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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. .../2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου

περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 26, 95, 133 και 135,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, 2

                                                
1 ΕΕ C 110, 13.4.2004, σ. 72.
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της                 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
(δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).



12060/04 CZV/thm 2
DG C I    EL

Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 2913/921, καθορίζει τους κανόνες σχετικά µε την τελωνειακή

µεταχείριση των εµπορευµάτων που εισάγονται ή πρόκειται να εξαχθούν.

(2) Είναι αναγκαίο να καθιερωθεί ισοδύναµο επίπεδο προστασίας στους τελωνειακούς ελέγχους

για τα αγαθά που εισάγονται ή εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Για να

επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί ισοδύναµο επίπεδο τελωνειακών

ελέγχων στην Κοινότητα και να εξασφαλιστεί η εναρµονισµένη εφαρµογή των τελωνειακών

ελέγχων από τα κράτη µέλη, τα οποία έχουν την κυρίως ευθύνη για τη διενέργεια των

ελέγχων αυτών. Οι εν λόγω έλεγχοι θα πρέπει να βασίζονται σε από κοινού συµφωνηθέντα

πρότυπα και κριτήρια κινδύνων για την επιλογή των εµπορευµάτων και των οικονοµικών

φορέων προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την Κοινότητα και τους πολίτες

της καθώς και για τους εµπορικούς εταίρους της Κοινότητας. Συνεπώς, τα κράτη µέλη και η

Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσουν σε επίπεδο Κοινότητας πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων προς

υποστήριξη κοινής προσέγγισης µε σκοπό τον ουσιαστικό καθορισµό προτεραιοτήτων και

την αποτελεσµατική κατανοµή πόρων, προκειµένου να διατηρηθεί η κατάλληλη ισορροπία

ανάµεσα στους τελωνειακούς ελέγχους και τη διευκόλυνση του θεµιτού εµπορίου. Επίσης, το

πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προβλέπει κοινά κριτήρια και εναρµονισµένες απαιτήσεις για τους

εξουσιοδοτηµένους οικονοµικούς φορείς και να εξασφαλίζει την εναρµονισµένη εφαρµογή

των εν λόγω κριτηρίων και απαιτήσεων. Η θέσπιση πλαισίου διαχείρισης των κινδύνων,

κοινού για όλα τα κράτη µέλη, δεν θα πρέπει να τα εµποδίζει να ελέγχουν δειγµατοληπτικά

τα εµπορεύµατα.

                                                
1 ΕΕ L 302, 19.10.1992, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την πράξη

προσχώρησης του 2003.
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(3) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να χορηγούν το καθεστώς του «εξουσιοδοτηµένου οικονοµικού
φορέα» σε κάθε οικονοµικό φορέα ο οποίος πληροί κοινά κριτήρια που αφορούν τα
συστήµατα ελέγχου των φορέων, τη χρηµατοπιστωτική φερεγγυότητα και το ιστορικό της
συµµόρφωσης. Το καθεστώς εξουσιοδοτηµένου οικονοµικού φορέα που χορηγείται από ένα
κράτος µέλος θα πρέπει να αναγνωρίζεται από τα άλλα κράτη µέλη, δεν παρέχει όµως
δικαίωµα αυτόµατης πρόσβασης εντός των άλλων κρατών µελών, σε απλουστεύσεις που
προβλέπονται στους τελωνειακούς κανόνες. Εντούτοις, τα άλλα κράτη µέλη θα πρέπει να
επιτρέπουν τη χρησιµοποίηση απλουστεύσεων σε εξουσιοδοτηµένους οικονοµικούς φορείς,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί πληρούν όλες τις ειδικές απαιτήσεις για τη χρησιµοποίηση των
συγκεκριµένων απλουστεύσεων. Τα άλλα κράτη µέλη, κατά την εξέταση των αιτήσεων
χρησιµοποίησης απλουστεύσεων, δεν υποχρεούνται να επαναλάβουν την αξιολόγηση των
συστηµάτων ελέγχου, της χρηµατοπιστωτικής φερεγγυότητας ή του ιστορικού της
συµµόρφωσης του φορέα, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί ήδη από το κράτος µέλος το οποίο
χορηγεί το καθεστώς του «εξουσιοδοτηµένου οικονοµικού φορέα», αλλά θα πρέπει να
διασφαλίζουν ότι πληρούνται όλες οι λοιπές ειδικές απαιτήσεις για τη χρησιµοποίηση των
συγκεκριµένων απλουστεύσεων. Η χρησιµοποίηση απλουστεύσεων σε άλλα κράτη µέλη
µπορεί επίσης να συντονίζεται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των αρµόδιων τελωνειακών
αρχών.

