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Θέμα: Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/582 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
«σχετικά με την τροποποίηση του Eκτελεστικού Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 για την 
κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας».

Σχετ: Η με αριθμό πρωτ. Δ19Γ5043253 ΕΞ2013 / 19-12-2013 διαταγή μας.

Σας  κοινοποιούμε για ενημέρωση κι  εφαρμογή τον  Εκτελεστικό  Κανονισμό (ΕΕ) 2018/582 της
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  που τροποποιεί  τον  Εκτελεστικό  Κανονισμό  (ΕΕ)  αριθ.  1352/2013 «για  την
κατάρτιση  των  εντύπων  που  προβλέπονται  στον  Κανονισμό  (ΕΕ)  αριθ.  608/2013  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του Συμβουλίου,  σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας» (κοινοποιηθείς με την παραπάνω σχετική διαταγή).

Ο  εν  λόγω  Κανονισμός  (2018/582)  προβαίνει  σε  επικαιροποίηση του  εντύπου  της  Αίτησης
Παρέμβασης  που  περιλαμβάνει  ο  προς  τροποποίηση  κανονισμός  ώστε  να  αποτυπώσει  με  ακρίβεια
μεταβολές στην Ενωσιακή έννομη τάξη όπως η αντικατάσταση του όρου «Κοινοτικό Σήμα» από τον όρο
«Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Επιπλέον, η προσαρμογή του εν λόγω εντύπου κρίνεται απαραίτητη για
να  ληφθεί  υπόψη  η  πρακτική  εμπειρία  που  αποκτήθηκε  με  τη  χρήση  του  και  να  διασφαλιστεί  η
απρόσκοπτη διαβίβαση και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων (άρθρο 31 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013).

Ειδικότερα, το παράρτημα Ι του  Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013, που περιέχει το έντυπο της
Αίτησης  Παρέμβασης  αντικαθίσταται  από  το  παράρτημα  Ι  του  κοινοποιούμενου  κανονισμού.  Το
παράρτημα ΙΙ του προς τροποποίηση κανονισμού με την Αίτηση Παράτασης του διαστήματος παρέμβασης
των τελωνειακών αρχών παραμένει ως έχει ενώ το παράρτημα ΙΙΙ του αυτού Κανονισμού με τις σημειώσεις
για  τη  συμπλήρωση  της  Αίτησης  Παρέμβασης  τροποποιείται  σύμφωνα  με  το  παράρτημα  ΙΙ  του  νέου
κανονισμού (2018/582).

Αναφορικά με το νέο έντυπο της Αίτησης Παρέμβασης, κι αναλυτικότερα για τη θέση 1, σχετικά με
τα λεπτομερή στοιχεία του αιτούντος, θεωρείται πλέον υποχρεωτική η συμπλήρωση ενός από τα πεδία
«Αριθ. EORI», «Α.Φ.Μ», «Εθνικός αριθμός μητρώου» αλλά και του πεδίου «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο».

Στην υποχρεωτική θέση 2, για τη φύση της Αίτησης Παρέμβασης, οι ήδη υπάρχουσες επιλογές της
«Ενωσιακής  αίτησης»  και  της  «Εθνικής  αίτησης»  συμπληρώνονται  με  την  «Εθνική  αίτηση  (που
προβλέπεται  από το  άρθρο  5§3 του  Κανονισμού (ΕΕ)  608/2013)»,  ειδικά για  τις  περιπτώσεις  όπου η
αίτηση υποβάλλεται  αφότου κοινοποιηθεί  από τις τελωνειακές αρχές η αναστολή της παράδοσης ή η
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δέσμευση των εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 18§3 του κανονισμού (ΕΕ) 608/2013 («οίκοθεν»
διαδικασία παρέμβασης).

Στην  υποχρεωτική  θέση  5,  για  το  είδος  του  δικαιώματος  για  το  οποίο  υποβάλλεται  η  Αίτηση
Παρέμβασης, αντικαθίσταται ο όρος «Κοινοτικό Σήμα (CTM)» από τον όρο «Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EUTM)»,  ονομασία  που  εισάγεται  για  πρώτη  φορά  από  τον  Κανονισμό  (ΕΕ)  2015/2424 για  την
τροποποίηση  της  υπάρχουσας  μέχρι  τότε  κωδικοποίησης  για  τα  «Σήματα»  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο
(Κανονισμός (ΕΕ) 207/2009), απαντάται δε και στην διάδοχη κωδικοποίηση για το «Σήμα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EUTM)», Κανονισμό (ΕΕ) 1001/2017.

Στην θέση 7 με τα στοιχεία του αντιπροσώπου για νομικά θέματα αλλά και στη θέση 8 με τα
στοιχεία του αντιπροσώπου για τα τεχνικά θέματα, το πεδίο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται στο
εξής υποχρεωτικό.

