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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απασχόληση, η
ανταγωνιστικότητα της Κοινότητας, το εµπόριο και οι επενδύσεις στον τοµέα της
έρευνας και της καινοτοµίας απειλούνται ολοένα και περισσότερο από τη βιοµηχανική
παραγωγή προϊόντων αποµίµησης.
Στην παρούσα ανακοίνωση αξιολογείται η υφιστάµενη κατάσταση, µε βάση την ανάλυση των
πλέον πρόσφατων εµπειριών που απέκτησαν οι τελωνειακές υπηρεσίες της ΕΕ στην
προσπάθειά τους να ανακόψουν τη ροή προϊόντων αποµίµησης στις διεθνείς συναλλαγές.
Εκτίθενται επίσης αρκετές συγκεκριµένες πρωτοβουλίες, το σύνολο των οποίων αποτελεί ένα
σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της εφαρµογής της πολιτικής και νοµοθεσίας κατά της
παραποίησης/αποµίµησης, ιδίως µέσω τελωνειακών µέτρων.
Στην ανακοίνωση περιγράφεται λεπτοµερώς η αύξηση της διακίνησης των εν λόγω
προϊόντων αποµίµησης, όπως αποδεικνύεται από την αύξηση κατά 1000% των
κατασχέσεων προϊόντων παραποίησης/αποµίµησης από τα τελωνεία της ΕΕ, µεταξύ του
1998 και του 2004. Οι εν λόγω κατασχέσεις αφορούν περισσότερα από 100 εκατοµµύρια
προϊόντα ετησίως1 δεν αποτελούν όµως παρά την κορυφή του παγόβουνου των
αποµιµήσεων. Εκτός από τις επιπτώσεις στην απασχόληση, την υγεία, την ασφάλεια και την
ανταγωνιστικότητα, µέγα µέρος των εν λόγω προϊόντων διατίθενται στη µαύρη αγορά,
γεγονός που συνεπάγεται σηµαντικές απώλειες φορολογικών εσόδων. Η βιοµηχανία
προϊόντων αποµίµησης ευνοεί επίσης την παράνοµη εργασία και υπάρχουν ενδείξεις ότι
συνδέεται µε τη λαθροµετανάστευση και τη διεθνική οργανωµένη εγκληµατικότητα.
Μια από τις πλέον ανησυχητικές πτυχές του φαινοµένου αυτού είναι ο αυξανόµενος κίνδυνος
που αντιµετωπίζουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της αύξησης του όγκου
επικίνδυνων προϊόντων αποµίµησης, όπως των φαρµάκων, των εξαρτηµάτων
αυτοκινήτων και των τροφίµων. Από έρευνες που εκπονήθηκαν πριν από είκοσι χρόνια
προέκυψε ότι στις 10 επιχειρήσεις που ζηµιώθηκαν από πρακτικές παραποίησης/αποµίµησης
οι 7 δραστηριοποιούνταν στον τοµέα των προϊόντων πολυτελείας. Το 2004, κατασχέθηκαν
στα σύνορα της Κοινότητας περισσότερα από 4,4 εκατοµµύρια τρόφιµα και αλκοολούχα
ποτά που είχαν αποτελέσει το αντικείµενο αποµίµησης (δηλαδή παρουσίασαν αύξηση
κατά 196% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος), ενώ λιγότερο από το 2% των προϊόντων που
κατασχέθηκαν από τα τελωνεία ήταν προϊόντα πολυτελείας.
Για να µειωθεί σηµαντικά το εµπόριο προϊόντων πειρατείας και παραποίησης/αποµίµησης
στον κόσµο και να καταπολεµηθούν τα διεθνικά δίκτυα που εµπλέκονται στο εµπόριο αυτό,
απαιτείται η λήψη µέτρων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
Σε επίπεδο Κοινότητας έχουν θεσπιστεί ορισµένα νοµικά µέσα, ενώ υπάρχουν ή βρίσκονται
σε εξέλιξη και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες µε στόχο την καταπολέµηση των πρακτικών
παραποίησης/αποµίµησης και πειρατείας.
Στον τελωνειακό τοµέα, τα πλέον συναφή µέσα είναι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του
Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 20032 για την παρέµβαση των τελωνειακών αρχών έναντι
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Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, οι ετήσιες κατασχέσεις από τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοιχούν
σε 1 έως 2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
ΕΕ L 196 της 2.8.2003.

3

EL

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, καθώς και ο σχετικός κανονισµός
εφαρµογής, δηλαδή ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου
20043.
Στον τοµέα της εσωτερικής αγοράς, υπάρχουν η οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 20044 σχετικά µε την επιβολή των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (η καλούµενη οδηγία για τα δικαιώµατα διανοητικής
ιδιοκτησίας), καθώς και οι πρόσφατα εγκριθείσες προτάσεις της Επιτροπής που αποσκοπούν
στην ενίσχυση των ποινικών µέτρων για την καταπολέµηση των πρακτικών
παραποίησης/αποµίµησης5. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης, το Νοέµβριο του 2004, µια
στρατηγική επιβολής των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες.6
Εντούτοις, όπως διευκρινίζεται στο κεφάλαιο 3 κατωτέρω, είναι δυνατόν να γίνουν
περισσότερα για την καταπολέµηση των πρακτικών παραποίησης/αποµίµησης και πειρατείας
στον τελωνειακό τοµέα.
2.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΑ ΟΛΟΕΝΑ ΕΝΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

2.1

Οι κατασχέσεις στα τελωνεία καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός ολοένα
εντονότερου και πολύπλευρου προβλήµατος

Το 2003, οι πρόεδροι διεθνών επιχειρηµατικών οµίλων και οι εκπρόσωποι κυβερνήσεων που
συµµετείχαν στο φόρουµ του Νταβός της Ελβετίας, έκαναν έκκληση για «µαζική προσπάθεια
σε παγκόσµια κλίµακα για την καταπολέµηση των πρακτικών παραποίησης/αποµίµησης, που
εκτιµάται ότι αφορούν σήµερα εµπορεύµατα αξίας άνω των 450 δισεκατοµµυρίων δολαρίων
ετησίως». Ιδιαίτερη σηµασία αποδόθηκε στη βελτίωση των ελέγχων στα σύνορα.
Ήδη κατά το 1998, τα προϊόντα παραποίησης/αποµίµησης αντιστοιχούσαν, σύµφωνα µε
µελέτες του ΟΟΣΑ, στο 5 έως 7% των παγκόσµιων συναλλαγών. Κατά το ίδιο έτος, οι
τελωνειακές διοικήσεις κατάσχεσαν στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί τα
10 εκατ. προϊόντα παραποίησης/αποµίµησης και πειρατείας. Το 2004, τα τελωνεία της ΕΕ
κατάσχεσαν περισσότερα από 103 εκατ. προϊόντα αποµίµησης, παρατηρήθηκε δηλαδή
αύξηση κατά 1000%.
Παρά το γεγονός ότι είναι αδύνατον να υπολογιστεί µε ακρίβεια η πραγµατική έκταση του
φαινοµένου της παραποίησης/αποµίµησης, λόγω της ίδιας της φύσης του, τα λεπτοµερή
στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις κατασχέσεις προϊόντων αποµίµησης προσφέρουν
πράγµατι κάποια δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης στον εν λόγω τοµέα. Οι εκθέσεις
τις οποίες διαβιβάζουν στην Επιτροπή οι τελωνειακές διοικήσεις των κρατών µελών,
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2004,
σχετικά µε τις κατασχέσεις προϊόντων αποµίµησης στα κοινοτικά σύνορα, παρέχουν αρκετά
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ΕΕ L 328 της 30.10.2004.
ΕΕ L 195 της 2.6.2004.
Βλ. COM (2005) 276, "Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά
µε τη θέσπιση ποινικών µέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας" και "Πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συµβουλίου σχετικά µε την ενίσχυση
του ποινικού πλαισίου για την καταστολή των παραβιάσεων διανοητικής ιδιοκτησίας".
EE C129 της 26.5.2005, σ.3.
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ακριβείς ενδείξεις σχετικά µε την εξέλιξη των αποµιµήσεων και της πειρατείας στο διεθνές
εµπόριο.
Θα πρέπει να σηµειωθεί το γεγονός ότι η κατωτέρω αξιολόγηση της φύσης και της έκτασης
του προβλήµατος αποτελεί την ετήσια έκθεση της Επιτροπής, που προβλέπεται στο άρθρο 23
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συµβουλίου.
Στο παράρτηµα 1 συνοψίζονται σφαιρικά τα συγκριτικά στοιχεία που αφορούν τα πρόσφατα
έτη. Στην σύνοψη αυτή εµφαίνεται τόσο ο αριθµός των προϊόντων που κατασχέθηκαν, όσο
και ο αριθµός των ερευνών που διενεργήθηκαν από τα τελωνεία.7
Από τη λεπτοµερή ανάλυση των στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τις κατασχέσεις από
τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα τελευταία 5 έτη, προκύπτουν τα ακόλουθα:
Ποσοτικές µεταβολές:
• Οι κατασχέσεις αυξήθηκαν κατά 1000% κατά την περίοδο αυτή
• Τα τελωνεία κατάσχουν πλέον περισσότερα από 100 εκατ. προϊόντα ετησίως
• Η κυριότερη περιοχή παραγωγής είναι η Ασία και ιδίως η Κίνα
• Από το 2003 έως το 2004, ο αριθµός των τελωνειακών ερευνών σχετικά µε προϊόντα
αποµίµησης υπερδιπλασιάστηκε φθάνοντας τις 22 000 έρευνες ετησίως
• Αυξανόµενα προβλήµατα που συνδέονται µε την ανάγκη να είναι φιλική προς το
περιβάλλον η διαδικασία καταστροφής µεγάλων ποσοτήτων κατασχεθέντων προϊόντων
Ποιοτικές µεταβολές:
• Έντονη αύξηση των προϊόντων αποµίµησης που είναι επικίνδυνα για την υγεία και την
ασφάλεια
• Τα περισσότερα από τα κατασχεθέντα προϊόντα είναι πλέον είδη καθηµερινής χρήσης
και όχι προϊόντα πολυτελείας
• Αυξανόµενος αριθµός εξελιγµένων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας
• Τα εν λόγω προϊόντα παράγονται σε βιοµηχανική κλίµακα
• Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων αποµίµησης καθιστά τον εντοπισµό τους αδύνατον
χωρίς τεχνική εµπειρογνωµοσύνη.
Κατά το 2004, εκτός από τα συνήθη είδη προϊόντων που κατασχέθηκαν από τα τελωνεία
(όπως είδη πολυτελείας, τσιγάρα, δίσκοι DVD, CD, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, κλπ.), τα
προϊόντα αποµίµησης που κατασχέθηκαν στα σύνορα της ΕΕ περιελάµβαναν: µεταλλικό
νερό, µαρµελάδες, κινητά τηλέφωνα, καφέ, µήλα, κρέµες προσώπου, άνθη, εξαρτήµατα
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Λεπτοµερή στοιχεία παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογίας και
Τελωνειακής Ένωσης.
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αυτοκινήτων, σκόνες καθαρισµού, φαρµακευτικά προϊόντα, ξυράφια, οδοντόπαστα και
οδοντόβουρτσες, κλπ.
Η ποιότητα των προϊόντων αποµίµησης είναι πλέον τόσο υψηλή – οι αποµιµήσεις µπορεί να
έχουν συµπληρωµατικά ολογράµµατα ασφάλειας, βελτιωµένη συσκευασία, κλπ., σε σχέση µε
τα αυθεντικά προϊόντα – ώστε να καθίσταται ολοένα και δυσκολότερος για τις τελωνειακές
αρχές ή ακόµα και για τους ίδιους τους κατόχους δικαιωµάτων ο διαχωρισµός του αυθεντικού
από το προϊόν αποµίµησης.
2.2

