορέα, εισαγωγέα, παραλήπτη ή εξαγωγέα·

–

κυκλώματα διανομής (π.χ. γενικά πρακτορεία, κεντρική αποθήκη, τμήμα
αποστολής, οδοί διακίνησης)·

–

πώς και πού εισέρχονται τα εμπορεύματα στην Κοινότητα;

–

μέσα μεταφοράς·

–

ειδικά τελωνειακά καθεστώτα στα οποία θα τεθούν τα εμπορεύματα
παραποίησης/απομίμησης, π.χ. θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, διαμετακόμιση,
τελωνειακή αποταμίευση, τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, κ.λπ.

Όταν μία αποστολή επιλέγεται για τελωνειακό έλεγχο, είναι πρωταρχικής σημασίας η
τελωνειακή υπηρεσία να είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα εξεταζόμενα εμπορεύματα είναι
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ύποπτα για παραβίαση ορισμένων δικαιωμάτων. Εάν τα τελωνεία δεν διαθέτουν πληροφορίες
σχετικά με τα γνήσια προϊόντα, δεν μπορούν να ισχυρισθούν ότι τα διασαφισθέντα
εμπορεύματα είναι ύποπτα για παραβίαση του δικαιώματος του δικαιούχου. Κατά συνέπεια,
οι τελωνειακές αρχές δεν επιτρέπεται να αναστείλουν τη θέση των εμπορευμάτων σε
ελεύθερη κυκλοφορία.
Οι τελωνειακές υπηρεσίες χρειάζονται καταρχήν περιγραφή και απεικόνιση του
προστατευόμενου δικαιώματος και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι δικαιούχοι
κανονικά χρησιμοποιούν το εν λόγω δικαίωμα στις εμπορικές συναλλαγές. Οι πληροφορίες
σχετικά με τα καταχωρημένα δικαιώματα μπορούν υπό κανονικές συνθήκες να ληφθούν από
τα αποσπάσματα καταστάσεων ή μητρώων. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να
συμπληρώνονται με τρέχοντα παραδείγματα ή οδηγούς των ειδών και του χαρακτήρα.
Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι το κύριο στοιχείο που χρησιμοποιείται για την
πιστοποίηση παραβιάσεων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι τελωνειακές αρχές είναι
σημαντικό να γνωρίζουν ποια είναι κανονικά η μορφή των αυθεντικών προϊόντων και τον
τρόπο που μπορούν να τα αναγνωρίσουν. Τα τυπικά χαρακτηριστικά του πρωτοτύπου (όπως
αυτά που σχετίζονται με τη συσκευασία, συνοδευτικά σημειώματα/φυλλάδια, πιστοποιητικά
εγγύησης, οδηγίες χρήσης, ετικέτες λαιμού κ.λπ) ή συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας
(όπως ετικέτες, ίνες ασφαλείας, ολογράμματα κ.λπ) θα πρέπει να περιγράφονται από το
δικαιούχο.
Ο δικαιούχος θα πρέπει να απαντήσει κατά το δυνατό στα ακόλουθα ερωτήματα. Εάν έχετε
διαφόρων ειδών εμπορεύματα (π.χ. ρούχα, παπούτσια) ή διαφορετικούς συνδυασμούς
εμπορευμάτων με διαφορετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, παρακαλείσθε να απαντήσετε τις
ακόλουθες ερωτήσεις ξεχωριστά:






Συσκευασία γνήσιων εμπορευμάτων:
–

Πώς είναι συσκευασμένα τα γνήσια εμπορεύματα (σε ενιαίες συσκευασίες,
επίπεδες επιφάνειες φόρτωσης, χύδην, παλέτες);

–
τις

Προσδιορίστε τα ειδικά συνοδευτικά έγγραφα, τα επισυναπτόμενα έγγραφα,
εγγυητικές επιστολές, τις οδηγίες συσκευασίας ή χρήσης.

–

Έχει η συσκευασία των γνήσιων εμπορευμάτων τυπικά χαρακτηριστικά, π.χ.
ειδική σήμανση αναγνώρισης (όνομα του κατασκευαστή, αύξων αριθμός,
χρώμα κ.λπ), ειδικό σχεδιασμό συσκευασίας (χρώμα, καλούπι, υλικό), ή
ετικέτες, ίνες ασφαλείας, ολογράμματα;

–

Ποια είναι η ακριβής θέση στη συσκευασία και ποια είναι η μορφή των
χαρακτηριστικών;

Ειδικά χαρακτηριστικά των γνήσιων εμπορευμάτων:
–

Ποια είναι τα τυπικά χαρακτηριστικά των γνήσιων εμπορευμάτων, π.χ.
ετικέτες, ίνες ασφαλείας, ολογράμματα, κουμπιά, κρεμαστές ετικέτες, κ.λπ;

–

Ποια είναι η ακριβής θέση των χαρακτηριστικών στα εμπορεύματα και ποια
είναι η μορφή τους;

Καταθέσατε φωτογραφίες των γνήσιων προϊόντων και της συσκευασίας τους.
52

ΜΕΡΟΣ III – ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ


Γνωρίζετε τη δασμολογική κλάση ΣΟ των γνήσιων προϊόντων; Εάν ναι παρακαλείσθε
να την αναφέρετε.



Αξία των γνήσιων εμπορευμάτων:



–

Ποια είναι η δασμολογητέα αξία των γνήσιων εμπορευμάτων;

–

Ποια είναι η αγοραία αξία των γνήσιων εμπορευμάτων στη νόμιμη αγορά στη
χώρα στην οποία κατατίθεται η αίτηση παρέμβασης;

–

Ποια είναι η μέση αγοραία αξία των γνήσιων εμπορευμάτων στη νόμιμη
αγορά στην Κοινότητα;

Περιγράψτε τα γενικά χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων απομίμησης/παραποίησης
που κατασχέθηκαν σε προηγούμενες περιπτώσεις, όπως :
–

Ποια ειδικά χαρακτηριστικά της συσκευασίας ήταν διαφορετικά ή έλειπαν από
το γνήσιο;

–

Ποια ειδικά συνοδευτικά έγγραφα, επισυναπτόμενα έγγραφα, εγγυητικές
επιστολές, οδηγίες συσκευασίας ή οδηγίες χρήσης διέφεραν ή έλειπαν από το
γνήσιο;

–

Λείπουν από τη συσκευασία των εμπορευμάτων απομίμησης/παραποίησης τα
τυπικά χαρακτηριστικά των γνήσιων εμπορευμάτων, π.χ. ειδική σήμανση
αναγνώρισης (όνομα τη κατασκευαστή, αύξων αριθμός, χρώμα κ.λπ), ειδικός
σχεδιασμός συσκευασίας (χρώμα, καλούπι), ή ετικέτες, ίνες ασφαλείας,
ολογράμματα;

–

Παραθέστε φωτογραφίες για τη σύγκριση μεταξύ γνήσιων εμπορευμάτων και
εμπορευμάτων απομίμησης/παραποίησης και της συσκευασίας τους.