(4) Οι απλουστεύσεις στο πλαίσιο των τελωνειακών κανόνων θα πρέπει να εξακολουθήσουν να
ισχύουν υπό την επιφύλαξη των τελωνειακών ελέγχων, όπως ορίζει ο Κοινοτικός
Τελωνειακός Κώδικας, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία. Υπεύθυνες για
τους εν λόγω ελέγχους είναι οι τελωνειακές αρχές και, µολονότι οι αρχές αυτές θα πρέπει να
αναγνωρίζουν το καθεστώς του εξουσιοδοτηµένου οικονοµικού φορέα ως παράγοντα κατά
την ανάλυση κινδύνων και για τη χορήγηση διευκολύνσεων στον οικονοµικό φορέα όσον
αφορά τους ελέγχους σχετικά µε την ασφάλεια και την προστασία, το δικαίωµα διεξαγωγής
ελέγχων θα πρέπει να διατηρηθεί.

(5) Οι πληροφορίες σχετικά µε την επικινδυνότητα των εισαγόµενων και εξαγόµενων
εµπορευµάτων θα πρέπει να ανταλλάσσονται µεταξύ των αρµόδιων αρχών των κρατών
µελών και της Επιτροπής. Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να καθιερωθεί ένα κοινό και
ασφαλές σύστηµα, χάρη στο οποίο οι αρµόδιες αρχές θα µπορούν να έχουν πρόσβαση στις εν
λόγω πληροφορίες, να τις διαβιβάζουν και να τις ανταλλάσσουν εγκαίρως και µε
αποτελεσµατικό τρόπο. Οι πληροφορίες αυτές θα µπορούν επίσης να ανταλλάσσονται µε
τρίτες χώρες, εφόσον αυτό προβλέπεται από διεθνείς συµφωνίες.
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(6) Θα πρέπει να καθοριστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι πληροφορίες που παρέχονται

από τους οικονοµικούς φορείς στα τελωνεία µπορούν να κοινοποιούνται σε άλλες αρχές του

ιδίου κράτους µέλους, άλλων κρατών µελών, στην Επιτροπή ή σε αρχές τρίτων χωρών. Για

τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ότι η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών1 καθώς και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, για την

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού

χαρακτήρα από τα θεσµικά όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και για την

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών2 εφαρµόζεται κατά την επεξεργασία δεδοµένων

προσωπικού χαρακτήρα από τις αρµόδιες αρχές καθώς και από κάθε αρχή η οποία λαµβάνει

δεδοµένα σύµφωνα µε τον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα.

(7) Για να µπορούν να διενεργούνται κατάλληλοι έλεγχοι βάσει των κινδύνων, είναι αναγκαίο να

θεσπιστεί η υποχρέωση παροχής πληροφοριών πριν από την άφιξη ή την αναχώρηση για όλα

τα εµπορεύµατα που εισέρχονται ή εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,

εκτός των εµπορευµάτων που διέρχονται από το εν λόγω έδαφος αεροπορικώς ή δια

θαλάσσης χωρίς στάση στο έδαφος αυτό. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι

διαθέσιµες προτού τα εµπορεύµατα εισέλθουν ή εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της

Κοινότητας. Μπορούν να καθορίζονται διαφορετικά χρονοδιαγράµµατα και προθεσµίες

ανάλογα µε το είδος των εµπορευµάτων, της µεταφοράς ή των οικονοµικών φορέων ή όταν

διεθνείς συµφωνίες προβλέπουν ειδικούς διακανονισµούς ασφαλείας. Η υποχρέωση αυτή θα

πρέπει επίσης να επιβάλλεται και για τα εµπορεύµατα τα οποία εισέρχονται σε ελεύθερη

ζώνη ή εξέρχονται από αυτήν, προκειµένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε κενό στον τοµέα της

ασφάλειας.

(8) Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 2913/92 θα πρέπει, εποµένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

                                                
1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2004, σ. 1).
2 ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.
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Άρθρο 1

Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 2913/92 τροποποιείται ως εξής :

1. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

- Παρεµβάλλονται τα εξής σηµεία:

«(4α) «Τελωνείο εισόδου» : το οριζόµενο από τις τελωνειακές αρχές και σύµφωνα µε

τους τελωνειακούς κανόνες τελωνείο, στο οποίο προσκοµίζονται χωρίς

καθυστέρηση τα εµπορεύµατα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της

Κοινότητας και στο οποίο υποβάλλονται στους κατάλληλους ελέγχους εισόδου

βάσει των κινδύνων,

(4β) «Τελωνείο εισαγωγής» : το οριζόµενο από τις τελωνειακές αρχές και σύµφωνα µε

τους τελωνειακούς κανόνες τελωνείο, στο οποίο πρέπει να πραγµατοποιούνται οι

διατυπώσεις προκειµένου τα εµπορεύµατα που εισέρχονται στο τελωνειακό

έδαφος της Κοινότητας να λάβουν τελωνειακό προορισµό ή χρήση, όπως επίσης

και οι κατάλληλοι έλεγχοι βάσει των κινδύνων,

(4γ) «Τελωνείο εξαγωγής» : το οριζόµενο από τις τελωνειακές αρχές και σύµφωνα µε

τους τελωνειακούς κανόνες τελωνείο, στο οποίο πρέπει να ολοκληρώνονται οι

διατυπώσεις προκειµένου τα εµπορεύµατα που εξέρχονται από το τελωνειακό

έδαφος της Κοινότητας να λάβουν τελωνειακό προορισµό ή χρήση, όπως επίσης

και οι κατάλληλοι έλεγχοι βάσει των κινδύνων,
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(4δ) «Τελωνείο εξόδου» : το οριζόµενο από τις τελωνειακές αρχές και σύµφωνα µε