Αίτια της έντονης αύξησης του εµπορίου προϊόντων αποµίµησης

Η εν λόγω δραµατική αύξηση οφείλεται κυρίως στα υψηλά κέρδη και τους σχετικά
µικρούς κινδύνους που συνεπάγεται το εµπόριο αυτό, ιδίως εάν ληφθούν υπόψη οι
κυρώσεις σε ορισµένες χώρες, καθώς και στη γενική ανάπτυξη που παρατηρείται σε
παγκόσµια κλίµακα όσον αφορά τη βιοµηχανική ικανότητα παραγωγής ειδών υψηλής
ποιότητας.
Η αποµίµηση δίσκων DVD είναι ένα καλό παράδειγµα: τα κέρδη είναι µεγαλύτερα σε σχέση
µε ισοδύναµο βάρος ήπιων ναρκωτικών, ενώ οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση
εντοπισµού τους είναι πολύ µικρότερες. Ένα άλλο καλό παράδειγµα είναι τα τσιγάρα: εφόσον
ένας παραποιητής/αποµιµητής επιτύχει να εισαγάγει µία µόνο παρτίδα στις δέκα µε τσιγάρα
αποµίµησης, η επένδυσή του θα του αποφέρει και πάλι κέρδη. Η παραποίηση/αποµίµηση
στην κλίµακα αυτή παρέχει επίσης σε εγκληµατίες ένα χρήσιµο µέσο για την νοµιµοποίηση
των εσόδων τους από τις εγκληµατικές τους δραστηριότητες.
Η αύξηση της ικανότητας προηγµένης βιοµηχανικής παραγωγής σε ορισµένες χώρες
(ιδίως στην Κίνα) παρέσχε στη βιοµηχανία προϊόντων αποµίµησης τεράστιες δυνατότητες. Οι
κατασχέσεις αποµιµήσεων δοµικών στοιχείων υπολογιστών, φυσιγγίων έγχυσης µελανιού,
κινητών τηλεφώνων και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων αποδεικνύουν την αυξανόµενη ικανότητα
παραγωγής προϊόντων αποµίµησης σε όλους τους τοµείς.
Ακόµα και όταν ορισµένες χώρες καταβάλλουν προσπάθειες να εµποδίσουν την παραγωγή
αυτή (θεσπίζοντας, για παράδειγµα, νέους νόµους), αντιµετωπίζουν δυσκολίες στον έλεγχο
βιοµηχανικών τοµέων που έχουν την ικανότητα να επαναπροσανατολίζουν την παραγωγή
τους ταχέως, ενώ παράλληλα ενδέχεται να είναι δυσχερής η εφαρµογή του νόµου λόγω
τοπικών αδυναµιών.
Οι τάσεις αυτές έχουν ενισχυθεί από το αυξανόµενο ενδιαφέρον που έχει για το
οργανωµένο έγκληµα η απόκτηση µεριδίου στα εν λόγω υψηλά κέρδη. Οι παρτίδες
εµπορευµάτων συχνά περιλαµβάνουν όχι µόνο προϊόντα αποµίµησης αλλά και άλλα
παράνοµα προϊόντα, όπως για παράδειγµα παράνοµα ναρκωτικά. Επίσης έχει διαπιστωθεί η
σύνδεση τροµοκρατικών οµάδων µε δραστηριότητες παραποίησης/αποµίµησης.
2.3