–

Ποια
τυπικά
χαρακτηριστικά
λείπουν
από
τα
εμπορεύματα
απομίμησης/παραποίησης, π.χ. ετικέτες, ίνες ασφαλείας, ολογράμματα,
κουμπιά, κρεμαστές ετικέτες κ.λπ;

Συνιστάται οι πληροφορίες για τα εμπορεύματα να υποβάλλονται και στην αρμόδια
τελωνειακή υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να είναι ευκολότερη η
καταχώρησή τους σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ή συστήματα πληροφοριών που
χρησιμοποιούνται από τις τελωνειακές διοικήσεις για τους σκοπούς αυτούς.
Συνιστάται η χρήση των υποδειγμάτων που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο (βλ. σελίδες 74 και 77) για τους σκοπούς αυτούς.

8.3.

Πρόσωπο για την επικοινωνία όσον αφορά διοικητικά και τεχνικά θέματα

Ο αιτών πρέπει να υποβάλει στις τελωνειακές αρχές όλα τα στοιχεία (όνομα, διεύθυνση,
αριθμό τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) ενός φυσικού προσώπου που ασχολείται με
διοικητικά και τεχνικά θέματα για κάθε κράτος μέλος στο οποίο ο αιτών ζήτησε την
παρέμβαση των τελωνείων.
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Ο αιτών μπορεί να ορίσει ένα μόνο πρόσωπο ως τεχνικό και διοικητικό εμπειρογνώμονα,
αλλά το συγκεκριμένο πρόσωπο πρέπει να διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη και στους δύο τομείς.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να ορισθεί ένα πρόσωπο για διάφορα κράτη μέλη ως τεχνικός
και/ή διοικητικός εμπειρογνώμονας. Ο καθορισμός σημείου επαφής για διοικητικά και
τεχνικά θέματα όπως απαιτείται στην αίτηση παρέμβασης είναι πρωταρχικής σημασίας. Τα
σχετικά πρόσωπα πρέπει να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμα και θα πρέπει να ομιλούν
τη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο ο αιτών ζήτησε την παρέμβαση των
τελωνείων. Επιπλέον, το συγκεκριμένο πρόσωπο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο τουλάχιστον
από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή κατά τη διάρκεια των συνήθων εργάσιμων ωρών της
εκάστοτε χώρας. Τα εν λόγω πρόσωπα δεν πρέπει απαραίτητα να είναι εγκατεστημένα στο
κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρέμβασης των τελωνείων, θα πρέπει
ωστόσο να είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητας. Εάν το πρόσωπο για την επικοινωνία
όσον αφορά τα τεχνικά θέματα είναι εγκατεστημένο εκτός της Κοινότητας, οι τελωνειακές
αρχές ενδέχεται να μη μπορούν να αποστείλουν δείγματα των ύποπτων εμπορευμάτων
Είναι πρωταρχικής σημασίας να ενημερώνετε τα στοιχεία για την επικοινωνία, ειδάλλως ενδέχεται τα ύποπτα εμπορεύματα να τεθούν σε κυκλοφορία.

8.4. Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 6 του βασικού κανονισμού για τις κοινοτική
αιτήσεις
Οι αιτήσεις παρέμβασης θα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση υπογεγραμμένη από το
δικαιούχο, η οποία συμπληρώνεται στο έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα II-B του
εκτελεστικού κανονισμού (βλ. σελίδα 67). Προς αποφυγή κάθε σύγχυσης συνιστάται να
αναφέρετε στη δήλωση το όνομα του προσώπου που έχει υπογράψει τη δήλωση και της
εταιρείας που αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο σε ευανάγνωστη μορφή (σφραγίδα,
κεφαλαία, κ.λπ) και, εφόσον είναι διαφορετικό, και το όνομα του αιτούντος. Εφόσον το
πρόσωπο που υπογράφει τη δήλωση είναι αντιπρόσωπος του αιτούντος, πρέπει να υποβάλει
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει εξουσιοδοτηθεί να αντιπροσωπεύει τον αιτούντα και να
υπογράψει τη δήλωση. Καμία τροποποίηση δεν επιτρέπεται στο κείμενο του παραρτήματος
II-B, διότι αυτό συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης.
Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί είτε σε γραπτή είτε σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους.

9.

Ποιες άλλες πληροφορίες θα πρέπει να περιλάβω στην αίτηση;

Ενδεικτικά και στο βαθμό του δυνατού, οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαβιβάζουν κάθε
πληροφορία που ενδεχομένως έχουν στη διάθεσή τους, όπως για παράδειγμα πληροφορίες
σχετικά με τις προγραμματισμένες παραδόσεις. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι όσο
το δυνατόν λεπτομερείς, ώστε οι τελωνειακές αρχές να είναι σε θέση να εντοπίσουν ύποπτες
αποστολές, και να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τον προορισμό, την ονομασία του
τελωνείου από όπου τα εμπορεύματα θα εισαχθούν στην Κοινότητα ή θα εξαχθούν, το όνομα
του πλοίου, το όνομα και τη διεύθυνση των εισαγωγέων, των προμηθευτών, του
κατασκευαστή, των μεταφορέων, του αποστολέα ή του εξαγωγέα, τον αριθμό
εμπορευματοκιβωτίου, τη ναυτιλιακή εταιρεία, την αεροπορική γραμμή, τον αριθμό πτήσης,

54

ΜΕΡΟΣ III – ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
τη διαβιβάζουσα υπηρεσία, τον αριθμό κυκλοφορίας του φορτηγού, το διεθνή αριθμό
τελωνειακού διαβατηρίου, κ.λπ. (17)
Συνιστάται η χρήση του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο (βλ. σελίδα
79) για τους σκοπούς αυτούς.

10. Πώς αποφασίζει η αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία όσον αφορά τις
αιτήσεις;
Η αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία θα διεκπεραιώσει την αίτηση και θα κοινοποιήσει εγγράφως
την απόφασή της στον αιτούντα σε διάστημα 30 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης παρέμβασης, η αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία προσδιορίζει το
χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου οι τελωνειακές αρχές πρόκειται να παρέμβουν. Το
χρονικό αυτό διάστημα είναι καταρχήν ένα έτος. Η υπηρεσία που έλαβε την αρχική απόφαση
μπορεί, μετά από αίτημα του δικαιούχου, να παρατείνει το εν λόγω διάστημα (βλ. επίσης στη
συνέχεια «14. Είναι δυνατόν να παραταθεί η περίοδος ισχύος μιας κοινοτική αίτησης παρέμβασης;»).
Η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η αίτηση παρέμβασης του δικαιούχου διαβιβάζεται αμέσως στα ενδιαφερόμενα τελωνεία του κράτους μέλους από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία
που έλαβε την αρχική απόφαση.

11.