τους τελωνειακούς κανόνες τελωνείο στο οποίο προσκοµίζονται τα εµπορεύµατα

πριν εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και στο οποίο

υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους όσον αφορά την εφαρµογή των

διατυπώσεων εξόδου και στους κατάλληλους ελέγχους βάσει των κινδύνων.»,

- Το σηµείο 14 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

«(14) «Τελωνειακοί έλεγχοι» : συγκεκριµένες πράξεις των τελωνειακών αρχών µε

σκοπό την εξασφάλιση της ορθής εφαρµογής των τελωνειακών κανόνων και

άλλων νοµοθετικών διατάξεων που διέπουν την είσοδο, την έξοδο, τη

διαµετακόµιση, τη µεταφορά και την τελική χρήση εµπορευµάτων που

διακινούνται µεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και τρίτων χωρών,

καθώς και την παρουσία εµπορευµάτων που δεν έχουν κοινοτικό χαρακτήρα· οι

πράξεις αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν εξέταση των εµπορευµάτων, έλεγχο

των δεδοµένων της διασάφησης και της ύπαρξης και της γνησιότητας

ηλεκτρονικών ή γραπτών εγγράφων, έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και άλλων

στοιχείων των επιχειρήσεων, έλεγχο των µεταφορικών µέσων, έλεγχο των

αποσκευών και άλλων εµπορευµάτων που µεταφέρονται ή φέρονται από

πρόσωπα, καθώς και διενέργεια διοικητικών ερευνών και άλλες παρόµοιες

πράξεις.»,

- Προστίθενται τα εξής σηµεία :

«(25) «Κίνδυνος» : η πιθανότητα συµβάντος, όσον αφορά την είσοδο, έξοδο,

διαµετακόµιση, µεταφορά και την τελική χρήση εµπορευµάτων µεταξύ του

τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και τρίτων χωρών καθώς και την παρουσία

εµπορευµάτων που δεν έχουν κοινοτικό χαρακτήρα, το οποίο :

- εµποδίζει την ορθή εφαρµογή των κοινοτικών ή εθνικών µέτρων, ή
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- θέτει εν αµφιβόλω τα οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας και των κρατών

µελών της, ή

- συνιστά απειλή για την ασφάλεια και προστασία της Κοινότητας, τη δηµόσια

υγεία, το περιβάλλον ή τους καταναλωτές.

(26) «∆ιαχείριση των κινδύνων» : ο συστηµατικός εντοπισµός των κινδύνων και η

εφαρµογή κάθε µέτρου που είναι αναγκαίο για να περιοριστεί η έκθεση σε κίνδυνο. Ο

όρος αυτός καλύπτει δραστηριότητες όπως η συγκέντρωση στοιχείων και

πληροφοριών, η ανάλυση και εκτίµηση των κινδύνων, η θέσπιση και επιβολή µέτρων

καθώς και η τακτική παρακολούθηση και επανεξέταση της διαδικασίας και των

αποτελεσµάτων της, βάσει των διεθνών, κοινοτικών και εθνικών πηγών και

στρατηγικών.»,

2) Παρεµβάλλονται το εξής νέο Τµήµα και το εξής νέο άρθρο:

«Τµήµα 1Α

Εξουσιοδοτηµένοι οικονοµικοί φορείς

Άρθρο 5α

1. Με την επιφύλαξη των κριτηρίων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, οι τελωνειακές

αρχές, εφόσον είναι ανάγκη κατόπιν διαβουλεύσεων µε άλλες αρµόδιες αρχές, χορηγούν το

καθεστώς του «εξουσιοδοτηµένου οικονοµικού φορέα» σε οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα

εγκατεστηµένο στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
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Ο «εξουσιοδοτηµένος οικονοµικός φορέας» επωφελείται από διευκολύνσεις όσον αφορά τους

τελωνειακούς ελέγχους που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας και/ή από

απλουστεύσεις που προβλέπονται από τους τελωνειακούς κανόνες.

Το καθεστώς του «εξουσιοδοτηµένου οικονοµικού φορέα», µε την επιφύλαξη των κανόνων

και των όρων που καθορίζονται στην παράγραφο 2, αναγνωρίζεται από τις τελωνειακές αρχές

όλων των κρατών µελών, χωρίς να θίγονται οι τελωνειακοί έλεγχοι. Οι τελωνειακές αρχές,

βάσει της αναγνώρισης του καθεστώτος του «εξουσιοδοτηµένου οικονοµικού φορέα» και µε

την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις όσον αφορά συγκεκριµένο τύπο απλούστευσης

που προβλέπεται στην κοινοτική τελωνειακή νοµοθεσία, επιτρέπουν στον φορέα να

επωφεληθεί από την εν λόγω απλούστευση.