Στη θέση 10 δίνεται πλέον η δυνατότητα στον αιτούντα να διευκρινίζει αν επιθυμεί την εφαρμογή
της  διαδικασίας  του  άρθρου  26  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  608/2013 (για  τις  μικρές  αποστολές μέσω
ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς) σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης ή σε ένα ή περισσότερα
συγκεκριμένα  κράτη-μέλη,  όχι  δηλαδή  απλά  να  επισημαίνει  αν  επιθυμεί  να  εφαρμοστεί  η  σχετική
διαδικασία του άρθρου 26, όπως συνέβαινε έως τώρα.

Η  συμπλήρωση  της  θέσης  12,  στην  οποία  ο  αιτών  καλείται  να  περιγράψει  λεπτομερώς  τα
εμπορεύματα  που  φέρουν  ΔΔΙ,  αποκτά  συνολικά  υποχρεωτικό  χαρακτήρα.  Πεδία  συνεπώς  όπως  ο
αριθμός ΔΔΙ, ο Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας, η Δασμολογητέα αξία, η Ευρωπαϊκή μέση αγοραία
αξία και η Εθνική αγοραία αξία του εμπορεύματος οφείλουν να λαμβάνουν τιμές.

Σε υποχρεωτικής συμπλήρωσης μεταβάλλονται επίσης όλα τα πεδία της θέσης 15, για τα στοιχεία
των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, ενώ προστίθενται πλέον δύο νέα πεδία, ο ταχυδρομικός κωδικός και η
χώρα. Παρόμοια, στην υποχρεωτική θέση 16 για τους εμπόρους, προστίθενται τα πεδία της επωνυμίας,
της διεύθυνσης, της πόλης, του ταχυδρομικού κωδικού και της χώρας. Δηλαδή,  ο αιτών απαιτείται να
αναγράφει  στο έντυπο της Αίτησης Παρέμβασης τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις των εμπλεκόμενων
επιχειρήσεων  και  συναλλασσόμενων,  δεδομένου  ότι  οι  πληροφορίες  αυτές  είναι  χρήσιμες  για  την
ανάλυση και αξιολόγηση, από τις τελωνειακές αρχές, του κινδύνου παραβίασης ΔΔΙ.

Στον  πίνακα  του  παραρτήματος  Ι  με  τις  θέσεις  που  αναφέρονται  στα  εμπορεύματα  που
παραβιάζουν τα ΔΔΙ, στις μη υποχρεωτικές θέσεις 23 και 24 προστίθενται τα πεδία του ταχυδρομικού
κωδικού και της χώρας για την πρώτη και της επωνυμίας, της διεύθυνσης, της πόλης, του ταχυδρομικού
κωδικού και της χώρας για τη δεύτερη.

Το  παράρτημα  ΙΙΙ  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.  1352/2013,  που  τροποποιείται  σύμφωνα  με  το
παράρτημα  ΙΙ  του  Κανονισμού  (ΕΕ) 2018/582,  εμπλουτίζεται  με  τις  κατάλληλες  επεξηγηματικές
σημειώσεις για τη συμπλήρωση της νέας Αίτησης Παρέμβασης.

Ο κοινοποιούμενος  Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/582 είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα
μέρη του και τίθεται σε εφαρμογή σε κάθε κράτος μέλος από τις 15 Μαΐου 2018.

Οι παραπάνω αναφερόμενοι Κανονισμοί (ΕΕ) 2018/582 και αριθ. 1352/2013 επισυνάπτονται στην
παρούσα  προς  διευκόλυνσή  σας.  Τα  έντυπα  της  τροποποιημένης  Αίτησης  Παρέμβασης  βρίσκονται
αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής  Διεύθυνσης  Φορολογίας  και
Τελωνειακής  Ένωσης  (DG TAXUD)  της  Ε.Ε.  και  μπορούν  να  αναζητηθούν  ακολουθώντας  τη  διαδρομή
“https://ec.europa.eu/taxation_custoss/uusnness/custoss-ocontross/countereent-opnracn-oother-onpr-o
vnosations/deeend-onour-ornghts_en”,  επιλέγοντας  την  ετικέτα  “Appsncation  eors  eor  action”  από  τα
αποσιωπητικά για την ανεύρεση της ελληνικής εκδοχής.

               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                        ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/defend-your-rights_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/defend-your-rights_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/application_en.pdf
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1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
     1.1  Τελωνειακές Περιφέρειες
     1.2  Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛΥΤ)
     1.3  Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Γ’ Τελωνειακών Εφαρμογών 
     1.4  Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων
     1.5  Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
     1.6  Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ
2. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Εσωτερικού Εμπορίου, Δ/νση 
Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

3. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
4. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
5. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
6. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
7. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 
8. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών 
9. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
10. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς 
11. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος 
12. Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών-Πειραιώς 
13. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης 
14. Δικηγορικοί Σύλλογοι Ελλάδας
15. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων 
16. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)
17. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά
18. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
19. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 
20. Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
21. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων 
22. Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Τροφίμων 
23. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
24. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης 
25. Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Ελλάδος
26. Διεθνής Ναυτική Ένωση
27. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων
28. Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Θεσ/κης 
29. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων 

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης ΑΑΔΕ
2. Δ/νσεις ΔΤΔ, ΔΔΘΤΟΚ, ΔΣΤΕΠ, ΔΗΤ
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