Πώς ενημερώνονται τα άλλα κράτη μέλη για την αίτηση;

Η τελωνειακή υπηρεσία η οποία έλαβε την απόφαση, κανονικά διαβιβάζει αμέσως την
απόφασή της στο άλλο κράτος μέλος ή στα κράτη μέλη στα οποία ο αιτών ζήτησε την
παρέμβαση των τελωνείων. Εάν το προτιμά, ο αιτών μπορεί να αναλάβει την υποχρέωση να
διαβιβάσει την εν λόγω απόφαση, ενδεχομένως μαζί με άλλες πληροφορίες και μεταφράσεις
που θα χρειαστούν, στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία των σχετικών κρατών μελών.
Η απόφαση δεν τίθεται σε εφαρμογή στο κράτος μέλος ή στα κράτη μέλη παραλαβής πριν ο
δικαιούχος υποβάλει τις ενδεχομένως αναγκαίες μεταφράσεις.
Η απόφαση διαβιβάζεται αμέσως στα σχετικά τελωνεία του κράτους μέλους από την αρμόδια
τελωνειακή υπηρεσία που έλαβε την αρχική απόφαση μαζί με κάθε άλλη πληροφορία ή μετάφραση που ενδεχομένως χρειαστεί.

(17) Στις περιπτώσεις που πληροφορίες αυτού του είδους δεν έχουν περιληφθεί στην αίτηση διότι δεν ήταν
γνωστές στον δικαιούχο κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, μπορούν να διαβιβασθούν στη σχετική τελωνειακή υπηρεσία με χρήση του εντύπου «υψηλός κίνδυνος» και του εντύπου «νέα τάση» (βλ. μέρος V, σ.
78). Για κατάλογο των σημείων επαφής:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.
htm
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12. Ποιος πρέπει να υποβάλει τις απαραίτητες μεταφράσεις ή άλλες
πληροφορίες που ενδεχομένως ζητηθούν από τα κράτη μέλη;
Ο αιτών είναι αυτός που πρέπει να υποβάλει και να πληρώσει για κάθε μετάφραση που
ενδεχομένως χρειαστεί.
Οι μεταφράσεις των εντύπων της αίτησης και της δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του
βασικού κανονισμού συνήθως δεν είναι απαραίτητες, διότι το περιεχόμενο των εγγράφων
είναι εναρμονισμένο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενδέχεται να υπάρχουν περιστάσεις στις
οποίες ενδέχεται να χρειαστεί μετάφραση των ειδικών εθνικών διατάξεων.
Όταν πρόκειται για τεχνικές λεπτομέρειες, ιδίως λεπτομέρειες σε πρόσθετα φύλλα όπως
αναφέρεται στη


θέση 7 (βασικά δεδομένα για τα αυθεντικά εμπορεύματα) ή



θέση 8 (ειδικές πληροφορίες όσον αφορά το είδος ή τη μέθοδο απάτης)

του εντύπου, η μετάφραση πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι
πληροφορίες αυτές απαιτούνται για να μπορούν οι τελωνειακές αρχές να αναγνωρίζουν
εύκολα τα συγκεκριμένα εμπορεύματα. Δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να
διαβιβασθούν στους επιτόπου τελωνειακούς υπαλλήλους, οι τεχνικές περιγραφές και
λεπτομέρειες ή περίπλοκες και διεξοδικές πληροφορίες πρέπει να μεταφραστούν στην τοπική
γλώσσα ώστε να γίνουν ορθά κατανοητές από τους επιτόπου τελωνειακούς υπαλλήλους.
Η παροχή τεχνικών περιγραφών με τη χρήση φωτογραφιών και σύντομες μόνο και απλές επεξηγήσεις (π.χ. σε πολλές γλώσσες αγγλικά/γαλλικά/γερμανικά) μπορεί να μειώσει σημαντικά τις ανάγκες μετάφρασης στα διαφορετικά κράτη μέλη.

13. Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει εγώ να πληροφορήσω την αρμόδια
τελωνειακή υπηρεσία;
Στις ακόλουθες περιπτώσεις ο αιτών πρέπει αμέσως να ενημερώσει την αρμόδια διοικητική
υπηρεσία που έλαβε την αρχική απόφαση:


εάν τα δικαιώματά του έπαψαν να είναι δεόντως καταχωρημένα,



εάν τα καταχωρημένα δικαιώματά του λήγουν και δεν προτίθεται να ζητήσει
παράταση ή δεν είναι δυνατή η παράτασή τους,



εάν για άλλους λόγους δεν αποτελεί πλέον δικαιούχο,



εάν έχουν υπάρξει αλλαγές στις πληροφορίες, μεταξύ άλλων αλλαγές όσον αφορά τα
στοιχεία των προσώπων για την επικοινωνία ή νέες ή ενημερωμένες πληροφορίες για
αυθεντικά εμπορεύματα, που παρέχονται στην αίτηση,



εάν ο αιτών λάβει νέες πληροφορίες που πρέπει να συμπεριληφθούν σε αίτηση, ιδίως
νέες τάσεις ή σημαντικές περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν σε άλλες χώρες ή



εάν ο αιτών επιθυμεί να αποσύρει την αίτησή του.
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Σε κάθε είδους επικοινωνία με την τελωνειακή υπηρεσία όσον αφορά καταχωρημένες αιτήσεις, είναι σημαντικό να αναφέρεται η ημερομηνία και ο αριθμός καταχώρησης της αίτησης.
Οι πληροφορίες μπορούν να σταλούν με απλή επιστολή και συνιστάται η αποστολή αντιγράφου σε όλες τις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες όλων των εμπλεκόμενων κρατών μελών που
αναφέρονται στη θέση 6 της αίτησης. Συνιστάται οι πληροφορίες να υποβάλλονται στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία και σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να είναι ευκολότερη η
καταγραφή τους σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ή συστήματα πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από τις τελωνειακές διοικήσεις για τους σκοπούς αυτούς.

14. Είναι δυνατόν να παραταθεί η περίοδος ισχύος μιας κοινοτική
αίτησης παρέμβασης;
Ναι, αλλά έχετε υπόψη σας ότι κάθε παράταση της ισχύος απόφασης με την οποία εγκρίνεται
αίτηση παρέμβασης του δικαιούχου δεν πραγματοποιείται αυτόματα και ο αιτών πρέπει να
υποβάλει σχετική αίτηση.
Συνιστάται η χρήση του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο (βλ. σελίδα
80) για τους σκοπούς αυτούς.

15. Πότε θα πρέπει να ζητήσω παράταση της περιόδου ισχύος μιας
αίτησης παρέμβασης;
Για να μη λήξει η ισχύς της απόφασης χωρίς να έχει χορηγηθεί παράταση, κάθε αίτηση παράτασης της περιόδου ισχύος θα πρέπει να αποστέλλεται στην υπηρεσία που έλαβε την αρχική
απόφαση το αργότερο 30 εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη ισχύος της αίτησης.

16. Πώς μπορώ να ζητήσω παράταση της περιόδου ισχύος μιας κοινοτική
αίτησης παρέμβασης;
Για να ζητήσει ο δικαιούχος παράταση της περιόδου ισχύος μιας αίτησης παρέμβασης, συνιστάται η χρήση του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο (βλ. σελίδα 80).

17. Είναι δυνατόν να προσθέσω νέο ΔΠΙ σε κοινοτική αίτηση
παρέμβασης;
Όχι. Για κάθε νέο ΔΠΙ πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση παρέμβασης που να καλύπτει το νέο
ΔΠΙ. Εάν το προτιμά ο δικαιούχος, μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση που να καλύπτει όλα τα
ΔΠΙ.

