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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

http://www.aade.gr/


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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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 
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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



II 

(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 4ης Δεκεμβρίου 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 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊ 
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, 
σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1383/2003 του Συμβουλίου ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 
1 και το άρθρο 12 παράγραφος 7, 

Μετά από διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδο 
μένων, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 καθορίζονται οι 
όροι και οι διαδικασίες παρέμβασης των τελωνειακών αρχών, 
όταν εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παρα 
βιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας τελούν ή θα 
έπρεπε να τελούν υπό τελωνειακή επιτήρηση ή τελωνειακό 
έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 
του Συμβουλίου ( 2 ). 

(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 πρόσωπα 
και οντότητες που είναι εξουσιοδοτημένα δικαιούνται να 
υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία με 
την οποία ζητούν την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών 
για τα εμπορεύματα αυτά (αίτηση) και μπορούν επίσης να 
ζητήσουν την παράταση του διαστήματος παρέμβασης των 
τελωνειακών αρχών σύμφωνα με αίτηση που είχε εγκριθεί 
προηγουμένως (αίτηση παράτασης). 

(3) Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες για την 
αίτηση παρέμβασης και για την αίτηση παράτασης, είναι 
σκόπιμο να καταρτιστούν τυποποιημένα έντυπα. 

(4) Τα εν λόγω τυποποιημένα έντυπα θα πρέπει να αντικατα 
στήσουν αυτά που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1891/2004 της Επιτροπής ( 3 ) για την εφαρμογή του κανο 
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου ( 4 ), ο οποίος 
πρόκειται να καταργηθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
608/2013. 

(5) Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1891/2004. 

(6) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 εφαρμόζεται από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 και, ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει επίσης να εφαρμόζεται από την εν λόγω ημερομηνία. 

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα, η 
οποία αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονι 
σμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

1. Η αίτηση με την οποία ζητείται η παρέμβαση των τελωνει 
ακών αρχών όσον αφορά εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία 
ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας (αίτηση) που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 
υποβάλλεται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρ 
τημα I του παρόντος κανονισμού.

EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 

( 1 ) ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 15. 
( 2 ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτω 

βρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ 
L 302 της 19.10.1992, σ. 1). 

( 3 ) Κανονισμός (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 πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιά 
ζουν παρόμοια δικαιώματα (ΕΕ L 328 της 30.10.2004, σ. 16). 

( 4 ) 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 
(ΕΕ L 196 της 2.8.2003, σ. 7).



2. Η αίτηση για την παράταση του διαστήματος παρέμβασης των 
τελωνειακών αρχών (αίτηση παράτασης) που αναφέρεται στο άρθρο 
12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 υποβάλλεται με χρήση 
του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος 
κανονισμού. 

3. Τα έντυπα που παρατίθενται στα παραρτήματα I και II 
συμπληρώνονται σύμφωνα με τις σημειώσεις για τη συμπλήρωση 
της αίτησης που αναφέρονται στο παράρτημα III. 

Άρθρο 2 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 608/2013, τα έντυπα που παρατίθενται στα παραρτή 
ματα I και II του παρόντος κανονισμού, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, 
συμπληρώνονται ευανάγνωστα με το χέρι. 

Τα εν λόγω έντυπα δεν φέρουν σβησίματα, διορθώσεις ή άλλες 
μεταβολές και αποτελούνται από δύο αντίτυπα. 

Για τα έντυπα που συμπληρώνονται με το χέρι χρησιμοποιείται 
μελάνη και κεφαλαία γράμματα. 

Άρθρο 3 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 καταργείται. 

Άρθρο 4 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2013. 

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

EL 18.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 341/23











ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

I. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ 

Τα πεδία του εντύπου που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά πεδία και πρέπει να συμπληρωθούν. 

Όταν σε μία θέση ένα ή περισσότερα πεδία επισημαίνονται με σύμβολο (+), τουλάχιστον ένα από αυτά τα πεδία πρέπει να 
συμπληρωθεί. 

Δεν πρέπει να καταχωρίζονται δεδομένα στις θέσεις που φέρουν την ένδειξη «για υπηρεσιακή χρήση». 