Νέες απειλές

Η παραποίηση/αποµίµηση και η πειρατεία θεωρούνται ευρέως ως απειλή για τις επενδύσεις
και την απασχόληση στις οικονοµίες µας που βασίζονται στη γνώση, καθώς και επιζήµιες
για την πολιτιστική κληρονοµιά πολλών χωρών.
Εντούτοις, λόγω της ολοένα και πιο βιοµηχανικής παραγωγής που κατευθύνεται από
αδίστακτους, αντιµετωπίζουµε πλέον σοβαρούς κινδύνους από άποψη δηµόσιας υγείας και
ασφάλειας.
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Οι πρόσφατες τελωνειακές κατασχέσεις επικίνδυνων εµπορευµάτων περιλαµβάνουν
φαρµακευτικά προϊόντα που έχουν αποτελέσει το αντικείµενο αποµίµησης, τα οποία
προορίζονται συχνά για τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες. Οι κατασχεθείσες
αποµιµήσεις προϊόντων διατροφής, σκόνης καθαρισµού και παιχνιδιών που δεν ήταν ασφαλή
καταδεικνύουν επίσης την ανάγκη να ενταθούν τα µέτρα καταπολέµησης και να διασφαλιστεί
η αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας.
Η ανάπτυξη της βιοµηχανικής παραγωγής προϊόντων αποµίµησης αυξάνει επίσης τον κίνδυνο
σοβαρής απώλειας φορολογικών εσόδων για το δηµόσιο, τόσο στις χώρες παραγωγής όσο
και στις χώρες κατανάλωσης, δεδοµένου ότι οι παραποιητές/αποµιµητές δραστηριοποιούνται
σχεδόν αποκλειστικά στο πλαίσιο της παραοικονοµίας. Μόνο στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι
ετήσιες απώλειες ΦΠΑ που οφείλονται στα προϊόντα αποµίµησης εκτιµώνται από την
επιχειρηµατική κοινότητα σε 2,5 δισεκατ. ευρώ.
Ορισµένα προϊόντα αποµίµησης που ανακαλύφθηκαν από τα τελωνεία συνεπάγονται άλλους
σοβαρούς κινδύνους για το κοινωνικό σύνολο: ορισµένα παραδείγµατα είναι πλαστά ή κενά
διαβατήρια, ταυτότητες, πιστοποιητικά γάµου, άδειες οδήγησης, κλπ., τα οποία ενδέχεται να
χρησιµεύσουν για τη λαθροµετανάστευση ή για να απειληθεί η ασφάλεια.
Η µεταφόρτωση αποτελεί ζήτηµα αυξανόµενης ανησυχίας δεδοµένου ότι οι απατεώνες
διακόπτουν τα δροµολόγια προκειµένου να συγκαλύψουν την καταγωγή των εµπορευµάτων.
Χώρες τις οποίες τα τελωνεία θεωρούν κατά κανόνα ως χώρες χαµηλού κινδύνου, όπως η
Ιαπωνία και οι ΗΠΑ, αρχίζουν να παρουσιάζουν αυξηµένους κινδύνους λόγω της
διαµετακόµισης και της µεταφόρτωσης προϊόντων αποµίµησης. Από µια κατάσχεση που
πραγµατοποιήθηκε το 2004 αποκαλύφθηκε ότι οι µηχανισµοί αυτοκινήτων αποµίµησης
εισήλθαν στην Κοινότητα από τις ΗΠΑ, ενώ τα εν λόγω εµπορεύµατα ήταν στην
πραγµατικότητα καταγωγής Κίνας. Σε ορισµένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι η ίδια η
Κοινότητα χρησιµοποιήθηκε για να συγκαλυφθεί η καταγωγή των εµπορευµάτων (για
παράδειγµα, φαρµακευτικά προϊόντα αποµίµησης από την Ασία µε προορισµό την Αφρική
µεταφορτώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση).
Η πωλήσεις µέσω του ∆ιαδικτύου αποτελούν ένα ολοένα εντεινόµενο πρόβληµα.
Περισσότερο από το 30% των ταχυδροµικών αποστολών που κατασχέθηκαν το 2004 από τα
τελωνεία συνδέονταν µε πωλήσεις µέσω του ∆ιαδικτύου. Το γεγονός ότι οι σχετικές
ποσότητες είναι µικρές καθιστά ολοένα και πιο σηµαντική την εφαρµογή των απλών και
χαµηλού κόστους διαδικασιών καταστροφής που προβλέπονται πλέον σύµφωνα µε το άρθρο
11 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1383/2003 του Συµβουλίου.
3.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ Ο∆ΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ /
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ

Ο βασικός ρόλος τον οποίο διαδραµατίζουν τα τελωνεία στην προσπάθεια να σταµατήσει η
διεθνής διακίνηση προϊόντων αποµίµησης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι χάρη στα
τελωνεία πραγµατοποιήθηκε το 70% περίπου των συνολικών κατασχέσεων προϊόντων
αποµίµησης στον κόσµο. Τα τελωνεία είναι επίσης ο µοναδικός οργανισµός που είναι
επιφορτισµένος µε ειδική αποστολή στο πλαίσιο της συµφωνίας για τα δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου (συµφωνία «TRIPS»), του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου.
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Εντούτοις, είναι προφανές ότι τα τελωνεία µπορούν να κάνουν περισσότερα. Απαιτείται µια
περισσότερο µακρόπνοη και σφαιρική προσέγγιση προκειµένου να τεθεί υπό έλεγχο το
πρόβληµα. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να προχωρήσουµε πέρα από τις κατασχέσεις και να
διερευνηθεί η δυνατότητα να σταµατήσει η παραγωγή, η διανοµή και η πώληση ειδών
παραποίησης/αποµίµησης. Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία µε άλλους φορείς. Παρά το
γεγονός ότι η παρούσα ανακοίνωση επικεντρώνεται πρωτίστως στην επιχειρησιακή
συνεργασία, ιδίως µε τις επιχειρήσεις και τις τελωνειακές αρχές τρίτων χωρών, είναι επίσης
σηµαντικό να µην παραβλάψουµε την ανάγκη να επιτευχθεί στενή συνεργασία µεταξύ αρχών
επιβολής του νόµου.
Κάθε ολοκληρωµένη προσέγγιση είναι σηµαντικό να βασίζεται στη λήψη πρακτικών µέτρων
τα οποία να είναι εφαρµόσιµα. Οι επιχειρηµατικοί φορείς έχουν εκδηλώσει την προθυµία
τους να στηρίξουν τις εν λόγω συγκεκριµένες πρωτοβουλίες των τελωνείων.
Κρίνεται αναγκαία η ανάληψη δράσης σε 3 βασικούς τοµείς: αύξηση του βαθµού προστασίας
σε επίπεδο Κοινότητας, βελτίωση της εταιρικής σχέσης τελωνείων-επιχειρηµατικών φορέων
και ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας8. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί εξετάζονται οι εν
λόγω τοµείς και διατυπώνεται µια σειρά συστάσεων. Εφόσον εγκριθούν σε πολιτικό επίπεδο,
οι συστάσεις αυτές θα αποτελέσουν συνολικά ένα σχέδιο δράσης του οποίου η εφαρµογή και
ο αντίκτυπος θα µπορούσαν να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται από την Επιτροπή.
3.1

Αυξηµένος βαθµός προστασίας σε επίπεδο Κοινότητας

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία από τα προϊόντα τα οποία εγκυµονούν
κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(αποµιµήσεις φαρµακευτικών προϊόντων, εξαρτηµάτων αυτοκινήτων, προϊόντων διατροφής,
κλπ), ή τα οποία είναι πιθανόν να συνδέονται µε το οργανωµένο έγκληµα (τσιγάρα, αλκοόλη,
δίσκοι DVD κλπ).
Προς τον σκοπό αυτό, απαιτείται πρωτίστως να βελτιωθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι στα
εµπορεύµατα που εισέρχονται στην Κοινότητα, αρχίζοντας από την εξέταση της
καταλληλότητας νοµικών διατάξεων και λειτουργικών µέτρων που ισχύουν και, εφόσον
παρίσταται ανάγκη, να προταθούν οι σχετικές τροποποιήσεις.
3.1.1