18. Μπορώ να προσθέσω νέα κράτη μέλη σε κοινοτική αίτηση
παρέμβασης;
Ναι. Για το σκοπό αυτό πρέπει να αποσταλεί στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία που έλαβε
την αρχική απόφαση το έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (βλ. σελίδα 59). Επιπλέον, απαιτείται αντίγραφο της αρχικής αίτησης (συμπεριλαμ57
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βανομένων όλων των πρόσθετων φύλλων) για κάθε νέο κράτος μέλος και για τις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες. Το ίδιο ισχύει για πληροφορίες που παρέχονται σε μέσα καταχώρισης
δεδομένων όπως CD ή DVD.

19. Είναι δυνατό να ακυρώσω ένα ή περισσότερα ΔΠΙ που έχουν ήδη
καταχωρηθεί βάσει μιας κοινοτική αίτησης παρέμβασης;
Ναι. Ο αιτών μπορεί να το ζητήσει αποστέλλοντας απλή επιστολή στην αρμόδια τελωνειακή
υπηρεσία που έλαβε την αρχική απόφαση.

20. Είναι δυνατό να διαγραφούν προϊόντα και κατηγορίες προϊόντων που
καλύπτονται από ΔΠΙ που έχει ήδη καταχωρηθεί βάσει κοινοτική αίτησης
παρέμβασης;
Ναι. Αυτό θεωρείται ως ενημέρωση των πληροφοριών για γνήσια εμπορεύματα (βλ. επίσης
ανωτέρω «13. Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει εγώ να πληροφορήσω την αρμόδια τελωνειακή
υπηρεσία;»).

21. Είναι δυνατόν να προστεθούν νέα προϊόντα σε υπάρχουσα αίτηση
παρέμβασης;
Ναι, στο βαθμό που το προϊόν καλύπτεται από το ΔΠΙ αλλά δεν έχει περιληφθεί στην αρχική
αίτηση. Αυτό θεωρείται ως ενημέρωση πληροφοριών για γνήσια εμπορεύματα (βλ. επίσης
ανωτέρω «13. Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει εγώ να πληροφορήσω την αρμόδια τελωνειακή
υπηρεσία;»).
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Έντυπο για κοινοτικές αιτήσεις (Παράρτημα II του βασικού κανονισμού)
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Σημειώσεις σχετικά με τη συμπλήρωση των κοινοτικών αιτήσεων
Θέση 1:
Η θέση αυτή συμπληρώνεται από την τελωνειακή διοίκηση.

Θέση 2:
Στοιχεία της ορισθείσας τελωνειακής υπηρεσίας (βλ. κατάλογο των αρμόδιων τελωνειακών
υπηρεσιών για την παραλαβή και τη διεκπεραίωση αιτήσεων παρέμβασης στο μέρος IV – σελίδα 82).

Θέση 3:
Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα του αιτούντος. Στη θέση 3 πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία
των ακόλουθων προσώπων:


του δικαιούχου (κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του βασικού
κανονισμού)·



του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί το δικαίωμα πνευματικής
ιδιοκτησίας.

Στην περίπτωση αντιπροσώπου που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί το δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά έχει εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης του αιτούντος, στη θέση 3 θα πρέπει να αναφερθούν τα στοιχεία του κατόχου του δικαιώματος ή του προσώπου
που είναι εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί την πνευματική ιδιοκτησία. Σε μια τέτοια περίπτωση ο αντιπρόσωπος πρέπει να υπογράψει την αίτηση στη θέση 13 και να αναφέρει την εν
λόγω εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης.

Θέση 4:
Καθεστώς του αιτούντος. Επιλέξατε την κατάλληλη θέση. Βλ. επίσης υπόδειγμα «Πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα του αιτούντος» στη σελίδα 68.

Θέση 5:
Είδος δικαιώματος που αφορά η αίτηση παρέμβασης. Επιλέξατε την κατάλληλη θέση. Βλ. επίσης υπόδειγμα «Πληροφορίες για το είδος δικαιώματος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση» στη σελίδα 70.

Θέση 6:
Επιλέξατε τη θέση για τα κράτη μέλη στα οποία ζητείται η παρέμβαση των τελωνειακών αρχών. Συνιστάται ιδιαίτερα να συμπληρωθεί μία αίτηση παρέμβασης για κάθε κράτος μέλος.
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Θέσεις 7 και 8:
Στις θέσεις 7 και 8 αναγράφονται επακριβείς και συγκεκριμένες πληροφορίες που θα
επιτρέψουν στις τελωνειακές αρχές να προσδιορίσουν σωστά τα γνήσια εμπορεύματα, και
κάθε πληροφορία που ενδεχομένως κατέχει ο δικαιούχος όσον αφορά το είδος ή τη μέθοδο
της απάτης (έγγραφα, φωτογραφίες κ.λπ).
Οι πληροφορίες αυτές είναι υποχρεωτικές και θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν
λεπτομερείς, ώστε οι τελωνειακές αρχές να είναι σε θέση να προσδιορίζουν εύκολα και
αποτελεσματικά τις ύποπτες αποστολές χρησιμοποιώντας αρχές ανάλυσης του κινδύνου.
Στις θέσεις αυτές θα πρέπει να αναφερθούν διάφορα είδη πληροφοριών που θα συμβάλουν
στη βελτίωση των πληροφοριών που διαθέτουν τα τελωνεία όσον αφορά τα προϊόντα και τις
μεθόδους απάτης. Για λεπτομέρειες όσον αφορά αυτό το είδος πληροφοριών βλ. «8.2. Πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα» στη σελίδα 50. Βλ. επίσης υπόδειγμα «Πληροφορίες
για βασικά στοιχεία σχετικά με τα γνήσια προϊόντα» στη σελίδα 74 και υπόδειγμα «Πληροφορίες σχετικά με το είδος ή τη μέθοδο της απάτης» στη σελίδα 77.

Θέση 9:
Οι δικαιούχοι πρέπει να αποδείξουν ότι είναι κάτοχοι των αιτούμενων δικαιωμάτων. Για λεπτομέρειες βλ. « 8.1. Αποδείξεις κατοχής των αιτούμενων δικαιωμάτων» στη σελίδα 50. Βλ.
επίσης υπόδειγμα «Πληροφορίες σχετικά με το είδος δικαιώματος για το οποίο υποβάλλεται
η αίτηση» στη σελίδα 70.

Θέση 10:
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στη θέση 3 της αίτησης παρέμβασης πρέπει να
είναι το πρόσωπο που θα υπογράψει τα έγγραφα που προβλέπονται στη θέση 11 της αίτησης
παρέμβασης. Εάν τα έγγραφα υπογράφονται από αντιπρόσωπο του προσώπου που αναφέρεται στη θέση 3, ο αντιπρόσωπος πρέπει να αναφέρει την εξουσιοδότησή του. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. «8.4 Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 6 του βασικού κανονισμού για τις
κοινοτική αιτήσεις» στη σελίδα 54.