Θέση 1: Αιτών 

Σ’ αυτή τη θέση πρέπει να αναγράφονται λεπτομερή στοιχεία του αιτούντος. Η θέση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με το όνομα και την πλήρη διεύθυνση του αιτούντος και τον αριθμό τηλεφώνου του, τον αριθμό κινητού 
τηλεφώνου ή φαξ. Ο αιτών μπορεί, ενδεχομένως, να αναγράψει τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, κάθε άλλο 
εθνικό αριθμό μητρώου και τον αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικού φορέα (αριθ. EORI), που είναι 
ένας αριθμός, μοναδικός για όλη την Ένωση, ο οποίος αποδίδεται από την τελωνειακή αρχή ενός κράτους μέλους σε 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν σε τελωνειακές δραστηριότητες. Ο αιτών μπορεί επίσης να εγγράψει, κατά 
περίπτωση, την ηλεκτρονική του διεύθυνση και τη διεύθυνση δικτυακού τόπου του. 

Θέση 2: Ενωσιακή αίτηση/Εθνική αίτηση 

Σημειώνεται η κατάλληλη θέση ώστε να διευκρινίζεται αν η αίτηση είναι εθνική ή ενωσιακή, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 2 σημεία 10) και 11) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013. 

Θέση 3: Ιδιότητα του αιτούντος 

Σημειώνεται η κατάλληλη θέση ώστε να διευκρινίζεται η ιδιότητα του αιτούντος κατά την έννοια του άρθρου 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει έγγραφα που παρέχουν στοιχεία που να πείθουν 
την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία ότι ο αιτών δικαιούται να υποβάλει αίτηση. 

Θέση 4: Αντιπρόσωπος που υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος του αιτούντος 

Όταν η αίτηση υποβάλλεται από τον αιτούντα μέσω αντιπροσώπου, στη θέση αυτή πρέπει να αναγράφονται λεπτο 
μερή στοιχεία σχετικά με τον εν λόγω αντιπρόσωπο. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία για την 
παρασχεθείσα εξουσιοδότηση να ενεργεί ως αντιπρόσωπος σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
υποβλήθηκε η αίτηση και πρέπει να σημειώνεται η αντίστοιχη θέση. 

Θέση 5: Είδος δικαιώματος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση 

Πρέπει να αναφέρεται το είδος (τα είδη) των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) προς επιβολή επιλέγοντας την 
κατάλληλη θέση. 

Θέση 6: κράτος μέλος ή, στην περίπτωση ενωσιακής αίτησης, τα κράτη μέλη για το οποίο/τα οποία ζητείται η παρέμβαση των 
τελωνειακών αρχών 

Το κράτος μέλος ή, στην περίπτωση ενωσιακής αίτησης, τα κράτη μέλη για το οποίο/τα οποία ζητείται η παρέμβαση 
των τελωνειακών αρχών πρέπει να αναφέρεται/αναφέρονται επιλέγοντας την κατάλληλη θέση. 

Θέση 7: Αντιπρόσωπος για νομικά θέματα 

Στη θέση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου που ορίζεται από τον αιτούντα να αναλάβει τα 
νομικά θέματα. 

Θέση 8: Αντιπρόσωπος για τεχνικά θέματα 

Σε περίπτωση που ο αντιπρόσωπος για τα τεχνικά θέματα είναι διαφορετικός από τον αντιπρόσωπο που αναγράφεται 
στη θέση 7, στη θέση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου για τα τεχνικά θέματα. 

Θέση 9: Στοιχεία των οριζόμενων αντιπροσώπων για νομικά και τεχνικά θέματα σε περίπτωση ενωσιακής αίτησης 

Στην περίπτωση ενωσιακής αίτησης, τα στοιχεία του αντιπροσώπου ή των αντιπροσώπων που ορίζεται/ορίζονται από 
τον αιτούντα για να αναλάβει/αναλάβουν τα τεχνικά και νομικά θέματα στα κράτη μέλη τα οποία αναγράφονται στη 
θέση 6, πρέπει να παρέχονται σε χωριστό παράρτημα, το οποίο περιέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ζητούνται στις 
θέσεις 7 και 8. Σε περίπτωση που ο αντιπρόσωπος έχει οριστεί για περισσότερα του ενός κράτη μέλη, πρέπει να 
αναφέρεται σαφώς για ποια κράτη μέλη έχει οριστεί. 

Θέση 10: Διαδικασία για μικρές αποστολές 

Όταν ο αιτών επιθυμεί να ζητήσει την εφαρμογή της διαδικασίας για την καταστροφή των εμπορευμάτων σε μικρές 
αποστολές που προβλέπεται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, η θέση αυτή πρέπει να συμπλη 
ρωθεί.
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Θέση 11: Κατάλογος δικαιωμάτων στα οποία αναφέρεται η αίτηση 

Στη θέση αυτή πρέπει να αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ή τα δικαιώματα προς επιβολή. 