2. Τα κριτήρια χορήγησης του καθεστώτος του «εξουσιοδοτηµένου οικονοµικού φορέα»

περιλαµβάνουν :

- κατάλληλο ιστορικό συµµόρφωσης προς τις τελωνειακές απαιτήσεις,

- ικανοποιητικό σύστηµα διαχείρισης εµπορικών και, κατά περίπτωση, µεταφορικών

καταχωρήσεων το οποίο επιτρέπει τους κατάλληλους τελωνειακούς ελέγχους,

- κατά περίπτωση, αποδεδειγµένη χρηµατοπιστωτική φερεγγυότητα, και

- κατά περίπτωση, κατάλληλες προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας.

Η διαδικασία επιτροπής εφαρµόζεται για τον καθορισµό των κανόνων σχετικά µε :

- τη χορήγηση του καθεστώτος του «εξουσιοδοτηµένου οικονοµικού φορέα»,
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- τη χορήγηση αδειών για τη χρησιµοποίηση απλουστεύσεων,

- τον καθορισµό της τελωνειακής αρχής που είναι αρµόδια για τη χορήγηση του εν λόγω

καθεστώτος και των εν λόγω αδειών,

- τον τύπο και την εµβέλεια των διευκολύνσεων που µπορούν να χορηγηθούν όσον

αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας,

λαµβανοµένων υπόψη των κανόνων για την κοινή διαχείριση των κινδύνων,

- τη διαβούλευση και την παροχή πληροφοριών σε άλλες τελωνειακές αρχές,

και των όρων υπό τους οποίους :

- µια άδεια µπορεί να περιορίζεται σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη,

- το καθεστώς του «εξουσιοδοτηµένου οικονοµικού φορέα» µπορεί να αναστέλλεται ή να

αφαιρείται, και

- µπορεί να γίνει παρέκκλιση από την απαίτηση εγκατάστασης στην Κοινότητα για

συγκεκριµένες κατηγορίες εξουσιοδοτηµένων οικονοµικών φορέων, λαµβανοµένων

ιδίως υπόψη των διεθνών συµφωνιών.»,
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3) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 13

1. Οι τελωνειακές αρχές µπορούν, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται από τις

ισχύουσες διατάξεις, να διενεργούν κάθε έλεγχο τον οποίο κρίνουν αναγκαίο για την

εξασφάλιση της ορθής εφαρµογής των τελωνειακών κανόνων και των άλλων νοµοθετικών

διατάξεων που διέπουν την είσοδο, την έξοδο, τη διαµετακόµιση, τη µεταφορά και την τελική

χρήση εµπορευµάτων που διακινούνται µεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και

τρίτων χωρών και την παρουσία εµπορευµάτων που δεν έχουν κοινοτικό χαρακτήρα. Για τον

σκοπό της ορθής εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας, οι τελωνειακοί έλεγχοι είναι

δυνατόν να πραγµατοποιούνται σε τρίτη χώρα εφόσον αυτό προβλέπεται σε διεθνή

συµφωνία.

2. Οι τελωνειακοί έλεγχοι, πλην των δειγµατοληπτικών ελέγχων, βασίζονται σε ανάλυση

κινδύνου η οποία χρησιµοποιεί αυτοµατοποιηµένες τεχνικές επεξεργασίας δεδοµένων και η

οποία αποσκοπεί στον εντοπισµό και τον ποσοτικό προσδιορισµό των κινδύνων καθώς και

στον σχεδιασµό των αναγκαίων µέτρων για την αξιολόγηση των κινδύνων, σύµφωνα µε

κριτήρια που ορίζονται σε εθνικό, κοινοτικό και, ενδεχοµένως, διεθνές επίπεδο.

Το κοινό πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων και τα κοινά κριτήρια και οι τοµείς

προτεραιότητας όσον αφορά τον έλεγχο καθορίζονται µε τη διαδικασία επιτροπής.

Τα κράτη µέλη σε συνεργασία µε την Επιτροπή καθιερώνουν ηλεκτρονικό σύστηµα για την

υλοποίηση της διαχείρισης των κινδύνων.
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3. Όταν διενεργούνται έλεγχοι από αρχές διάφορες των τελωνειακών αρχών, οι έλεγχοι

αυτοί διενεργούνται σε στενή συνεργασία µε τις τελωνειακές αρχές, ει δυνατόν δε κατά τον

αυτό χρόνο και στον ίδιο χώρο.

4. Στο πλαίσιο των ελέγχων που προβλέπονται από το παρόν άρθρο οι τελωνειακές και

άλλες αρµόδιες αρχές, π.χ. οι κτηνιατρικές και οι αστυνοµικές αρχές, µπορούν να

κοινοποιούν τα δεδοµένα που λαµβάνουν σε σχέση µε την είσοδο, την έξοδο, τη

διαµετακόµιση, τη µεταφορά και την τελική χρήση των εµπορευµάτων που διακινούνται

µεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και τρίτων χωρών, καθώς και µε την

παρουσία εµπορευµάτων που δεν έχουν κοινοτικό χαρακτήρα, µεταξύ τους, µεταξύ των

τελωνειακών αρχών των κρατών µελών, και στην Επιτροπή, εφόσον αυτό απαιτείται για την

ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

Η κοινοποίηση εµπιστευτικών δεδοµένων σε τελωνειακές διοικητικές αρχές ή άλλους φορείς

(π.χ. υπηρεσίες ασφαλείας) τρίτων χωρών επιτρέπεται µόνον στο πλαίσιο διεθνών

συµφωνιών, υπό τον όρον ότι τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας των

δεδοµένων, ιδίως η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών*

και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,

της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της

Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών.**.