Νοµοθεσία

Τα τελωνεία στην Κοινότητα έχουν αρµοδιότητες που εκτείνονται πέραν της διενέργειας των
ελάχιστων ελέγχων στις εισαγωγές που προβλέπονται στην συµφωνία TRIPS, και µπορούν να
σταµατήσουν εµπορεύµατα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι πρόκειται για προϊόντα
αποµίµησης, κατά την εισαγωγή τους, την εξαγωγή τους, τη διαµετακόµιση ή τη
µεταφόρτωσή τους. Το 2004, τα τελωνεία στην Κοινότητα διενήργησαν περί τις 22.000
έρευνες, οι οποίες οδήγησαν σε κατασχέσεις προϊόντων αποµίµησης (το 2003 ο αντίστοιχος
αριθµός ήταν 10.000).
Σε κοινοτική κλίµακα, τα τελωνεία καταβάλλουν προσπάθειες από το 1986 για να
καταπολεµήσουν παραβάσεις των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, µε διάφορα νοµικά
µέσα. Η κατάσταση παρουσίασε σηµαντική µεταβολή µε τη θέσπιση νέας κοινοτικής
τελωνειακής νοµοθεσίας (κανονισµός (EΚ) αριθ. 1383/2003 του Συµβουλίου) που άρχισε να
ισχύει την 1η Ιουλίου 2004. Οι εν λόγω νέες διατάξεις καθιέρωσαν τη διενέργεια ελέγχων σε
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τοµείς που δεν καλύπτονταν στο παρελθόν (όπως είναι το καθεστώς προστασίας για τις
φυτικές ποικιλίες, η ονοµασία προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις), απλούστευσαν τις
διαδικασίες, µείωσαν τα έξοδα των επιχειρήσεων και παρείχαν στα κράτη µέλη τη
δυνατότητα να επιτρέπουν την καταστροφή προϊόντων αποµίµησης µε ελάχιστες
διατυπώσεις.
Η τελωνειακή νοµοθεσία της ΕΕ στον τοµέα αυτόν θεωρείται σήµερα ότι
συγκαταλέγεται µεταξύ των ισχυρότερων στον κόσµο (η Κίνα έχει πλέον θεσπίσει νέα
νοµοθεσία ανάλογη µε την κοινοτική) και τούτο εκφράζεται από το γεγονός ότι οι
τελωνειακές διοικήσεις των κρατών µελών κατάσχουν πολύ περισσότερα προϊόντα
αποµίµησης σε σύγκριση µε άλλα τελωνεία στον κόσµο. ∆ιενεργώντας ελέγχους σε όλες τις
µετακινήσεις εµπορευµάτων, ιδίως κατά τη µεταφόρτωση, τα τελωνεία προστατεύουν όχι
µόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και άλλες περιοχές στον κόσµο και ιδίως τις λιγότερο
ανεπτυγµένες χώρες τις οποίες στοχεύουν οι απατεώνες (βλ. κατασχέσεις αποµιµήσεων
φαρµάκων, προφυλακτικών και ανταλλακτικών αυτοκινήτων, µε προορισµό την Αφρική, στα
σύνορα της ΕΕ).
Η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για τα εµπορεύµατα που διατίθενται
στην παγκόσµια αγορά θα ολοκληρωθεί το 2006, µε την εφαρµογή ανάλογου κοινοτικού
καθεστώτος προστασίας από τα προϊόντα αποµίµησης που παράγονται και διατίθενται στο
εσωτερικό της Κοινότητας, µε την έναρξη της ισχύος της οδηγίας που εγκρίθηκε το 2004 για
τον σεβασµό των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η οδηγία αυτή, σε συνδυασµό µε τα
προτεινόµενα ποινικά µέτρα για την ενίσχυση της επιβολής των δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας και την καταπολέµηση των παραβάσεων, θα παράσχει ένα αρκετά πλήρες
οπλοστάσιο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού στην Κοινότητα.
Ο τοµέας των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ένας ταχέως εξελισσόµενος τοµέας
και οι νοµοθέτες θα πρέπει να εργαστούν από κοινού µε τους επιχειρηµατικούς φορείς
προκειµένου να εξακολουθήσει η νοµοθεσία να πληροί τις υφιστάµενες και τις
µελλοντικές απαιτήσεις και να µπορεί να προσαρµόζεται ταχέως όταν ανακύπτουν
προβλήµατα.
Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρηµατικοί φορείς επισηµαίνουν επίσης δύο ιδιαίτερα προβλήµατα.
Πρώτον, οι οικονοµικοί φορείς επιθυµούν να θεσπίσουν τα κράτη µέλη ταχέως τις
απλουστευµένες διαδικασίες καταστροφής, που επιτρέπονται πλέον βάσει της κοινοτικής
νοµοθεσίας, µε τις οποίες θα µειωθεί το κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις
δηµόσιες διοικήσεις. Το δεύτερο πρόβληµα αφορά τη δυνατότητα που έχουν επί του
παρόντος οι ταξιδιώτες να εισάγουν µικροποσότητες ειδών προσωπικής χρήσης, τα οποία
ενδέχεται να είναι προϊόντα παραποίησης/αποµίµησης. Οι επιχειρηµατικοί φορείς
αναγνωρίζουν ότι τα τελωνεία δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν κάθε µεµονωµένη περίπτωση,
πιστεύουν όµως ότι η νοµοθεσία δεν στέλνει το σωστό µήνυµα και εµφανίζεται να ανέχεται
την παραποίηση/αποµίµηση. Ένα άλλο πρόβληµα νοµοθετικής φύσης αφορά την κατανοµή
των εξόδων, καθώς οι επιχειρηµατίες θεωρούν ότι το σηµαντικότερο τµήµα των εξόδων θα
έπρεπε να βαρύνει τους παραβάτες και όχι τους κατόχους δικαιωµάτων.
∆ράσεις που πρέπει να αναληφθούν:
Πρέπει να αντιµετωπιστούν δύο βασικά ζητήµατα: οι αποστολές µικρής αξίας και οι
απλουστευµένες διαδικασίες καταστροφής.
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Πρέπει να συσταθεί µια οµάδα εργασίας επιχειρηµατικών φορέων-τελωνείων προκειµένου να
εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να βελτιωθεί στην πράξη η αντιµετώπιση των
ζητηµάτων αυτών.
Με βάση τα πορίσµατα της εν λόγω οµάδας εργασίας, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση
σχετικά µε την αναγκαιότητα νοµοθετικών τροποποιήσεων ή άλλες συγκεκριµένες προτάσεις
για τη βελτίωση της κατάστασης.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία για τις συνεδριάσεις της οµάδας: τέλος του 2005.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία για υποβολή έκθεσης: Ιούνιος 2006.
3.1.2

Βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων

Ακόµα πιο σηµαντική από την προσαρµογή της νοµοθεσίας στα νέα δεδοµένα είναι η
ανάγκη να διασφαλιστεί η οµοιογενής και επαρκώς υψηλού επιπέδου λειτουργική
ικανότητα.
Ο διττός ρόλος που διαδραµατίζουν τα τελωνεία συνίσταται στη διευκόλυνση των διεθνών
συναλλαγών µε παράλληλη διενέργεια ελέγχων για να σταµατήσουν την παράνοµη
διακίνηση. Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται η περαιτέρω βελτίωση των ελέγχων µε τη χρήση
νέων µέσων και τεχνικών.
Κατά τα πρόσφατα έτη θεσπίστηκαν πολλές πρωτοβουλίες λειτουργικού χαρακτήρα, οι
οποίες απέδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα από άποψη αύξησης των τελωνειακών
κατασχέσεων προϊόντων παραποίησης/αποµίµησης.
Η διοργάνωση πρακτικών σεµιναρίων µε την συµµετοχή τελωνείων και επιχειρηµατικών
φορέων, προκειµένου να εξετάσουν από κοινού τις τελευταίες εξελίξεις και να ανταλλάξουν
πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα εφαρµογής αποτελεί µια ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία
προκειµένου να ενισχυθεί η συνεργασία. Οµοίως, η ανταλλαγή επιχειρησιακών υπαλλήλων
και οι κοινές δραστηριότητες µεταξύ κρατών µελών αποτελούν σηµαντικά βήµατα για την
επίτευξη στενής συνεργασίας στον τοµέα της εφαρµογής των µέτρων.
Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και να συνδυαστούν στο πλαίσιο
ενός νέου σχεδίου επιχειρησιακού ελέγχου βασισµένου σε µια κοινοτική προσέγγιση όσον
αφορά τη διαχείριση των κινδύνων, χρησιµοποιώντας την πραγµατογνωµοσύνη των κρατών
µελών για να διαδοθούν οι βέλτιστες πρακτικές τόσο στο εσωτερικό της Κοινότητας όσο και
στο εξωτερικό.
Ένα βασικό πρόβληµα είναι µε ποιο τρόπο θα πραγµατοποιηθεί η στροφή από την σηµερινή
κατάσταση, στην οποία οι κατασχέσεις αυξάνονται χωρίς όµως να λαµβάνονται τα
απαραίτητα µέτρα ώστε να διερευνηθούν και να εξαρθρωθούν τα δίκτυα παραγωγής και
διανοµής, σε µια κατάσταση στην οποία το πρόβληµα θα αντιµετωπίζεται στη βάση του.
∆ράσεις που πρέπει να αναληφθούν:
1.
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Μετά από την πρόσφατη τροποποίηση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα9, ο οποίος δίνει
περισσότερη έµφαση στην κοινοτική διαχείριση των κινδύνων, ο τοµέας της
παραποίησης/αποµίµησης είναι ιδανικός για ξεκινήσει ο πειραµατισµός µε µια κοινοτική
προσέγγιση. Η πρώτη ενέργεια που θα πρέπει να υλοποιηθεί είναι η ολοκλήρωση του ειδικού
οδηγού διαχείρισης κινδύνων για την καταπολέµηση της παραποίησης/αποµίµησης.
Ο εν λόγω οδηγός πρέπει να χρησιµοποιείται ως πρακτικό µέσο. Προς τον σκοπό αυτό, θα
µπορούσε να διανεµηθεί σε φορείς επιφορτισµένους µε τη διαχείριση των κινδύνων και οι
σχετικές µε τη διαχείριση κινδύνων εµπειρίες θα µπορούσαν να ανταλλάσσονται µεταξύ
κλειστών οµάδων χρηστών, αποτελούµενων από εµπειρογνώµονες στον τοµέα της
παραποίησης/αποµίµησης. Τούτο θα επέτρεπε την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών µε τη
διαχείριση κινδύνων µεταξύ εµπειρογνωµόνων, σε πραγµατικό χρόνο, µέσω του νέου
κοινοτικού συστήµατος διαχείρισης κινδύνων.10
Προτεινόµενη ηµεροµηνία για τον οδηγό διαχείρισης κινδύνων: Ιανουάριος 2006.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία για την σύσταση κλειστών οµάδων χρηστών στο ενηµερωτικό έντυπο
σχετικά µε τους κινδύνους (RIF): Ιανουάριος 2006.
2.
Σύσταση ειδικής οµάδας (Task Force) εµπειρογνωµόνων τελωνείου των κρατών
µελών για τη βελτίωση των ελέγχων κατά της παραποίησης/αποµίµησης.
Η εν λόγω ειδική οµάδα10 θα αποτελείται από ειδικούς για την καταπολέµηση της
παραποίησης/αποµίµησης από τελωνειακές διοικήσεις των κρατών µελών, οι οποίοι
συνεργάζονται µε άλλους εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη, ιδίως για την
παρακολούθηση της κατάστασης και την παροχή βραχυπρόθεσµης βοήθειας στον τοµέα της
τεχνογνωσίας και της πραγµατογνωµοσύνης. Στις εργασίες αυτές θα µπορούσαν ενδεχοµένως
να συµµετέχουν επιχειρηµατικοί φορείς.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία για την ανάληψη των πρώτων δράσεων: Οκτώβριος 2005
3.