Στη στήλη «Αριθ.» πρέπει να καταχωρίζονται οι αύξοντες αριθμοί για καθένα από τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας στο οποίο αναφέρεται η αίτηση. 

Στη στήλη «Είδος δικαιώματος», πρέπει να αναφέρεται το είδος του ΔΔΙ με τη χρησιμοποίηση των ενδεδειγμένων 
συντομογραφιών που αναγράφονται στη θέση 5 σε παρένθεση. 

Στη στήλη «Κατάλογος εμπορευμάτων στα οποία εφαρμόζεται το δικαίωμα» πρέπει να αναγράφεται το είδος των 
εμπορευμάτων που καλύπτονται από το σχετικό ΔΔΙ και για το οποίο ο αιτών επιθυμεί να ζητήσει την επιβολή της 
τελωνειακής νομοθεσίας. 

Επιμέρους θέση «Περιορισμένη επεξεργασία» στις θέσεις 12-28 

Όταν ο αιτών επιθυμεί να ζητήσει οι πληροφορίες που παρέσχε στις θέσεις 12-28 να αποτελέσουν το αντικείμενο 
περιορισμένης επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 31 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, 
πρέπει να συμπληρώνεται αυτή η επιμέρους θέση. 

Σελίδα 2: Πληροφορίες σχετικά με τα αυθεντικά εμπορεύματα στις θέσεις 12-19 

Ο αιτών αναγράφει στις θέσεις 12-19, κατά περίπτωση, τα ειδικά και τεχνικά δεδομένα για τα αυθεντικά εμπορεύ 
ματα, τις πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορούν οι τελωνειακές αρχές να προσδιορίζουν εύκολα τα εμπο 
ρεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν τα ΔΔΙ και τις πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τη 
διενεργούμενη από τις τελωνειακές αρχές ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου παραβίασης του ή των σχετικών 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Θέση 12: Λεπτομερής περιγραφή των εμπορευμάτων 

Η θέση 12 πρέπει να περιέχει περιγραφή των αυθεντικών εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων της παρουσίασης και 
των γραφικών συμβόλων, του κωδικού της συνδυασμένης ονοματολογίας τους, καθώς και την αξία τους στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ. Ο αιτών, κατά περίπτωση, παρέχει εικόνες των εν λόγω εμπορευμάτων. Οι πληροφορίες 
πρέπει να ταξινομούνται ανάλογα με το είδος ή το σύνολο των εμπορευμάτων. 

Θέση 13: Διακριτικά χαρακτηριστικά εμπορευμάτων 

Η θέση 13 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα τυπικά χαρακτηριστικά των αυθεντικών εμπορευμάτων, όπως η 
σήμανση, οι ετικέτες, τα νήματα ασφαλείας, τα ολογραφήματα, τα κομβία, οι κινητές ετικέτες και οι γραμμωτοί 
κώδικες, αναφέροντας την ακριβή θέση αυτών των χαρακτηριστικών επί των εμπορευμάτων και τη μορφή τους. 

Θέση 14: Τόπος παραγωγής 

Η θέση 14 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τόπο παραγωγής των αυθεντικών εμπορευμάτων. 

Θέση 15: Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις 

Η θέση 15 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους εγκεκριμένους εισαγωγείς, προμηθευτές, κατασκευαστές, μεταφορείς, 
παραλήπτες ή εξαγωγείς. Οι πληροφορίες πρέπει να ταξινομούνται ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων. 

Θέση 16: Έμποροι 

Η θέση 16 περιέχει πληροφορίες για πρόσωπα ή οντότητες που έχουν λάβει άδεια για εμπόριο προϊόντων που 
συνδέονται με τη χρήση ΔΔΙ για τα οποία ζητείται η επιβολή. Οι πληροφορίες αφορούν το όνομα, τη διεύθυνση και 
τους αριθμούς εγγραφής σε μητρώα, όπως τον αριθμό EORI, των εν λόγω προσώπων ή οντοτήτων. Ομοίως, οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοχοι άδειας μπορούν να αποδείξουν ότι 
διαθέτουν άδεια χρήσης του/των εν λόγω δικαιώματος/δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Θέση 17: Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων και πληροφορίες σχετικά με τη διανομή των 
εμπορευμάτων 

Η θέση 17 περιέχει πληροφορίες σχετικά με δίκτυα διανομής των αυθεντικών εμπορευμάτων, όπως πληροφορίες όσον 
αφορά κεντρικές αποθήκες, υπηρεσίες αποστολής, μέσα μεταφοράς, οδούς μεταφοράς και παράδοση, καθώς και 
σχετικά με τελωνειακές διαδικασίες και υπηρεσίες όπου πραγματοποιείται ο εκτελωνισμός των αυθεντικών εμπορευ 
μάτων. 