Θέσεις 11 και 12:
Στη θέση 11 πρέπει να αναφερθούν τα στοιχεία του προσώπου που έχει ορίσει ο δικαιούχος
για την επικοινωνία όσον αφορά διοικητικά θέματα. Στη θέση 12 αναγράφονται τα στοιχεία
του προσώπου που θα είναι αρμόδιο για τις συναντήσεις με τις τελωνειακές αρχές ώστε να
συζητηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες όσον αφορά κατακρατηθέντα εμπορεύματα. Το εν λόγω
πρόσωπο πρέπει να είναι εύκολα και άμεσα προσβάσιμο. Βλ. επίσης «8.3 Πρόσωπο για την
επικοινωνία όσον αφορά διοικητικά και τεχνικά θέματα» στη σελίδα 53.

Θέση 13:
Οι δικαιούχοι θα πρέπει επίσης να διαβιβάσουν κάθε άλλη πληροφορία που διαθέτουν και να
βοηθήσουν ενδεχομένως τις τελωνειακές αρχές να βελτιώσουν την ενημέρωσή τους όσον αφορά προϊόντα και μεθόδους απάτης. Για λεπτομέρειες βλ. «9 Ποιες άλλες πληροφορίες θα
πρέπει να περιλάβω στην αίτηση» στη σελίδα 54. Βλ. επίσης υπόδειγμα «Άλλες πληροφορίες
στην κατοχή του δικαιούχου» στη σελίδα 79.
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Θέση 14:
Υπογράφοντας τη θέση αυτή, ο αιτών πιστοποιεί ότι αποδέχεται τους όρους του κανονισμού
και τις υποχρεώσεις του.

Θέσεις 15 και 16:
Οι θέσεις αυτές θα συμπληρωθούν από την τελωνειακή διοίκηση.
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Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 για
τις κοινοτικών αιτήσεις

Ο υπογεγραμμένος .................................
δικαιούχος, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, εφεξής, «ο βασικός κανονισμός», των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αποδεικνύουν τα συνημμένα έγγραφα, αναλαμβάνω, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού, ευθύνη έναντι των προσώπων που εμπλέκονται σε μία
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, στην περίπτωση που διαδικασία κινηθείσα
κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν συνεχιστεί εξαιτίας ενέργειας ή παράλειψης εκ μέρους μου, ή,
στην περίπτωση που διαπιστωθεί στη συνέχεια ότι τα συγκεκριμένα εμπορεύματα δεν παραβιάζουν δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας.
— Αναλαμβάνω τη δέσμευση να καλύψω όλα τα έξοδα που προκύπτουν, σύμφωνα με το βασικό κανονισμό,
από τη διατήρηση των εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 9 και, ενδεχομένως, του άρθρου 11, περιλαμβανομένων και των εξόδων που προκύπτουν από την καταστροφή εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 17.
— Δηλώνω ότι η δέσμευση αυτή λαμβάνεται σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση για έγκριση
της αίτησης. Επιπλέον, συμφωνώ να αναλάβω μεταφραστικές δαπάνες που ενδεχομένως προκύψουν.
— Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση των διατάξεων του άρθρου 12 του βασικού κανονισμού και δεσμεύομαι να
γνωστοποιήσω στην υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 κάθε μεταβολή ή απώλεια των
δικαιωμάτων μου πνευματικής ιδιοκτησίας.
Έγινε στ........................... .../........ /20..
..............................................................................
(Υπογραφή)
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Συνιστώμενο έντυπο για πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα του αιτούντος (θέση 4 της κοινοτικής αίτησης)
ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1. Ημερομηνία υποβολής:
ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤIΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

2. Στοιχεία του αιτούντος:
ONOMA: ..............................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ........................................................................

βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1383/2003

ΠΟΛΗ: .................................................................................
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : .........................................................................
ΧΩΡΑ: ..................................................................................

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
(Θέση 4)

Σημειώστε την ιδιότητα του αιτούντος στη θέση 4 του εντύπου αίτησης.
 Όταν υποβάλλεται η αίτηση παρέμβασης από κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί ένα από τα
δικαιώματα που αναφέρονται στη θέση 5 της αίτησης, πέραν των αποδείξεων του δικαιώματος, απαιτείται το
έγγραφο βάσει του οποίου το εν λόγω πρόσωπο εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο δικαίωμα.
 Εφόσον την αίτηση υποβάλλει αντιπρόσωπος του δικαιούχου ή κάθε άλλου προσώπου εξουσιοδοτημένου να
χρησιμοποιεί ένα από τα δικαιώματα που αναφέρονται στη θέση 5 της αίτησης, πέραν των αποδείξεων του
δικαιώματος, απαιτείται απόδειξη της εξουσιοδότησής του να ενεργεί.
Παραθέστε στους ακολουθους πίνακες τις λεπτομέρειες των εγγράφων που επισυνάπτονται για την απόδειξη της
ιδιότητας του αιτούντος.
3.1. Συμφωνίες χορήγησης άδειας:
Χωριστός κατάλογος που επισυνάπτεται για άλλες συμφωνίες χορήγησης άδειας (αν υπάρχουν περισσότερες από πέντε)

Ημερομηνία
σύνταξης

Αριθμός
(εφόσον είναι
διαθέσιμος)

Παρατηρήσεις

(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)

3.2. Άλλες συμφωνίες:
Χωριστός κατάλογος που επισυνάπτεται για άλλες συμφωνίες (αν υπάρχουν περισσότερες από πέντε)

Ημερομηνία
σύνταξης

Αριθμός
(εφόσον είναι
διαθέσιμος)

Παρατηρήσεις

(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)

3.3. Πληρεξούσιο:
Χωριστός κατάλογος που επισυνάπτεται για άλλα πληρεξούσια (αν υπάρχουν περισσότερα από πέντε)

Ημερομηνία
σύνταξης

Αριθμός
(εφόσον είναι
διαθέσιμος)

Παρατηρήσεις

(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
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3.4. Άλλα έγγραφα:
Χωριστός κατάλογος που επισυνάπτεται για άλλα έγγραφα (αν υπάρχουν περισσότερες από πέντε)

Ημερομηνία
σύνταξης

Αριθμός
(εφόσον είναι
διαθέσιμος)

Περιγραφή, παρατηρήσεις

(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)
(εσωκλείεται αντίγραφο)

4. Για την πιστοποίηση της ορθότητας και της ακρίβειας:
Ημερομηνία σύνταξης

Τόπος

Υπογραφή και σφραγίδα αιτούντος

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

................................................

.......................................................................
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Συνιστώμενο έντυπο για πληροφορίες σχετικά με το είδος δικαιώματος για
το οποίο υποβάλλεται η αίτηση (θέσεις 5 και 9 της κοινοτικής αίτησης)
ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1. Ημερομηνία υποβολής:
ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤIΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

2. Στοιχεία του αιτούντος:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ............................................................

βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1383/2003

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ........................................................................
ΠΟΛΗ: .................................................................................

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
(Θέσεις 5 και 9)

ΤΑΧ. ΚΩΔ. : .........................................................................
ΧΩΡΑ: ..................................................................................