Κοινοί επιχειρησιακοί έλεγχοι

Εφόσον παρίσταται ανάγκη, πρέπει να υλοποιούνται κοινές στοχοθετηµένες τελωνειακές
ενέργειες ή περιφερειακές δράσεις σχετικά µε την παραποίηση/αποµίµηση, οι οποίες θα
συντονίζονται και θα ενισχύονται από την Επιτροπή. Πρόκειται για ειδικές δράσεις που
επικεντρώνονται σε ελέγχους περιορισµένης διάρκειας που αφορούν ειδικές πτυχές της
παραποίησης/αποµίµησης (περιοχές ή εµπορεύµατα υψηλού κινδύνου).
Ενδεχοµένως, θα πρέπει να προσκληθούν να συµµετάσχουν στις εν λόγω κοινές τελωνειακές
ενέργειες ορισµένες τρίτες χώρες µε τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συµφωνία (ή πρωτόκολλο)
αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής στον τελωνειακό τοµέα.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία: κατά τη διάρκεια του 2006
4.

Επιχειρησιακά σεµινάρια τελωνείων/επιχειρηµατικών φορέων

9

Κανονισµός (ΕK) αριθ. 648/2005 L 117 της 4.5.2005, σ. 13.
Χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα «Τελωνεία 2007».
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Τα σεµινάρια αυτά είχαν µέχρι σήµερα εξαιρετική επιτυχία. Οι κατασχέσεις αυξάνονταν κάθε
φορά χάρη στη διενέργεια περισσότερο επικεντρωµένων ελέγχων. Έχουν επίσης ενισχύσει
την συνεργασία µεταξύ διαφόρων εθνικών αρχών και διαφόρων φορέων. Τα σεµινάρια θα
πρέπει ενδεχοµένως να συµπληρωθούν µε µαθήµατα επιµόρφωσης, συγκριτική αξιολόγηση
και ανταλλαγές.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία: δράση σε εξέλιξη
5.

Χρησιµοποίηση τελωνειακών εργαστηρίων

∆εδοµένου ότι υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιµα στοιχεία για τα περισσότερα από τα επικίνδυνα
προϊόντα που εντοπίστηκαν στους ελέγχους, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης
των τελωνειακών ή άλλων κρατικών εργαστηρίων προκειµένου να ελεγχθούν επισφαλή
προϊόντα παραποίησης/αποµίµησης. Μια µικρή οµάδα µελέτης11 αποτελούµενη από
εµπειρογνώµονες των κρατών µελών θα µπορούσε να συντάξει έκθεση για τα πλεονεκτήµατα
και τις πρακτικές δυνατότητες (συµπεριλαµβανοµένου του κόστους) του εν λόγω
εγχειρήµατος.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία: κατά τη διάρκεια του 2006
6. Τελωνειακό σύστηµα πληροφοριών
Για την καταπολέµηση της πειρατείας και της παραποίησης/αποµίµησης πρέπει επίσης να
προωθηθεί η άκρως εκτεταµένη εφαρµογή του τελωνειακού συστήµατος πληροφοριών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (CIS), το οποίο επιτρέπει στις εθνικές τελωνειακές υπηρεσίες των
κρατών µελών να ανταλλάσσουν, να ερευνούν και να διαδίδουν πληροφορίες σχετικά µε τις
δραστηριότητες λαθρεµπορίας και να διαβιβάζουν αιτήµατα για την ανάληψη δράσης
(παρακολούθηση, υποβολή έκθεσης, διακριτική επιτήρηση ή διενέργεια ειδικών ελέγχων).
Τούτο θα αυξήσει τις επιπτώσεις των ελέγχων και ειδικότερα θα βοηθήσει να αποκοπούν τα
δίκτυα διανοµής, διασφαλίζοντας ότι σε περίπτωση που ένα κράτος µέλος σταµατήσει µια
αποστολή ύποπτων προϊόντων, µπορούν να εφαρµοστούν ειδικά µέτρα (παρακολούθηση,
υποβολή έκθεσης, διακριτική επιτήρηση ή διενέργεια ειδικών ελέγχων) σε άλλα κράτη µέλη
για την καταπολέµηση της διακίνησης των εν λόγω προϊόντων. Ο µηχανισµός αυτός θα
µπορούσε να αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία στην περίπτωση της αυξανόµενης διακίνησης
εµπορευµάτων µέσω του ∆ιαδικτύου.
Όσον αφορά το ζήτηµα αυτό, η εφαρµογή του κανονισµού (EΚ) αριθ. 515/97 του
Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, σχετικά µε την παροχή αµοιβαίας συνδροµής µεταξύ
των διοικητικών αρχών των κρατών µελών και την συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών
και της Επιτροπής, για τη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής της νοµοθεσίας για τα τελωνεία
και για γεωργικά ζητήµατα, θα είναι σηµαντική για την ενίσχυση της αµοιβαίας βοήθειας
µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία: κατά τη διάρκεια του 2006
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3.2

Βελτίωση της εταιρικής σχέσης µεταξύ τελωνείων και επιχειρηµατικών φορέων

Πρέπει να υπενθυµιστεί το γεγονός ότι τα εµπορεύµατα παραποίησης/αποµίµησης
αντιµετωπίζονται διαφορετικά σε σχέση µε άλλα εµπορεύµατα που υπόκεινται σε γενικούς
τελωνειακούς ελέγχους. Τα τελωνεία δεν κατάσχουν εµπορεύµατα άµεσα, αλλά κατακρατούν
συνήθως τα εµπορεύµατα προκειµένου να επιτρέψουν στους επιχειρηµατικούς φορείς να
λάβουν τα αναγκαία µέτρα µε τις αρµόδιες αρχές. Τούτο είναι εφικτό µόνο εφόσον µια
επιχείρηση ζητήσει προηγουµένως την παρέµβαση των τελωνείων υποβάλλοντας ειδική
αίτηση. Η συνεργασία της επιχείρησης είναι απαραίτητη δεδοµένου ότι µόνον οι κάτοχοι
δικαιωµάτων διαθέτουν την τεχνική πραγµατογνωµοσύνη έτσι ώστε να διακρίνουν τα υψηλής
ποιότητας προϊόντα αποµίµησης από το αυθεντικό προϊόν. Οι επιχειρήσεις αναλαµβάνουν
επίσης την ευθύνη σε περίπτωση που εµποδιστεί µια αποστολή εµπορευµάτων
αδικαιολόγητα.
Εποµένως είναι απαραίτητη η πλήρης συµµετοχή της επιχείρησης προκειµένου να
διασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή των τελωνειακών διαδικασιών.
Οι αρχές ελέγχου πρέπει να συνεργάζονται περισσότερο µε τους επιχειρηµατικούς φορείς,
ενώ οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για την προστασία των
δικαιωµάτων τους. Η κύρια προσπάθεια την οποία πρέπει να καταβάλλουν οι επιχειρηµατικοί
φορείς συνίσταται στην υποβολή αίτησης παρέµβασης των τελωνείων,12χωρίς την οποία τα
τελωνεία θα στερούνται µέσων ή κινήτρων προκειµένου να βοηθήσουν αποτελεσµατικά τους
κατόχους δικαιωµάτων.
Είναι επίσης ιδιαίτερα σηµαντικό να βελτιωθεί η έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ
επιχειρηµατικών φορέων και τελωνείων. Εντούτοις, είναι σκόπιµο να αποφευχθεί η
χρησιµοποίηση δηµόσιων κονδυλίων για την ανάπτυξη πολύπλοκων ή δαπανηρών
συστηµάτων ανταλλαγής πληροφοριών (συστήµατα τα οποία ενδέχεται να µην είναι χρήσιµα
στις επιχειρησιακές τελωνειακές υπηρεσίες), δεδοµένου ότι η εν λόγω ανταλλαγή
πληροφοριών µπορεί να πραγµατοποιηθεί φθηνότερα και αποτελεσµατικότερα από τους
επιχειρηµατικούς φορείς, ιδίως εφόσον πρόκειται για ενηµέρωση των συστηµάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, µια πρακτική και οικονοµικά αποδοτική λύση θα µπορούσε να συνίσταται
στη δηµιουργία ενός κοινοτικού συστήµατος ηλεκτρονικής πληροφόρησης σχετικά µε τα
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, το οποίο θα συγκεντρώνει τα υφιστάµενα µέσα που
επιτρέπουν στα τελωνεία να προβαίνουν στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τους
κινδύνους και τη δυνατότητα των τελωνείων να έχουν πρόσβαση, µέσω διαδικτυακών
παραποµπών, σε διάφορες ειδικές βάσεις δεδοµένων που αφορούν την πνευµατική ιδιοκτησία
(όπως για παράδειγµα, το γραφείο εναρµόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς –
OHIM). Κατά τον τρόπο αυτό, θα µπορούσαν να εξοικονοµηθούν πόροι και να βελτιωθούν οι
έλεγχοι, παρέχοντας στα τελωνεία τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να έρχονται σε επαφή µε
τους κατόχους δικαιωµάτων σε περίπτωση που θα εντοπίζονταν ύποπτα εµπορεύµατα κατά
τους ελέγχους στα σύνορα.
∆ράσεις που πρέπει να αναληφθούν
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1.
Οι επιχειρηµατικοί
βολονταριστική προσέγγιση