Θέση 18: Συσκευασίες 

Η θέση αυτή περιέχει πληροφορίες για τη συσκευασία των αυθεντικών εμπορευμάτων, όπως πληροφορίες σχετικά με: 

α) το είδος συσκευασιών, που αναφέρεται με τους αντίστοιχους κωδικούς, όπως παρατίθενται στο παράρτημα 38 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής ( 1 )· 

β) τα τυπικά χαρακτηριστικά των συσκευασιών (για παράδειγμα, σήμανση, ετικέτες, νήματα ασφαλείας, ολογραφή 
ματα, κομβία, κινητές ετικέτες και γραμμωτοί κώδικες), καθώς και την ακριβή θέση των χαρακτηριστικών στοιχείων 
στη συσκευασία·

EL 18.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 341/29 

( 1 ) 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 (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).



γ) τον ειδικό σχεδιασμό συσκευασίας (χρώμα, σχήμα)· 

δ) κατά περίπτωση, τις εικόνες των εν λόγω εμπορευμάτων. 

Θέση 19: Συνοδευτικά έγγραφα 

Η θέση 19 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που συνοδεύουν τα αυθεντικά εμπορεύματα, όπως ενημε 
ρωτικά δελτία, έντυπα οδηγιών χρήσεως, πιστοποιητικά εγγύησης ή άλλα παρόμοια έντυπα. 

Σελίδα 3: Πληροφορίες σχετικά με εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στις θέσεις 
20-27 

Ο αιτών αναφέρει στις θέσεις 20-27, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε πληροφορία χρήσιμη για τη διενεργούμενη 
από τις τελωνειακές αρχές ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου παραβίασης του ή των σχετικών δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Θέση 20: Λεπτομέρειες όσον αφορά τα εμπορεύματα 

Η θέση 20 περιλαμβάνει περιγραφή των εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν δικαίωμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας (εμπορεύματα που παραβιάζουν ΔΔΙ), συμπεριλαμβανομένων της παρουσίασης και των 
γραφικών συμβόλων. Ο αιτών, κατά περίπτωση, διαβιβάζει εικόνες των εν λόγω εμπορευμάτων. Οι πληροφορίες 
πρέπει να ταξινομούνται ανάλογα με το είδος ή το σύνολο των εμπορευμάτων. 

Θέση 21: Διακριτικά χαρακτηριστικά εμπορευμάτων 

Η θέση 21 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα τυπικά χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχει 
υποψία ότι παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ, όπως σήμανση, ετικέτες, νήματα ασφαλείας, ολογραφήματα, κομβία, κινητές 
ετικέτες και γραμμωτοί κώδικες, αναφέροντας την ακριβή θέση αυτών των χαρακτηριστικών επί των εμπορευμάτων 
και τη μορφή τους. 

Θέση 22: Τόπος παραγωγής 

Η θέση 22 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον γνωστό ή πιθανό τόπο καταγωγής, την προέλευση και την παράδοση 
των εμπορευμάτων που παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ. 

Θέση 23: Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις 

Η θέση 23 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους εισαγωγείς, τους προμηθευτές, τους κατασκευαστές, τους μετα 
φορείς, τους παραλήπτες ή τους εξαγωγείς για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι εμπλέκονται σε παραβιάσεις των 
σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Θέση 24: Έμποροι 

Η θέση 24 περιέχει πληροφορίες για πρόσωπα ή οντότητες που δεν έχουν λάβει άδεια για εμπόριο προϊόντων που 
συνδέονται με τη χρήση ΔΔΙ για τα οποία ζητείται η επιβολή και οι οποίοι εμπορεύονταν κατά το παρελθόν τα εν 
λόγω προϊόντα στην Ένωση. 

Θέση 25: Πληροφορίες σχετικά με τη διανομή εμπορευμάτων 

Η θέση 25 περιέχει πληροφορίες σχετικά με δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων που παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ, όπως 
πληροφορίες όσον αφορά κεντρικές αποθήκες, υπηρεσίες αποστολής, μέσα μεταφοράς, οδούς μεταφοράς και τόπους 
παράδοσης, καθώς και σχετικά με τελωνειακές διαδικασίες και υπηρεσίες όπου πραγματοποιείται ο εκτελωνισμός των 
εμπορευμάτων που παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ. 