__________________________

* ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2004, σ. 1).

** ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.»,
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4) Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

«Άρθρο 15

Κάθε πληροφορία η οποία είναι από τη φύση της εµπιστευτικού χαρακτήρα ή η οποία

παρέχεται υπό τύπο εµπιστευτικό καλύπτεται από το επαγγελµατικό απόρρητο και δεν

ανακοινώνεται από τις αρµόδιες αρχές χωρίς τη ρητή άδεια του προσώπου ή της αρχής που

έχει παράσχει την εν λόγω πληροφορία. Ωστόσο, η διαβίβαση πληροφοριών επιτρέπεται

εφόσον οι αρµόδιες αρχές υποχρεούνται να το πράξουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,

ιδίως στα πλαίσια δικαστικών διαδικασιών. Κατά την αποκάλυψη ή τη διαβίβαση

πληροφοριών τηρούνται πλήρως οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας των δεδοµένων,

ιδίως δε η οδηγία 95/46/ΕΚ και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001.»,

5) Στο άρθρο 16, οι λέξεις «ελέγχους από τις τελωνειακές αρχές» αντικαθίστανται από τις λέξεις

«τελωνειακούς ελέγχους»,

6) Στο κεφάλαιο 1 του Τίτλου ΙΙΙ παρεµβάλλονται τα εξής άρθρα:

«Άρθρο 36α

1. Τα εµπορεύµατα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας καλύπτονται

από συνοπτική διασάφηση, πλην των εµπορευµάτων που µεταφέρονται επί µεταφορικών

µέσων τα οποία απλώς διέρχονται από τα χωρικά ύδατα ή τον εναέριο χώρο του τελωνειακού

εδάφους χωρίς στάση σε αυτό.
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2. Η συνοπτική διασάφηση κατατίθεται στο τελωνείο εισόδου.

Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να επιτρέπουν την κατάθεση της συνοπτικής διασάφησης σε

άλλο τελωνείο, υπό τον όρον ότι το εν λόγω τελωνείο κοινοποιεί πάραυτα ή διαθέτει

ηλεκτρονικώς τα απαιτούµενα στοιχεία στο τελωνείο εισόδου.

Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να επιτρέπουν να αντικαθίσταται η κατάθεση συνοπτικής

διασάφησης από την κατάθεση κοινοποίησης και την πρόσβαση στα δεδοµένα της

συνοπτικής διασάφησης στο ηλεκτρονικό σύστηµα του οικονοµικού φορέα.

3. Η συνοπτική διασάφηση κατατίθεται πριν από την είσοδο των εµπορευµάτων στο

τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

4. Εφαρµόζεται η διαδικασία επιτροπής για να καθοριστούν :

- η προθεσµία εντός της οποίας κατατίθεται η συνοπτική διασάφηση πριν από την είσοδο

των εµπορευµάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,

- οι κανόνες για εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από την προθεσµία που ορίζεται στην

πρώτη περίπτωση, και

- οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να υπάρξει απαλλαγή από την υποχρέωση

κατάθεσης συνοπτικής διασάφησης ή προσαρµογή της,

σύµφωνα µε ειδικές συνθήκες και για ορισµένα είδη εµπορίου, τρόπους µεταφοράς ή

οικονοµικούς φορείς, ή σε περιπτώσεις όπου διεθνείς συµφωνίες ορίζουν ειδικές ρυθµίσεις

ασφαλείας.
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Άρθρο 36β

1. Η διαδικασία επιτροπής χρησιµοποιείται για τον καθορισµό κοινού συνόλου δεδοµένων

και κοινού µορφοτύπου για τη συνοπτική διασάφηση, το οποίο περιλαµβάνει τα στοιχεία που

απαιτούνται για την ανάλυση των κινδύνων και την ορθή διεξαγωγή των τελωνειακών

ελέγχων, πρωτίστως για λόγους ασφάλειας και προστασίας, µε ενδεχόµενη χρησιµοποίηση

διεθνών προτύπων και εµπορικών πρακτικών.

2. Η συνοπτική διασάφηση γίνεται µε τη χρήση µηχανογραφικών συστηµάτων.

Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται εµπορικές, λιµενικές ή µεταφορικές πληροφορίες, υπό τον

όρον ότι περιέχουν τα απαιτούµενα στοιχεία.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι τελωνειακές αρχές µπορούν να δέχονται γραπτές συνοπτικές

διασαφήσεις, υπό τον όρον ότι εφαρµόζουν το ίδιο επίπεδο διαχείρισης κινδύνων µε το

εφαρµοζόµενο στις συνοπτικές διασαφήσεις που γίνονται µε τη χρήση µηχανογραφικών

συστηµάτων.