Σημειώστε το κατάλληλο είδος δικαιώματος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση στη θέση 5 του εντύπου αίτησης και
αναφέρατε τα λεπτομερή στοιχεία των δικαιωμάτων στους ακόλουθους πίνακες. Στην περίπτωση δικαιώματος που
έχει καταχωρηθεί ή για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση παράτασης, απαιτείται απόδειξη καταχώρησης στο αρμόδιο
τελωνείο ή η υποβολή της αίτησης παράτασης. Επισυνάψτε αντίγραφα των πιστοποιητικών καταχώρησης ή τυχόν
άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του αιτούντος ως αρχικού δικαιούχου.
3. Κοινοτικά εμπορικά σήματα:
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω εμπορικά σήματα (αν είναι περισσότερα από δέκα)

Αριθμός

Ημερομηνία
κατάθεσης

Ημερομην
ία λήξης

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών/Ταξινόμηση
Νίκαιας

Όνομα του
εμπορικού σήματος
(εφόσον είναι
διαθέσιμο)

Δικαιούχος

Πιστοποιητικό
καταχώρησης
Αριθ. πίνακα
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)

4. Κοινοτικά δικαιώματα επί σχεδίων και υποδειγμάτων:
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω δικαιώματα επί σχεδίων και υποδειγμάτων (αν είναι περισσότερα από δέκα)

Αριθμός

Ημερομηνία
κατάθεσης

Ημερομηνί
α λήξης

Περιγραφή εμπορευμάτων

Δικαιούχος

Καταχωρημένο
(Ναι / Όχι)

Πιστοποιητικό
καταχώρησης/από
δειξη αγοράς
Αριθ. πίνακα
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
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(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)
(εσωκλείεται
αντίγραφο)

5. Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ):
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (αν είναι περισσότερες από δέκα)

Περιγραφή
(Ονομασία και τύπος του προϊόντος)

Αιτών

Πιστοποιητικό καταχώρησης Αριθ. πίνακα
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο

6. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ):
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (αν είναι περισσότερες από δέκα)

Περιγραφή
(Ονομασία και τύπος του προϊόντος)

Αιτών

Πιστοποιητικό καταχώρησης Αριθ. πίνακα
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
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7. Προστατευόμενη γεωγραφική επωνυμία για αλκοολούχα ποτά (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89) του
Συμβουλίου:
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω προστατευόμενες γεωγραφικές επωνυμίες (αν είναι περισσότερες από δέκα)

Περιγραφή
(Ονομασία και τύπος του προϊόντος)

Αιτών

Πιστοποιητικό καταχώρησης
Αριθ. πίνακα
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο

8. Προστατευόμενη γεωγραφική ονομασία για τους οίνους (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου):
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω προστατευόμενες γεωγραφικές ονομασίες οίνων (αν είναι περισσότερες από δέκα)

Περιγραφή
(Ονομασία και τύπος του προϊόντος)

Αιτών

Πιστοποιητικό καταχώρησης
Αριθ. πίνακα
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
εσωκλείεται αντίγραφο
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9. Κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών:
Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος για περαιτέρω δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών (αν είναι περισσότερα από δέκα)

Αριθμός

Ημερομηνία
κατάθεσης

Ημερομηνία
λήξης

Περιγραφή

Κάτοχος

Πιστοποιητικό

Αριθ. πίνακα

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

εσωκλείεται
αντίγραφο

10. Για την πιστοποίηση της ορθότητας και της ακρίβειας:
Ημερομηνία σύνταξης

Τόπος

Υπογραφή και σφραγίδα του αιτούντος

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

................................................

.......................................................................

1

) μόνο για τα δικαιώματα επί των κοινοτικών μη καταχωρημένων σχεδίων και υποδειγμάτων
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Συνιστώμενο έντυπο για την παροχή πληροφοριών για βασικά στοιχεία σχετικά με τα γνήσια προϊόντα (θέση 7 της κοινοτικής αίτησης)
ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1. Ημερομηνία υποβολής:
ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤIΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

2. Στοιχεία του αιτούντος:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...........................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ........................................................................

βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1383/2003

ΠΟΛΗ: .................................................................................

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
(Θέση 7)

ΤΑΧ. ΚΩΔ. : .........................................................................
ΧΩΡΑ: ..................................................................................

Παραθέστε όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες ερωτήσεις:
3.1. Πού παράγονται τα γνήσια προϊόντα;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

3.2. Παραθέστε όλους τους εξουσιοδοτημένους εισαγωγείς, προμηθευτές, κατασκευαστές, μεταφορείς, παραλήπτες ή
εξαγωγείς

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

3.3. Τα τρίτα μέρη έχουν την άδεια να διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα που φέρουν εμπορικό σήμα; Με ποιο τρόπο
οι κάτοχοι αδείας αποδεικνύουν τη νομιμότητά τους; Σκεφθείτε το σύστημα της εταιρείας σας και
αναρωτηθείτε αν όλα τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να εμπορεύονται τα προϊόντα σας χρειάζονται
γραπτή άδεια

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

3.4. Περιγράψτε τα ειδικά κυκλώματα διανομής (για παράδειγμα γενικά πρακτορεία, κεντρική αποθήκη, υπηρεσία
αποστολών, οδούς διακίνησης)

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

3.5. Τα αυθεντικά προϊόντα εκτελωνίζονται με ειδικό καθεστώς (για παράδειγμα συνοπτικό τελωνειακό καθεστώς,
τελωνειακή αποταμίευση, κ.λπ.);

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

3.6. Σε ποιο τελωνείο εκτελωνίζονται συνήθως τα γνήσια προϊόντα;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................
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3.7. Τα γνήσια προϊόντα εισάγονται, εξάγονται ή διατίθενται στην αγορά με τη βοήθεια ειδικού συστήματος
διανομής – για παράδειγμα μέσω γενικού πρακτορείου ή ορισμένων εταιρειών αποστολής;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

3.8. Περιγράψτε συνοπτικά τις μεταφορικές οδούς που χρησιμοποιούνται (αεροπορικές, θαλάσσιες, οδικές,
ταχυδρομικές)

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

4.

Συσκευασία των γνήσιων προϊόντων:

4.1. Με ποιο τρόπο συσκευάζονται τα γνήσια προϊόντα (σε χωριστή συσκευασία, σε χαρτόνια, χύδην, σε παλέτες);

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

4.2. Περιγράψτε τα ειδικά συνοδευτικά έγγραφα, τα συνημμένα έγγραφα, τις εγγυητικές επιστολές, τις οδηγίες
συσκευασίας ή τις οδηγίες χρήσης

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

4.3. Η συσκευασία των γνήσιων προϊόντων παρουσιάζει τυπικά χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως ειδικές διακριτικές
σημάνσεις (όνομα του κατασκευαστή, αριθμό σειράς, χρώμα κ.λπ.), ειδικό σχεδιασμό συσκευασίας (χρώμα,
μήτρα, υλικό) ή ετικέτες, νήματα ασφαλείας ή ολογραφήματα;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

4.4. Ποια είναι η ακριβής θέση των τυπικών αυτών χαρακτηριστικών στοιχείων στη συσκευασία και τι μορφή έχουν
τα χαρακτηριστικά αυτά;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

5.

Ειδικά χαρακτηριστικά στοιχεία των γνήσιων προϊόντων:

5.1. Ποια τυπικά χαρακτηριστικά στοιχεία εμφανίζουν τα γνήσια προϊόντα (για παράδειγμα ετικέτες, νήματα
ασφαλείας, ολογραφήματα, κομβία, κινητές ετικέτες, κ.λπ.);

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................
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5.2. Ποια είναι η ακριβής θέση των χαρακτηριστικών στοιχείων επί των προϊόντων και τι μορφή έχουν τα
χαρακτηριστικά αυτά;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

6.