Θέση 26: Συσκευασίες 

Η θέση αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία των εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχει υποψία ότι 
παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ, όπως πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα: 

α) το είδος συσκευασιών, που αναφέρεται με τους αντίστοιχους κωδικούς, όπως παρατίθενται στο παράρτημα στο 
παράρτημα 38 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93· 

β) τα τυπικά χαρακτηριστικά των συσκευασιών (για παράδειγμα, σήμανση, ετικέτες, ολογραφήματα, κομβία, κινητές 
ετικέτες και γραμμωτοί κώδικες), καθώς και την ακριβή θέση των χαρακτηριστικών στοιχείων στη συσκευασία· 

γ) τον ειδικό σχεδιασμό συσκευασίας (χρώμα, σχήμα)· 

δ) κατά περίπτωση, τις εικόνες των εν λόγω εμπορευμάτων. 

Θέση 27: Συνοδευτικά έγγραφα 

Η θέση 27 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που συνοδεύουν τα εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει 
υποψία ότι παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ, όπως ενημερωτικά δελτία, έντυπα οδηγιών χρήσεως, πιστοποιητικά εγγύησης ή 
άλλα παρόμοια έντυπα.
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Θέση 28: Πρόσθετες πληροφορίες 

Ο αιτών μπορεί να παράσχει στη θέση 28 κάθε πρόσθετη πληροφορία χρήσιμη για τη διενεργούμενη από τις 
τελωνειακές αρχές ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου παραβίασης του ή των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, όπως ειδικές πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες παραδόσεις των εμπορευμάτων για τα οποία 
υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών και λεπτομερών πληροφοριών σχετικά 
με τα μέσα μεταφοράς, τα εμπορευματοκιβώτια και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. 

Θέση 29: Δεσμεύσεις 

Να μην τροποποιηθεί το κείμενο ούτε να καταχωρισθούν δεδομένα στη θέση αυτή. 

Θέση 30: Υπογραφή 

Στη θέση 30 ο αιτών ή ο αντιπρόσωπος του αιτούντος που αναφέρεται στη θέση 4, αναγράφει τον τόπο και την 
ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης και υπογράφει. Το όνομα του υπογράφοντος αναγράφεται με κεφαλαία. 

ΙΙ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΡ ΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 

Τα πεδία του εντύπου που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά πεδία και πρέπει να συμπληρωθούν. 

Στις θέσεις στις οποίες τα πεδία επισημαίνονται με σύμβολο (+), πρέπει να συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα από αυτά τα πεδία. 

Δεν πρέπει να καταχωρίζονται δεδομένα στις θέσεις που φέρουν την ένδειξη «για υπηρεσιακή χρήση». 

Θέση 1: Στοιχεία του υπέρ ου η απόφαση 

Σ’ αυτή τη θέση πρέπει να αναγράφονται λεπτομερή στοιχεία του υπέρ ου η απόφαση. 

Θέση 2: Αίτηση παράτασης 

Ο αριθμός καταχώρισης της αίτησης, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων δύο ψηφίων, που αντιστοιχούν στον κωδικό 
ISO άλφα - 2 του κράτους μέλους που έκανε δεκτή την αίτηση, θα πρέπει να αναγράφεται σ’ αυτή τη θέση. Ο υπέρ ου 
η απόφαση αναφέρει εάν ζητά τροποποιήσεις των πληροφοριών που περιέχονται στην αίτηση επιλέγοντας την κατάλ 
ληλη θέση. 

Θέση 3: Υπογραφή 

Στη θέση 3 ο υπέρ ου η απόφαση ή ο αντιπρόσωπος του υπέρ ου η απόφαση αναγράφει τον τόπο και την ημερομηνία 
συμπλήρωσης της αίτησης και υπογράφει. Το όνομα του υπογράφοντος αναγράφεται με κεφαλαία.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/582 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 12ης Απριλίου 2018 

σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (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 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 
2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 της Επιτροπής (2) καταρτίστηκε το έντυπο της αίτησης που 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται για να ζητείται η παρέμβαση των 
τελωνειακών αρχών όσον αφορά εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας («έντυπο αίτησης»). 