φορείς

πρέπει

να

υιοθετήσουν

µια

περισσότερο

Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων, ιδίως των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, να υποβάλλουν
αιτήσεις παρέµβασης στις τελωνειακές αρχές.
Ορισµένες επιχειρήσεις (για παράδειγµα, Mercedes, LVMH, Panasonic, Gillette, Nike,
Lacoste και BIC) έχουν αναπτύξει πρακτικούς οδηγούς αναφοράς για τα τελωνεία. Η
προσέγγιση αυτή θα πρέπει να ενθαρρυνθεί µέσω περιοδικών ανταλλαγών µεταξύ τελωνείων
και επιχειρηµατικών φορέων, µε σκοπό την εξέταση νέων τοµέων στους οποίους ανακύπτουν
προβλήµατα.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία: δράση σε εξέλιξη
2.

∆ιεύρυνση της εταιρικής σχέσης επιχειρηµατικών φορέων-τελωνείων

Η υπογραφή µνηµονίων συµφωνίας µε βασικούς εκπροσώπους εµπορικών επιχειρήσεων,
αεροπορικές εταιρίες, ναυτιλιακές εταιρίες, εταιρίες κατεπειγουσών µεταφορών, κλπ., θα
ενθαρρύνει την συνεργασία και θα βελτιώσει τους ελέγχους, µέσω της ικανοποιητικότερης
ανταλλαγής πληροφοριών και της καλύτερης κατανόησης των κινδύνων που συνεπάγεται η
κυκλοφορία προϊόντων αποµίµησης.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία: κατά τη διάρκεια του 2006
3.

Βελτίωση των επαφών µεταξύ τελωνείων και κατόχων δικαιωµάτων

Σε περίπτωση αποστολής προϊόντων αποµίµησης, ο εντοπισµός του κατόχου δικαιωµάτων
από τα τελωνεία δεν είναι εύκολος. Στο πρόβληµα αυτό συµβάλλουν οι δυσκολίες τις οποίες
αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις κατά την υποβολή αίτησης παρέµβασης των
τελωνείων στα 25 κράτη µέλη. Ένα κοινοτικό σύστηµα πληροφόρησης για τα δικαιώµατα
διανοητικής ιδιοκτησίας, το οποίο θα συνδυάζει τη δυνατότητα που παρέχουν τα συστήµατα
διαχείρισης κινδύνων των κοινοτικών τελωνείων για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών
µε τους κινδύνους που αφορούν προϊόντα αποµίµησης µε τη δυνατότητα πρόσβασης των
τελωνείων σε καταλόγους εταιρειών, βασικά προϊόντα και επαφές µέσω του ∆ιαδικτύου, θα
ενθαρρύνει τα τελωνεία να αναλάβουν δράσεις και θα παράσχουν τη δυνατότητα σε
περισσότερες επιχειρήσεις να επωφεληθούν από την τελωνειακή προστασία.
Πρέπει να συσταθεί µια οµάδα εργασίας τελωνείων – επιχειρηµατικών φορέων, η οποία θα
αναπτύξει το πλαίσιο για τη δηµιουργία του εν λόγω συστήµατος.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία: Συνεδριάσεις: δεύτερο εξάµηνο του 2005. ∆ηµιουργία βασικού
συστήµατος: τέλος του 2006.
4.

Σύστηµα ταχείας πληροφόρησης των επιχειρηµατικών φορέων

Πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστηµα που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να παρέχουν
πληροφορίες σε περιπτώσεις που απαιτείται άµεση αντιµετώπιση. Πρόκειται για ένα
πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Η ενδεχόµενη
δηµιουργία κεντρικού ηλεκτρονικής ταχυδροµικής θυρίδας, υπό τον έλεγχο ενός ειδικού σε
θέµατα παραποίησης/αποµίµησης θα επέτρεπε τον έλεγχο των εν λόγω αιτήσεων και, εφόσον
είναι δικαιολογηµένο και ενδεχοµένως τη διαβίβαση µέσω του κοινοτικού συστήµατος
διαχείρισης κινδύνων σε ειδικούς σε θέµατα αντιµετώπισης της παραποίησης/αποµίµησης
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στα κράτη µέλη καθώς επίσης και στα κυριότερα λιµάνια/αεροδρόµια/χερσαία σύνορα.
Πρόκειται για ένα σύστηµα που θα λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία: 2006.
5.

Ειδικές ενέργειες σε ευαίσθητους τοµείς της οικονοµίας

Πρέπει να αναληφθούν ειδικές πρωτοβουλίες σε τοµείς ειδικού κινδύνου για τη δηµόσια
υγεία (φαρµακευτικά προϊόντα, παιχνίδια, κλπ.) καθώς επίσης και σε τοµείς στους οποίους οι
απώλειες φορολογικών εσόδων είναι ιδιαίτερα ζηµιογόνες.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία: δράση σε εξέλιξη
6.

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να ευαισθητοποιηθούν τόσο οι οικονοµικοί φορείς στις
δραστηριότητες των τελωνείων, όσο και ο πληθυσµός σχετικά µε τους κινδύνους που
υπάρχουν για την υγεία, την απασχόληση και το κοινωνικό σύνολο. Τούτο µπορεί να
επιτευχθεί µε τη διεξαγωγή ενηµερωτικών εκστρατειών στα κυριότερα τελωνεία (ιδίως στα
διεθνή αεροδρόµια), περιοδεύουσες εκθέσεις, εκθέσεις σε µουσεία τελωνείων, ή µε τη
διάδοση πληροφοριών στους καταναλωτές κλπ.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία: δράση σε εξέλιξη
3.3

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εκτός από την ενίσχυση των κοινοτικών ελέγχων κατά των εισαγωγών προϊόντων
παραποίησης/αποµίµησης, η οποία δεν δύναται ποτέ να αποτελέσει ένα µέσο κατακράτησης
των εµπορευµάτων ή καταπολέµησης συγκεκριµένων τοµέων εγκληµατικής δραστηριότητας,
είναι αναγκαίο να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα ριζικά προκειµένου να σταµατήσει
τουλάχιστον η εξαγωγή προϊόντων παραποίησης/αποµίµησης και, στο βαθµό του δυνατού, να
τεθεί τέρµα στην παραγωγή των εν λόγω προϊόντων. Τούτο απαιτεί διεθνή συνεργασία.
Παρά το γεγονός ότι τα ελάχιστα πρότυπα TRIPS στον τοµέα της προστασίας των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας προβλέπει τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων κατά
την εισαγωγή, η εµπειρία των κοινοτικών τελωνείων αποδεικνύει ότι τούτο δεν είναι επαρκές.
Πρώτον, ένα από τα αποτελεσµατικότερα µέσα για την κατακράτηση των εµπορευµάτων
πριν να εγκαταλείψουν τη χώρα στην οποία παρήχθησαν (και να εµποδιστούν οι έµποροι
προϊόντων αποµίµησης. Να χρησιµοποιήσουν ασφαλείς περιοχές όπως είναι η Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Ιαπωνία ή οι Ηνωµένες Πολιτείες, προκειµένου να συγκαλύψουν την πραγµατική
καταγωγή των εµπορευµάτων), και να θεσπιστούν εκτεταµένοι έλεγχοι κατά την εξαγωγή
και τη µεταφόρτωση.
∆εύτερον, είναι επίσης απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι συµφωνίες τελωνειακής
συνεργασίας (ή τα πρωτόκολλα ευρύτερων διεθνών συµφωνιών), που παρέχουν τη
δυνατότητα στενής συνεργασίας µε τις διοικήσεις-εταίρους και παρέχουν κατάλληλη νοµική
κάλυψη για διµερείς ενέργειες, να διερευνηθούν πλήρως και να επεκταθούν ώστε να
καλύψουν τις περιοχές στις οποίες η παραγωγή είναι σηµαντική. Η υπογραφή, τον Απρίλιο
του 2005, της συµφωνίας τελωνειακής συνεργασίας µε την Κίνα, (στην οποία αντιστοιχεί η
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πλειοψηφία των προϊόντων αποµίµησης που κατασχέθηκαν από τελωνεία της ΕΕ) είναι
ιδιαίτερα σηµαντική σχετικά µε το θέµα αυτό.
∆ράσεις που πρέπει να αναληφθούν
1.

