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Βέλτιστες Πρακτικές για την άρση των
προϊόντων απομίμησης από τις διαδικτυακές
πλατφόρμες
H πρωτοβουλία του ICC για να σταματήσει η παραποίηση και η
πειρατεία (Business Ac摡杫on to Stop Counterfei摡杫ng and Piracy
/BASCAP), έχει κυκλοφορήσει έντυπες οδηγίες με πρακτικές για
την άρση των προϊόντων απομίμησης από τις διαδικτυακές
πλατφόρμες

«Το Διαδίκτυο έχει γίνει ιδιαίτερα ευάλωτο σε
παραχαράκτες και πειρατές, με μια πλημμύρα
πλαστών προϊόντων που πωλούνται σε απευθείας
σύνδεση"
Καθώς οι online αγορές λιανικής πώλησης αυξάνονται με ταχείς
ρυθμούς, το διαδίκτυο έχει γίνει ιδιαίτερα ευάλωτο σε
παραχαράκτες και πειρατές. Ιστοσελίδες έχουν δημιουργηθεί
αποκλειστικά για το σκοπό της πώλησης προϊόντων απομίμησης.
Οι Βέλτιστες Πρακτικές για την άρση των προϊόντων απομίμησης
από διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν αναπτυχθεί μέσω
εκτεταμένης έρευνας & προτάσεων που διατυπώθηκαν από τους
ιδιοκτήτες των νόμιμων ειδών/προϊόντων.
Ο στόχος των Βέλτιστων Πρακτικών είναι να:
‐Βελτιωθεί η κατανόηση του πεδίου εφαρμογής και η
διαθεσιμότητα των βέλτιστων πρακτικών
‐Αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν
ληφθεί
‐Εντοπιστούν οι τομείς που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής, και
‐Μετρηθεί η πρόοδος σε βάθος χρόνου.
Πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) επιβεβαιώνει ότι σχεδόν σε κάθε κατηγορία
προϊόντων και υπηρεσιών παρατηρείτε παραποίηση και οι
επιπτώσεις είναι ένα σημαντικό οικονομικό πρόβλημα, που
στερεί τη νόμιμη οικονομία από νέες θέσεις εργασίας και
δυνατότητες ανάπτυξης, ενώ θέτει τους καταναλωτές σε κίνδυνο
με μη ασφαλή και αναποτελεσματικά προϊόντα. Η έκθεση
δείχνει ότι το εμπόριο προϊόντων απομίμησης αυξήθηκε από $
250 δισεκατομμύρια ετησίως το 2008 σε περισσότερα από $ 461
δισεκατομμύρια το 2013. Σύμφωνα με αυτά τα ευρήματα, τα
προϊόντα απομίμησης αποτελούν τώρα περισσότερο από 2,5%
του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου, ενώ 5% των εισαγωγών
στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι απομιμήσεις. Αξίζει να σημειωθεί
ότι, τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν τις παραβάσεις του
Διαδικτύου, και τις πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Η BASCAP υποστηρίζει σθεναρά ότι η συνεπής και διαρκής
εφαρμογή αυτών των πρακτικών σε όλες τις πλατφόρμες είναι η
καλύτερη άμυνα της αλυσίδας εφοδιασμού στη διαδικτυακή
παραχάραξη και η καλύτερη προστασία των online αγοραστών
από την απάτη.

(Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, ζητήστε μας το σχετικό
έντυπο «Best Prac摡杫ces for Removing Fakes from Online
Pla污琯orms» )
ICC Ελλάς
Εθνική Ελληνική Επιτροπή ‐ Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο
Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα
Tel +30 2103810879 | Fax +30 2103831189
E‐mail iccgr@otenet.gr | Website www.iccwbo.gr