(2)  Το έντυπο αίτησης πρέπει να προσαρμοστεί για να ληφθεί υπόψη η πρακτική εμπειρία που αποκτήθηκε με τη χρήση του 
εν λόγω εντύπου, καθώς και για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διαβίβαση και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της 
κεντρικής βάσης δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013. 

(3)  Όταν υποβάλλεται αίτηση αφού οι τελωνειακές αρχές αναστείλουν την παράδοση των εμπορευμάτων ή προβούν σε 
δέσμευσή τους με δική τους πρωτοβουλία, το γεγονός αυτό θα πρέπει να επισημαίνεται στο έντυπο αίτησης από τον 
αιτούντα. 

(4)  Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), ο όρος «κοινοτικό σήμα» 
αντικαταστάθηκε στην ενωσιακή έννομη τάξη με τον όρο «σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το έντυπο αίτησης πρέπει να 
επικαιροποιηθεί αναλόγως. 

(5)  Όταν ο αιτών ζητεί να εφαρμοστεί η διαδικασία για την καταστροφή εμπορευμάτων σε μικρές αποστολές σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διευκρινίζει εάν επιθυμεί την 
εφαρμογή αυτής της διαδικασίας σε όλα τα κράτη μέλη ή σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα κράτη μέλη. 

(6)  Ο αιτών θα πρέπει να απαιτείται να αναγράφει στο έντυπο αίτησης τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις των εμπλεκόμενων 
επιχειρήσεων και συναλλασσομένων, δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την ανάλυση και 
αξιολόγηση, από τις τελωνειακές αρχές, του κινδύνου παραβίασης. 

(7)  Λαμβανομένου υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, όλες οι ανταλλαγές 
δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με αποφάσεις που αφορούν αιτήσεις και δεσμεύσεις 
πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων της Επιτροπής και ότι η εν λόγω βάση δεδομένων 
πρέπει να προσαρμοστεί στο νέο έντυπο αίτησης, οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων I και III του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 θα πρέπει να ισχύσουν από τις 15 Μαΐου 2018. 

(8)  Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(9)  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα, 
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(1) ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 15. 
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 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 (ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 10). 

(3) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής περί της 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2869/95 της Επιτροπής σχετικά με τα πληρωτέα προς το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς τέλη (εμπορικά σήματα, 
σχέδια και υποδείγματα) (ΕΕ L 341 της 24.12.2015, σ. 21). 



ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 τροποποιείται ως εξής:  

1) το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού·  

2) το παράρτημα III τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από τις 15 Μαΐου 2018. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2018. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
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».   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Το μέρος I του παραρτήματος III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 τροποποιείται ως εξής:  

1) στη σημείωση για τη συμπλήρωση της θέσης 1 («Αιτών»), το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Σε αυτή τη θέση πρέπει να αναγράφονται λεπτομερή στοιχεία του αιτούντος. Η θέση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με το όνομα και την πλήρη διεύθυνση του αιτούντος, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, κάθε άλλο εθνικό 
αριθμό μητρώου ή τον αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικού φορέα (αριθ. EORI), που είναι ένας αριθμός, 
μοναδικός για όλη την Ένωση, ο οποίος αποδίδεται από την τελωνειακή αρχή ενός κράτους μέλους σε οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν σε τελωνειακές δραστηριότητες, τον αριθμό τηλεφώνου του, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή φαξ και την 
ηλεκτρονική του διεύθυνση. Ο αιτών μπορεί επίσης να εγγράψει, κατά περίπτωση, τη διεύθυνση δικτυακού τόπου του.»·  

2) στη σημείωση για τη συμπλήρωση της θέσης 2 («Ενωσιακή αίτηση/Εθνική αίτηση»), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Όταν η αίτηση υποβάλλεται μετά την αναστολή παράδοσης ή τη δέσμευση των εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 18 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, σημειώνεται η θέση “Εθνική αίτηση (πρβλ. άρθρο 5 παράγραφος 3)”.»·  

3) στη σημείωση για τη συμπλήρωση της θέσης 10 («Διαδικασία για μικρές αποστολές»), το κείμενο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

«Όταν ο αιτών επιθυμεί να ζητήσει την εφαρμογή της διαδικασίας για την καταστροφή εμπορευμάτων σε μικρές αποστολές 
που προβλέπεται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, σημειώνει την κατάλληλη θέση του κράτους μέλους, 
ή των κρατών μελών σε περίπτωση ενωσιακής αίτησης, στο οποίο επιθυμεί την εφαρμογή της διαδικασίας.».  
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