Ενίσχυση της συµφωνίας TRIPS στο πλαίσιο του ΠΟΕ

Οι αυξηµένες κατασχέσεις προϊόντων αποµίµησης κατά τις τελωνειακές µεταφορτώσεις
απέδειξε για κάποιο διάστηµα ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το άρθρο 51 της συµφωνίας
TRIPS13. Τούτο συνίσταται στην επέκταση της υφιστάµενης υποχρέωσης χωρών να
διενεργούν τελωνειακούς ελέγχους για την καταπολέµηση των πρακτικών
παραποίησης/αποµίµησης, κατά τις εισαγωγές, έτσι ώστε να καλύπτονται και οι έλεγχοι στις
εξαγωγές, τη διαµετακόµιση και τη µεταφόρτωση14. Θα πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στην
επέκταση του πεδίου εφαρµογής του άρθρου 51, έτσι ώστε να συµπεριληφθούν οι
παραβιάσεις ορισµένων άλλων δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία: εξαρτάται από τις διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ.
2.
Συνεργασία µε την Παγκόσµια Οργάνωση Τελωνείων (WCO), την Europol και
την Interpol
Πολλές από τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν σε κοινοτική κλίµακα όσον αφορά τη διαχείριση
κινδύνων και τη χρησιµοποίηση στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τις κατασχέσεις, θα
µπορούσαν ενδεχοµένως να παρουσιάσουν ενδιαφέρον σε παγκόσµια κλίµακα. Η στενή και
ενεργός συνεργασία µε τους πλέον σχετικούς διεθνείς φορείς που είναι επιφορτισµένοι µε την
εφαρµογή των ρυθµίσεων, όπως είναι η WCO, η Europol και η Interpol, θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί για τον εντοπισµό των διεθνών τάσεων και να συµβάλει στην ευρύτερη
διάδοση της πρακτικής προσέγγισης που έχει υιοθετήσει η ΕΕ. Η διάδοση της
πραγµατογνωµοσύνης της ΕΕ στον τοµέα της διαχείρισης κινδύνων θα είναι ιδιαίτερα
επωφελής για τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία: 2005/2006
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Το άρθρο 51 της συµφωνίας για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου
(TRIP) προβλέπει: “Αναστολή της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία µε απόφαση των τελωνειακών αρχών”
Τα µέλη, τηρώντας τις διατάξεις που ακολουθούν, θεσπίζουν τις κατάλληλες διαδικασίες, ώστε το
πρόσωπο στο οποίο ανήκει ένα δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας, το οποίο έχει βάσιµους λόγους να
υποψιάζεται ότι είναι πιθανή η εισαγωγή προϊόντων που φέρουν εµπορικά σήµατα τα οποία αποτελούν
αντικείµενο παραποίησης ή αποµίµησης ή συνδέονται µε την παράνοµη εκµετάλλευση κάποιου
δικαιώµατος δηµιουργού, να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει σχετική γραπτή αίτηση προς τις αρµόδιες
αρχές, διοικητικές ή δικαστικές, µε αντικείµενο την αναστολή εκ µέρους των τελωνειακών αρχών της
θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των επίµαχων προϊόντων. Τα µέλη δύνανται να επιτρέπουν την
υποβολή παρόµοιων αιτήσεων όταν πρόκειται για εµπορεύµατα που συνδέονται µε άλλου είδους
παραβιάσεις δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν τµήµα. Τα µέλη δύνανται επίσης να καθιερώνουν αντίστοιχες
διαδικασίες για την αναστολή µε απόφαση των τελωνειακών αρχών της παράδοσης παράνοµων
εµπορευµάτων, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή από το έδαφός τους.
Η Επιτροπή έχει ήδη θέσει το ζήτηµα αυτό ενώπιον του Συµβουλίου TRIP, τον Ιούνιο του 2005,
εκδίδοντας ανακοίνωση σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, στην οποία
αναφερόταν, στο κεφάλαιο που περιγράφονταν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, ότι "µεταξύ των
θεµάτων στα οποία το Συµβούλιο TRIP πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, θα πρέπει να είναι…τα
τελωνειακά µέτρα και η εφαρµογή τους όσον αφορά την εξαγωγή και διαµετακόµιση" (παράγραφος 26
της ανακοίνωσης IP/C/W/448 της Επιτροπής).
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3.

Ρυθµίσεις σε διµερές επίπεδο

Είναι απαραίτητο να αποτελέσουν κοινό κτήµα τα πρακτικά µέσα (οδηγός διαχείρισης
κινδύνων, στατιστικά στοιχεία, ανάλυση των τάσεων, κλπ.) που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή
Ένωση µε τους εµπορικούς εταίρους της, έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν οι πρακτικές
παραποίησης/αποµίµησης στους τοµείς στους οποίους εµφανίζονται προβλήµατα. Οι
συµφωνίες τελωνειακής συνεργασίας και οι συµφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας
που περιλαµβάνουν το στοιχείο της αµοιβαίας βοήθειας, παρέχουν µια νοµική βάση µε σκοπό
τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών.
Παραδείγµατα της εν λόγω συνεργασίας περιλαµβάνουν την επαγγελµατική κατάρτιση, την
ανταλλαγή υπαλλήλων, τη διάδοση πραγµατογνωµοσύνης και την πληροφόρηση σχετικά µε
τις πλέον πρόσφατες τάσεις.
Η σύναψη συµφωνιών τελωνειακής συνεργασίας θα πρέπει να προβλεφθεί ή βρίσκεται ήδη
στο στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε χώρες ή οργανισµούς όπως είναι η Ινδία, η Ιαπωνία,
µέλη του ASEAN15και του Mercosur και το Πακιστάν.
Επιπλέον, η Επιτροπή θα αναζητήσει να συµπεριλάβει στο κεφάλαιο για τα δικαιώµατα
διανοητικής ιδιοκτησίας των µελλοντικών διµερών συµφωνιών, τη δέσµευση των µερών να
διενεργούν τελωνειακούς ελέγχους όχι µόνο στις εισαγωγές αλλά και κατά τις εξαγωγές, τη
διαµετακόµιση και τη µεταφόρτωση εµπορευµάτων που παραβιάζουν ορισµένα δικαιώµατα
διανοητικής ιδιοκτησίας.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία: δράση σε εξέλιξη
4.

Ειδικές ενέργειες σχετικά µε την Κίνα

Οι κινεζικές εξαγωγές αντιπροσωπεύουν τις περισσότερες κατασχέσεις προϊόντων
αποµίµησης στην ΕΕ και είναι πιθανό να αυξηθεί ταχέως το σχετικό ποσοστό, λαµβάνοντας
υπόψη το ρυθµό ανάπτυξης της Κίνας (που αποτελεί γνωστή πηγή των πρόδροµων της
έκστασης για την Ευρώπη, προϊόντων διατροφής, πυροτεχνηµάτων, κλπ.). Η Κίνα έχει
θεσπίσει µια ισχυρή τελωνειακή νοµοθεσία για την αντιµετώπιση των πρακτικών
παραποίησης/αποµίµησης και θα απαιτηθεί η συνεργασία για την προώθηση του νόµιµου
εµπορίου, θέτοντας παράλληλα τέρµα στην κυκλοφορία ολοένα αυξανόµενων προϊόντων
αποµίµησης. Η πρόσφατη συµφωνία τελωνειακής συνεργασίας µεταξύ της ΕΚ και της Κίνας
παρέχει το νοµικό πλαίσιο για την επίτευξη στενής συνεργασίας.
Εκτός από την ανταλλαγή υπαλλήλων και τεχνογνωσίας, ένα ειδικό σύστηµα πληροφόρησης
µέσω του οποίου η ΕΕ και η Κίνα θα µπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες προκειµένου
να σταµατήσει η κυκλοφορία παράνοµων προϊόντων καθώς και η παραγωγή τους θα
αποτελέσουν ένα βασικό πρακτικό µέτρο για τη µείωση της διεθνούς ροής των προϊόντων
αποµίµησης. Εφόσον η προσέγγιση αυτή στεφθεί µε επιτυχία θα µπορέσει να επεκταθεί και
σε άλλους βασικούς εµπορικούς εταίρους.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία: 2006.
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5.