Επισυνάψτε φωτογραφίες των γνήσιων προϊόντων και της συσκευασίας τους

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

7.

Γνωρίζετε τις κλάσεις ΣΟ των γνήσιων προϊόντων; Εάν ναι, να τις αναφέρετε

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

8.

Αξία των πρωτότυπων προϊόντων:

8.1. Ποια είναι η δασμολογική αξία των πρωτότυπων προϊόντων;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

8.2. Ποια είναι η εμπορική αξία των πρωτότυπων προϊόντων στη νόμιμη αγορά της χώρας στην οποία έχει
υποβληθεί η αίτηση παρέμβασης;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

8.3. Ποια είναι η μέση εμπορική αξία των πρωτότυπων προϊόντων στη νόμιμη αγορά της Κοινότητας;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

Συνιστάται να υποβληθούν στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία, σε ηλεκτρονική μορφή, οι πληροφορίες που
αφορούν τα εμπορεύματα, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η καταχώρηση των πληροφοριών αυτών στις ηλεκτρονικές
βάσεις δεδομένων ή στα συστήματα πληροφοριών που χρησιμοποιούν οι τελωνειακές διοικήσεις προς το σκοπό
αυτό.
9. Για την πιστοποίηση της ορθότητας και της ακρίβειας:
Ημερομηνία σύνταξης

Τόπος

Υπογραφή και σφραγίδα του αιτούντος

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

................................................

.......................................................................
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Συνιστώμενο έντυπο για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το είδος τύπο
ή τη μέθοδο απάτης (θέση 8 της κοινοτικής αίτησης)
ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1. Ημερομηνία υποβολής:
ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤIΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

2. Στοιχεία του αιτούντος:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...........................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ........................................................................

βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1383/2003

ΠΟΛΗ: .................................................................................

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Ή ΤΗ
ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
(Θέση 8)

ΤΑΧ. ΚΩΔ. : .........................................................................
ΧΩΡΑ: ..................................................................................

Παραθέστε όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες ερωτήσεις:
3.

Παραθέστε όλες τις πληροφορίες που διαθέτετε σχετικά με τα εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης, οι οποίες
που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες για τον εντοπισμό των ύποπτων αποστολών, όπως

3.1. τους τόπους και τις χώρες παραγωγής

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

3.2. τα ονόματα και τις διευθύνσεις των επιχειρήσεων ή των προσώπων που ενεργούν ή έχουν ενεργήσει στο
παρελθόν ως κατασκευαστές, διανομείς, διαμεσολαβητές, μεταφορείς, εισαγωγείς, αποδέκτες ή εξαγωγείς

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

3.3. τα κυκλώματα διανομής (για παράδειγμα γενικά πρακτορεία, κεντρική αποθήκη, υπηρεσία αποστολών, οδοί
διακίνησης)

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

3.4. πώς και από πού εισέρχονται τα εμπορεύματα στην Κοινότητα

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

3.5. μέσα μεταφoράς

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

3.6. τα ειδικά τελωνειακά καθεστώτα στα οποία θα υπαχθούν τα εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης, για
παράδειγμα το καθεστώς θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, το καθεστώς διαμετακόμισης, το καθεστώς
τελωνειακής αποταμίευσης, το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, κ.λπ.

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................
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4.

Θα μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα από τη χαμηλή δηλωθείσα δασμολογητέα αξία ότι τα εμπορεύματα
αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης, για παράδειγμα επειδή ακόμη και η χαμηλότερη τιμή αγοράς
είναι σαφώς μεγαλύτερη από την τιμή των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης; Ποιο είναι το κατώτατο όριο
του ποσού αυτού;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

5.

Περιγράψτε τα ειδικά χαρακτηριστικά στοιχεία των εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης που έχουν
κατασχεθεί σε προηγούμενες περιπτώσεις, όπως:

5.1. Ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά της συσκευασίας, αν διαφέρουν από το πρωτότυπο ή λείπουν από αυτό;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

5.2. Ποια είναι τα ειδικά συνοδευτικά έγγραφα, τα παραρτήματα, οι εγγυητικές επιστολές, οι οδηγίες της
συσκευασίας ή οι οδηγίες χρήσης, αν διαφέρουν από το πρωτότυπο ή αν λείπουν από αυτό;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

5.3. Η συσκευασία των εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης δεν παρουσιάζει τυπικά χαρακτηριστικά στοιχεία
των πρωτοτύπων, όπως ειδικές διακριτικές σημάνσεις (όνομα του κατασκευαστή, αριθμό σειράς, χρώμα κ.λπ.),
ειδικό σχεδιασμό συσκευασίας (χρώμα, μήτρα) ή ετικέτες, νήματα ασφαλείας ή ολογραφήματα;

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

5.4. Επισυνάψτε φωτογραφίες για τη σύγκριση των εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και των αυθεντικών
εμπορευμάτων καθώς και της συσκευασίας τους

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

5.5. Ποια τυπικά χαρακτηριστικά στοιχεία δεν παρουσιάζονται στα εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης (για
παράδειγμα ετικέτες, νήματα ασφαλείας, ολογραφήματα, κομβία, κινητές ετικέτες, κ.λπ.);

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. παραρτήματος .................................................

Συνιστάται να υποβληθούν στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία, σε ηλεκτρονική μορφή, οι πληροφορίες που
αφορούν τα εμπορεύματα, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η καταχώρηση των πληροφοριών αυτών στις ηλεκτρονικές
βάσεις δεδομένων ή στα συστήματα πληροφοριών που χρησιμοποιούν οι τελωνειακές διοικήσεις προς το σκοπό
αυτό.
6. Για την πιστοποίηση της ορθότητας και της ακρίβειας:
Ημερομηνία σύνταξης

Τόπος

Υπογραφή και σφραγίδα του αιτούντος

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

................................................

.......................................................................
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Συνιστώμενο έντυπο για την παροχή άλλων πληροφοριών στην κατοχή του
δικαιούχου (θέση 13 της κοινοτικής αίτησης)
1. Ημερομηνία υποβολής:
ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤIΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

2. Στοιχεία του αιτούντος:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...........................................................

βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1383/2003

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ........................................................................
ΠΟΛΗ: .................................................................................

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
(Θέση 13)

ΤΑΧ. ΚΩΔ. : .........................................................................
ΧΩΡΑ: ..................................................................................