3. Η συνοπτική διασάφηση κατατίθεται από το πρόσωπο που εισκοµίζει τα εµπορεύµατα,

ή που φέρει την ευθύνη για την εισκοµιδή των εµπορευµάτων, στο τελωνειακό έδαφος της

Κοινότητας.

4. Ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων του προσώπου της παραγράφου 3, η συνοπτική

διασάφηση µπορεί να κατατίθεται εναλλακτικά:

(α) από το πρόσωπο εξ ονόµατος του οποίου ενεργεί το πρόσωπο της παραγράφου 3, ή
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(β) από οποιοδήποτε πρόσωπο είναι σε θέση να προσκοµίσει τα συγκεκριµένα

εµπορεύµατα, ή να µεριµνήσει για την προσκόµισή τους, στην αρµόδια τελωνειακή

αρχή, ή

(γ) από αντιπρόσωπο ενός από τα πρόσωπα της παραγράφου 3 ή των στοιχείων (α) ή (β).

5. Το πρόσωπο των παραγράφων 3 και 4 µπορεί, αφού υποβάλει σχετικό αίτηµα, να

τροποποιεί ένα ή περισσότερα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης µετά την κατάθεσή της.

Εντούτοις, δεν επιτρέπεται τροποποίηση εάν οι τελωνειακές αρχές :

(α) έχουν ήδη ενηµερώσει το πρόσωπο που κατέθεσε τη συνοπτική διασάφηση ότι

προτίθενται να εξετάσουν τα εµπορεύµατα, ή

(β) έχουν ήδη αποφανθεί ότι τα συγκεκριµένα στοιχεία είναι λανθασµένα, ή

(γ) έχουν ήδη επιτρέψει τη µετακίνηση των εµπορευµάτων.

Άρθρο 36γ

1. Το τελωνείο εισόδου µπορεί να µην απαιτεί την κατάθεση συνοπτικής διασάφησης για

εµπορεύµατα για τα οποία έχει κατατεθεί τελωνειακή διασάφηση πριν από τη λήξη της

προθεσµίας του άρθρου 36α παράγραφος 3 ή 4. Στην περίπτωση αυτή η τελωνειακή

διασάφηση περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συνοπτική διασάφηση

και, έως ότου γίνει δεκτή µια προθεσµία όπως η προαναφερόµενη κατά τα οριζόµενα στο

άρθρο 63, η εν λόγω διασάφηση επέχει θέση συνοπτικής διασάφησης.
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Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να επιτρέπουν την κατάθεση της τελωνειακής διασάφησης σε

τελωνείο εισαγωγής άλλο από το τελωνείο εισόδου, εφόσον το εν λόγω τελωνείο κοινοποιεί

πάραυτα ή θέτει στη διάθεση του τελωνείου εισόδου ηλεκτρονικώς τα απαραίτητα στοιχεία.

2. Όταν η τελωνειακή διασάφηση κατατίθεται µε άλλον τρόπο πλην της χρήσης

µηχανογραφικών συστηµάτων, οι τελωνειακές αρχές εφαρµόζουν το ίδιο επίπεδο διαχείρισης

κινδύνων µε το εφαρµοζόµενο για τις συνοπτικές διασαφήσεις που γίνονται µε τη χρήση

µηχανογραφικών συστηµάτων.»,

7) Στο άρθρο 37, παράγραφος 1, οι λέξεις «ελέγχους από τις τελωνειακές αρχές»

αντικαθίστανται από τις λέξεις «τελωνειακούς ελέγχους» και στο άρθρο 38, παράγραφος 3, οι

λέξεις «στον έλεγχο της τελωνειακής αρχής κράτους µέλους» αντικαθίστανται από τις λέξεις

«σε τελωνειακούς ελέγχους από κράτος µέλος»,

8) Στο άρθρο 38, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από την εξής παράγραφο :

«5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 και τα άρθρα 36α έως 36γ και 39 έως 53 δεν εφαρµόζονται στα

εµπορεύµατα τα οποία έχουν εξέλθει προσωρινώς από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας

κατά τη θαλάσσια ή αεροπορική διακίνησή τους µεταξύ δύο σηµείων του εδάφους αυτού, υπό

τον όρον ότι η µεταφορά πραγµατοποιήθηκε µε απευθείας διαδροµή και µε τακτικές

αεροπορικές ή ναυτιλιακές υπηρεσίες χωρίς στάση εκτός του τελωνειακού εδάφους της

Κοινότητας.»,
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9) Το άρθρο 40 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 40

Τα εµπορεύµατα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας προσκοµίζονται

στο τελωνείο από το πρόσωπο που τα εισκοµίζει στο εν λόγω έδαφος ή, κατά περίπτωση, από

το πρόσωπο που αναλαµβάνει τη µεταφορά των εµπορευµάτων µετά την είσοδο αυτήν, εκτός

από την περίπτωση µεταφορικών µέσων τα οποία απλώς διασχίζουν τον εναέριο χώρο ή τα

χωρικά ύδατα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, χωρίς στάση σε αυτό. Το πρόσωπο