∆ιεθνείς εταίροι στο πλαίσιο της ανάληψης µακρόπνοων δράσεων
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Σύνδεσµος Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)
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Από την πρόσφατη δήλωση στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΕΕ/ΗΠΑ προέκυψε η σαφής
πρόθεση των ΗΠΑ και της ΕΕ να συνεργαστούν για την καταπολέµηση των πρακτικών
παραποίησης/αποµίµησης και πειρατείας. Η εφαρµογή των προθέσεων αυτών προϋποθέτει
την ενίσχυση της ανταλλαγής πραγµατογνωµοσύνης στον τελωνειακό τοµέα καθώς και την
πληροφόρηση σύµφωνα µε την ισχύουσα συµφωνία τελωνειακής συνεργασίας ΕΚ/ΗΠΑ. Θα
ήταν επίσης επιθυµητό να εντοπιστούν οι τοµείς στους οποίους η ΕΕ θα µπορούσε να
συνεργαστεί µε άλλους εταίρους.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία: 2005/2006
6.

Τοποθέτηση τελωνειακών υπαλλήλων στις κυριότερες περιοχές προέλευσης

Λαµβανοµένου υπόψη του επιπέδου των παραποιήσεων/αποµιµήσεων και της ανάγκης να
σταµατήσει η παραγωγή τους στην περιοχή προέλευσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι η
τοποθέτηση τελωνειακών υπαλλήλων επιφορτισµένων µε την καταπολέµηση της
παραποίησης/αποµίµησης σε βασικές περιοχές όπως είναι η Ασία, αποτελεί µια όλο και πιο
αποδοτική οικονοµικά επένδυση. Μια άµεση διεπαφή µεταξύ τελωνείων θα έδινε
συµπληρωµατικά αποτελέσµατα µε βάση την κοινή εµπειρία και κατανόηση. Το σηµείο αυτό
θα πρέπει να εξεταστεί από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη.
Προτεινόµενη ηµεροµηνία: από το 2006 και µετέπειτα.
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4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η αλµατώδης αύξηση των κατασχέσεων από τελωνεία της ΕΕ αποδεικνύει ότι οι πρακτικές
παραποίησης/αποµίµησης αποτελούν ένα επικίνδυνο φαινόµενο που λαµβάνει όλο και
µεγαλύτερες διαστάσεις. Η καταπολέµηση του εν λόγω φαινοµένου απαιτεί πολιτική στήριξη
και συγκεκριµένες ενέργειες για την προστασία της ΕΕ και των πολιτών της από αθέµιτες
εµπορικές πρακτικές και επικίνδυνα προϊόντα.
∆εδοµένης της αύξησης των διεθνών συναλλαγών, ιδίως από την Ασία, όπου η αύξηση της
παραγωγής στην Κίνα είναι ιδιαίτερα σηµαντική, η ΕΕ αντιµετωπίζει το ενδεχόµενο να
κατακλυστεί από εµπορεύµατα αποµίµησης ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας. Το εν λόγω εµπόριο
συνδυάζει το εξαιρετικά υψηλό κέρδος µε σχετικά µικρούς κινδύνους, γεγονός που το
καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για εγκληµατικές οργανώσεις ή ακόµα και για τροµοκράτες. Εάν
η ΕΕ δεν δράσει αποφασιστικά, γρήγορα και ενδεδειγµένα θα είναι σύντοµα πολύ αργά για
να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά η εν λόγω σοβαρή απειλή για την απασχόληση, την υγεία
και µια ασφαλή κοινωνία στην ΕΕ.
Η ταχεία εφαρµογή της δέσµης συστάσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 της
παρούσας ανακοίνωσης θα ενισχύσει σε µεγάλο βαθµό τους ελέγχους των
δραστηριοτήτων παραποίησης/αποµίµησης, οι οποίοι διενεργούνται από τελωνειακές
υπηρεσίες στην Κοινότητα και θα βελτιώσει τις συνδυασµένες διεθνείς προσπάθειες για
την καταπολέµηση της εν λόγω γενικής απειλής.
∆εδοµένου ότι το πρόκειται για επείγον και ολοένα εντεινόµενο πρόβληµα, η παρούσα
ανακοίνωση επικεντρώνεται στους βασικούς τοµείς όπου απαιτείται άµεση αντιµετώπιση.
Εντούτοις, θα πρέπει επίσης, εφόσον παραστεί ανάγκη, να αναληφθούν περαιτέρω δράσεις
(που περιλαµβάνουν τη διάδοση των σχετικών µε τελωνειακά µέτρα πληροφοριών σε όλους
τους αιτούντες κοινοτικά εµπορικά σήµατα, την πιθανή χρησιµοποίηση τελωνειακής
εµπειρογνωµοσύνης για ενίσχυση των ενδοκοινοτικών επιτόπιων ελέγχων, την ενισχυµένη
συνεργασία µε το γραφείο εναρµόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς– ΓΕΕΑ).
Το προτεινόµενο σχέδιο δράσης είναι ρεαλιστικό: µε την αναγκαία πολιτική στήριξη,
µπορούν να υλοποιηθούν στο εγγύς µέλλον οι περισσότερες από τις ενέργειες που
εντάσσονται στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου.
***
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προϊόντα παραποίησης/αποµίµησης που κατασχέθηκαν από τελωνεία
–

Αριθµός περιπτώσεων που καταγράφηκαν και κατασχεθέντα προϊόντα ανά είδος – ΕΕ 2004

–

Εξέλιξη ως προς τον αριθµό των κατασχεθέντων προϊόντων µεταξύ 1998 – 2004

–

Εξέλιξη από άποψη αριθµού των αιτήσεων παρέµβασης που υποβλήθηκαν στις τελωνειακές αρχές (20002004)

–

Ποσοστό κατασχεθέντων προϊόντων κατά το 2003 ανά χώρα προέλευσης

–

Ποσοστό τελωνειακών ερευνών ανά χώρα προέλευσης κατά το 2003
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ΕΕ -2004
Αριθµός περιπτώσεων που καταγράφηκαν και κατασχεθέντα προϊόντα ανά είδος
Είδος προϊόντος

Αριθµός περιπτώσεων %
που καταγράφηκαν

Αριθµός
κατασχεθέντων

%

Μεταβολή του αριθµού
των προϊόντων 2003-2004

Είδη διατροφής, αλκοολούχα και άλλα ποτά

52

0,5

4,5 εκατ.

4

+ 196%

Αρώµατα και είδη καλλωπισµού

214

1

1 εκατ.

1

- 22%

Ενδύµατα και συµπληρώµατα της ένδυσης

13.958

62

8 εκατ.

8

+ 102%

α) Αθλητικά ενδύµατα

3.906

17

1 εκατ.

1

+ 140%

β) Λοιπά ενδύµατα (έτοιµα ενδύµατα, …)

4.704

21

2 εκατ.

2

+ 26%

γ) Συµπληρώµατα της ένδυσης

5.348

24

5 εκατ.

5

+ 146%

848

4

4 εκατ.

4

+ 712%

Εξοπλισµός
πληροφορικής
(υπολογιστές, 125
θό
)
CD (ηχητικά CD, ηλεκτρονικά παιχνίδια, CD
2.781
λογισµικού, ψηφιακοί βιντεόδισκοι, DVD, κλπ.)

1

1 εκατ.

1

+ 900%

12,5

18 εκατ.

18

- 57%

Ωρολόγια και κοσµήµατα

2.230

10

0,5 εκατ.

1

- 20%

Παιχνίδια

516

2

18 εκατ.

17

+ 46%

Άλλα αγαθά

1.347

6

10 εκατ.

6

+ 58%

Τσιγάρα

313

1

38 εκατ.

40

+ 14%

Ηλεκτρικός εξοπλισµός

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ

22.384

100

21

103 εκατ.

100

+ 12%
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Αριθµός κατασχεθέντων προϊόντων
(σε εκατ.)

Εξέλιξη ως προς τον αριθµό των κατασχεθέντων προϊόντων
µεταξύ 1998 - 2004
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Εξέλιξη από άποψη αριθµού των αιτήσεων παρέµβασης
που υποβλήθηκαν στις τελωνειακές αρχές - 2000/2004
3500
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που υποβλήθηκαν
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την υποβολή αίτησης παρέµβασης, ζητείται από τις τελωνειακές αρχές να ελέγξουν
προϊόντα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
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% κατασχεθέντων προϊόντων

Ποσοστό των κατασχεθέντων προϊόντων κατά το 2003
ανά χώρα προέλευσης
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ΗΑΕ

∆Α *

Άλλη

* Η προέλευση δεν
ανακοινώθηκε στην Επιτροπή.
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Ποσοστό τελωνειακών ερευνών ανά χώρα προέλευσης
το 2003
% τελωνειακών ερευνών
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