Ενδεικτικά και εφόσον τις γνωρίζουν, οι δικαιούχοι πρέπει επίσης να γνωστοποιούν όλες τις άλλες πληροφορίες που
έχουν ενδεχομένως στην κατοχή τους, όπως τις πληροφορίες που αφορούν τις προβλεπόμενες παραδόσεις. Οι
πληροφορίες πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο λεπτομερείς, ώστε να επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να
αναγνωρίζουν εύκολα και αποτελεσματικά τις ύποπτες αποστολές βάσει των αρχών ανάλυσης κινδύνου. Πρέπει να
περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τον προορισμό, το όνομα του τελωνείου από το οποίο τα εμπορεύματα πρέπει να
εισαχθούν στην Κοινότητα ή να εξαχθούν από αυτή, το όνομα του πλοίου, το όνομα και τη διεύθυνση των
εισαγωγέων, των προμηθευτών, των κατασκευαστών, των μεταφορέων, των παραληπτών ή των εξαγωγέων, τον
αριθμό του εμπορευματοκιβωτίου, τη μεταφορική εταιρεία, την αεροπορική εταιρεία, τον αριθμό πτήσης, τη
διαβιβάζουσα υπηρεσία, τον αριθμό πινακίδας του φορτηγού, τον αριθμό της διεθνούς τελωνειακής άδειας, κ.λπ.
3.

Παραθέστε κάθε άλλη πληροφορία που έχει στην κατοχή του ο δικαιούχος:

Επισυνάπτεται χωριστός κατάλογος: τίτλος του καταλόγου ................................ αριθ. πίνακα .............................................................

4. Για την πιστοποίηση της ορθότητας και της ακρίβειας:
Ημερομηνία σύνταξης

Τόπος

Υπογραφή και σφραγίδα του αιτούντος

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

................................................

.......................................................................
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Συνιστώμενο έντυπο για την παράταση της περιόδου ισχύος μιας κοινοτικής αίτησης.
ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1. Ημερομηνία παραλαβής της αίτησης παρέμβασης
από την αρμόδια τελωνειακή αρχή (κατά την έννοια
του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1383/2003):

ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤIΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…
3. Στοιχεία του αιτούντος:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

............................................................

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ...........................................................................

βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1383/2003
2. Ονομασία και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής στην
οποία υποβάλλεται η αίτηση:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ........................................................................
ΠΟΛΗ: .................................................................................
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : .........................................................................
ΧΩΡΑ: ..................................................................................
ΑΡΙΘ. EORI: ........................................................................
ΤΗΛ.: ...................................................................................
ΚΙΝΗΤΟ: .............................................................................
ΦΑΞ: ...................................................................................
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ...............................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ..............................................
4. Ημερομηνία και αριθμός καταχώρισης της αίτησης:

5. Ημερομηνία λήξης ισχύος της αίτησης:

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

No: ......................................................................................
6. Πληροφορίες σχετικά με τον δικαιούχο και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:
Βεβαιώνω ότι δεν υπάρχουν αλλαγές
(1) στα δηλωθέντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στις πληροφορίες σχετικά με τον δικαιούχο και
(2) στη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 για την ανάληψη ευθύνης στις
καταστάσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.
Εφόσον πρόκειται για κατοχυρωμένα δικαιώματα τα οποία πρόκειται να εκπνεύσουν εντός του επόμενου έτους,
επισυνάπτεται η αποδοχή της ανανέωσης των δικαιωμάτων αυτών. Αριθμός συνημμένων εγγράφων: ………
Βεβαιώνω ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση να κοινοποιήσω στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στη θέση 2
οιαδήποτε αλλαγή ή απώλεια των δικαιωμάτων μου.
7. Πληροφορίες σχετικά με τα βασικά τεχνικά στοιχεία για τα γνήσια προϊόντα:
Ήλεγξα τις πληροφορίες σχετικά με τα βασικά τεχνικά στοιχεία για τα γνήσια προϊόντα οι οποίες υποβλήθηκαν σε όλα τα
κράτη μέλη στις περιπτώσεις στις οποίες ζητήθηκε η πραγματοποίηση παρέμβασης και
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση και δεν χρειάζονται αλλαγές.
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση. Αριθμός συνημμένων εγγράφων: ……….
8. Πληροφορίες για το είδος ή τη μέθοδο της απάτης:
Ήλεγξα τις πληροφορίες σχετικά με το είδος ή τη μέθοδο της απάτης οι οποίες υποβλήθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη στις
περιπτώσεις στις οποίες ζητήθηκε η πραγματοποίηση παρέμβασης και
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση και δεν χρειάζονται αλλαγές.
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση. Αριθμός συνημμένων εγγράφων: ……….
9. Πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο τον οποίο έχει ορίσει ο δικαιούχος για διοικητικά και τεχνικά θέματα:
Ήλεγξα τις πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο τον οποίο έχει ορίσει ο δικαιούχος για διοικητικά και τεχνικά θέματα για
όλα τα κράτη μέλη στις περιπτώσεις στις οποίες ζητήθηκε η πραγματοποίηση παρέμβασης και
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση και δεν χρειάζονται αλλαγές.
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση. Αριθμός συνημμένων εγγράφων: ……….

80

ΜΕΡΟΣ III – ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
10. Πληροφορίες σχετικά με άλλα στοιχεία που υπέβαλε ο δικαιούχος:
Ήλεγξα τις πληροφορίες σχετικά με άλλα στοιχεία που απευθύνονται σε όλα τα κράτη μέλη στις περιπτώσεις στις οποίες
ζητήθηκε η πραγματοποίηση παρέμβασης και
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση και δεν χρειάζονται αλλαγές.
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση. Αριθμός συνημμένων εγγράφων: ……….
11. Ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης:
Ημερομηνία της αίτησης:

Τόπος

Υπογραφή και σφραγίδα του αιτούντος(i)

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

................................................

.......................................................................

12. Απόφαση των τελωνειακών αρχών (κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφοι 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1383/2003):
Η αίτηση παράτασης ισχύος εγκρίνεται.

Αριθμός καταχώρησης: ..........................................................

Η αίτηση παρέμβασης παρατείνεται έως τις: ..…..…/..…..…/..…..…. Κάθε αίτηση για παράταση της διάρκειας ισχύος
πρέπει να αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή της θέσης 2, το αργότερο εντός 30 ημερών πριν από τη λήξη της διάρκειας
ισχύος της αίτησης.
Ημερομηνία

Τόπος

Σφραγίδα και υπογραφή

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

................................................

.......................................................................

Η αίτηση παράτασης ισχύος απορρίπτεται.

Αριθμός καταχώρησης: ..........................................................

Επισυνάπτονται αιτιολογημένη απόφαση όπου αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία προσφυγής.
Ημερομηνία

Τόπος

Σφραγίδα και υπογραφή

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ: ..…..…/..…..…/..…..…

................................................

.......................................................................

13. Αποδεικτικό παραλαβής:
Για την αίτηση παράτασης ισχύος που υπέβαλε …............................................................. (ονοματεπώνυμο του αιτούντος)

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

Εάν ο αιτών είναι αντιπρόσωπος δικαιούχου, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό της εξουσιοδότησης.
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ΜΕΡΟΣ IV – ΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κατάλογος των τελωνειακών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την παραλαβή και εξέταση
των αιτήσεων εθνικής ή κοινοτικής παρέμβασης, που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου.
Ο κατάλογος δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 της Επιτροπής στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας και διατίθεται επίσης
στη σελίδα της ΓΔ TAXUD στο δικτυακό τόπο Europa στο διαδίκτυο:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_hold
ers/index_en.htm.

ΜΕΡΟΣ V – ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ «ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΚΟΚΚΙΝΟ» ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ
«ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ»
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