που προσκοµίζει τα εµπορεύµατα παραπέµπει στη συνοπτική διασάφηση ή την τελωνειακή

διασάφηση η οποία έχει κατατεθεί προηγουµένως για τα εµπορεύµατα αυτά.»,

10) Στο κεφάλαιο 3, ο τίτλος III γίνεται : «Εκφόρτωση των εµπορευµάτων που προσκοµίζονται

στο τελωνείο»,

11) Τα άρθρα 43 έως 45 διαγράφονται,

12) Το άρθρο 170, παράγραφος 2, αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«2. Πρέπει να προσκοµίζονται στις τελωνειακές αρχές και να υποβάλλονται στις

προβλεπόµενες τελωνειακές διατυπώσεις τα εµπορεύµατα που :

(α) έχουν υπαχθεί σε τελωνειακό καθεστώς την εκκαθάριση του οποίου συνεπάγεται η

είσοδός τους σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη· ωστόσο, η προσκόµιση των

εµπορευµάτων δεν είναι απαραίτητη εάν στα πλαίσια του εν λόγω τελωνειακού

καθεστώτος χωρεί η απαλλαγή από τη σχετική υποχρέωση,
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(β) έχουν τεθεί σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη βάσει απόφασης για τη χορήγηση

επιστροφής ή τη διαγραφή των εισαγωγικών δασµών,

(γ) απολαύουν των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 166, στοιχείο β),

(δ) εισέρχονται σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη απευθείας από τόπο προελεύσεως

που βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.»,

13. Το άρθρο 176, παράγραφος 2, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«2. Σε περίπτωση που τα εµπορεύµατα µεταφορτώνονται εντός ελεύθερης ζώνης, τα

σχετικά στοιχεία ελέγχου τίθενται στη διάθεση των τελωνειακών αρχών. Η µικρής διάρκειας

αποθήκευση των εµπορευµάτων, στο πλαίσιο της µεταφόρτωσης αυτής, θεωρείται

αναπόσπαστο τµήµα της µεταφόρτωσης.

Για τα εµπορεύµατα που εισέρχονται σε ελεύθερη ζώνη απευθείας από το εξωτερικό του

τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ή που εξέρχονται από ελεύθερη ζώνη εγκαταλείποντας

απευθείας το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, κατατίθεται συνοπτική διασάφηση

σύµφωνα µε τα άρθρα 36α έως 36γ ή 182α έως 182δ, κατά περίπτωση.»,

14) Το άρθρο 181 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 181

Οι τελωνειακές αρχές εξακριβώνουν ότι οι κανόνες που διέπουν την εξαγωγή, την παθητική

τελειοποίηση, την επανεξαγωγή, το καθεστώς αναστολής ή το καθεστώς εσωτερικής

διαµετακόµισης, καθώς και οι διατάξεις του τίτλου V εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που τα

εµπορεύµατα εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας από ελεύθερη ζώνη ή

ελεύθερη αποθήκη.»,
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15) Στο άρθρο 182, παράγραφος 3, η πρώτη φράση αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

«Η καταστροφή πρέπει να γνωστοποιείται προηγουµένως στις τελωνειακές αρχές».

16) Στον τίτλο V (Εµπορεύµατα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας)

προστίθενται τα εξής άρθρα :

«Άρθρο 182α

1. Τα εµπορεύµατα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, µε

εξαίρεση τα εµπορεύµατα που µεταφέρονται από µεταφορικά µέσα τα οποία απλώς

διέρχονται από τα χωρικά ύδατα ή τον εναέριο χώρο του τελωνειακού εδάφους της

Κοινότητας δίχως στάση εντός του εν λόγω εδάφους, καλύπτονται είτε από τελωνειακή

διασάφηση είτε, οσάκις δεν απαιτείται τελωνειακή διασάφηση, από συνοπτική διασάφηση.

2. Εφαρµόζεται η διαδικασία επιτροπής για να καθοριστούν :

- η προθεσµία εντός της οποίας κατατίθεται η τελωνειακή διασάφηση ή η συνοπτική

διασάφηση στο τελωνείο εξαγωγής πριν από την έξοδο των εµπορευµάτων από το

τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,

- οι κανόνες για εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από την προθεσµία που προβλέπεται µε την

πρώτη περίπτωση,

- οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να υπάρξει απαλλαγή από την υποχρέωση

κατάθεσης συνοπτικής διασάφησης ή τροποποίησή της, και
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- οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα εµπορεύµατα που εξέρχονται από

τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας δεν υπόκεινται ούτε σε τελωνειακή διασάφηση

ούτε σε συνοπτική διασάφηση,

σύµφωνα µε ειδικές συνθήκες και για ορισµένα είδη εµπορίου, τρόπους µεταφοράς ή

οικονοµικούς φορείς, ή σε περιπτώσεις όπου διεθνείς συµφωνίες ορίζουν ειδικές ρυθµίσεις

ασφαλείας.

Άρθρο 182β

1. Όταν τα εµπορεύµατα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας

λαµβάνουν τελωνειακό προορισµό ή χρήση για τα οποία απαιτείται τελωνειακή διασάφηση

βάσει των τελωνειακών κανόνων, η τελωνειακή αυτή διασάφηση κατατίθεται στο τελωνείο

εξαγωγής πριν από την έξοδο των εµπορευµάτων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2. Όταν το τελωνείο εξαγωγής είναι διαφορετικό από το τελωνείο εξόδου, το τελωνείο

εξαγωγής κοινοποιεί πάραυτα, ή θέτει στη διάθεση του τελωνείου εξόδου ηλεκτρονικώς τα

απαραίτητα στοιχεία.

3. Η τελωνειακή διασάφηση περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που απαιτούνται για τη

συνοπτική διασάφηση του άρθρου 182δ, παράγραφος 1.

4. Όταν η τελωνειακή διασάφηση κατατίθεται µε άλλον τρόπο πλην της χρήσης

µηχανογραφικών συστηµάτων, οι τελωνειακές αρχές εφαρµόζουν το ίδιο επίπεδο διαχείρισης

κινδύνων µε το εφαρµοζόµενο στις διασαφήσεις που γίνονται µε τη χρήση µηχανογραφικών

συστηµάτων.
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Άρθρο 182γ

1. Όταν τα εµπορεύµατα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας δεν

λαµβάνουν τελωνειακό προορισµό ή χρήση για τα οποία απαιτείται τελωνειακή διασάφηση,

κατατίθεται συνοπτική διασάφηση στο τελωνείο εξόδου πριν από την έξοδο των

εµπορευµάτων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να επιτρέπουν την κατάθεση της συνοπτικής

διασάφησης σε άλλο τελωνείο, εφόσον το εν λόγω τελωνείο κοινοποιεί πάραυτα ή θέτει στη

διάθεση του τελωνείου εξόδου ηλεκτρονικώς τα απαραίτητα στοιχεία.

3. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να επιτρέπουν να αντικατασταθεί η κατάθεση της

συνοπτικής διασάφησης µε την κατάθεση κοινοποίησης και την πρόσβαση στα δεδοµένα της

συνοπτικής διασάφησης στο ηλεκτρονικό σύστηµα του οικονοµικού φορέα.

Άρθρο 182δ

1. Η διαδικασία επιτροπής χρησιµοποιείται για τον καθορισµό κοινού συνόλου δεδοµένων

και κοινού µορφοτύπου για τη συνοπτική διασάφηση, το οποίο περιλαµβάνει τα στοιχεία που

απαιτούνται για την ανάλυση κινδύνων και την ορθή διεξαγωγή των τελωνειακών ελέγχων,

πρωτίστως για λόγους ασφάλειας και προστασίας, µε ενδεχόµενη χρησιµοποίηση διεθνών

προτύπων και εµπορικών πρακτικών.
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2. Η συνοπτική διασάφηση γίνεται µε τη χρήση µηχανογραφικών συστηµάτων.

Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται εµπορικές, λιµενικές ή µεταφορικές πληροφορίες, υπό τον

όρον ότι περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι τελωνειακές αρχές µπορούν να δέχονται γραπτές συνοπτικές

διασαφήσεις, υπό τον όρον ότι εφαρµόζουν το ίδιο επίπεδο διαχείρισης κινδύνων µε το

εφαρµοζόµενο στις συνοπτικές διασαφήσεις που υποβάλλονται µε τη χρήση µηχανογραφικών

συστηµάτων.

3. Η συνοπτική διασάφηση κατατίθεται :

(α) από το πρόσωπο που προσκοµίζει τα εµπορεύµατα, ή που φέρει την ευθύνη για την

µεταφορά των εµπορευµάτων, εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, ή

(β) από οποιοδήποτε πρόσωπο είναι σε θέση να προσκοµίσει τα συγκεκριµένα

εµπορεύµατα, ή να µεριµνήσει για την προσκόµισή τους, στην αρµόδια τελωνειακή

αρχή, ή

(γ) από αντιπρόσωπο ενός από τα πρόσωπα των στοιχείων (α) ή (β).

4. Το πρόσωπο της παραγράφου 3 µπορεί, αφού υποβάλει σχετικό αίτηµα, να τροποποιεί

ένα ή περισσότερα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης µετά την κατάθεσή της. Εντούτοις,

δεν επιτρέπεται τροποποίηση εάν οι τελωνειακές αρχές :

(α) έχουν ήδη ενηµερώσει το πρόσωπο που κατέθεσε τη συνοπτική διασάφηση ότι

προτίθενται να εξετάσουν τα εµπορεύµατα, ή
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(β) έχουν ήδη αποφανθεί ότι τα συγκεκριµένα στοιχεία είναι λανθασµένα, ή

(γ) έχουν ήδη επιτρέψει τη µετακίνηση των εµπορευµάτων.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 5α, παράγραφος 2, το άρθρο 13, παράγραφος 2, εδάφιο δεύτερο, το άρθρο 36α,

παράγραφος 4, το άρθρο 36β, παράγραφος 1, το άρθρο 182α, παράγραφος 2 και το άρθρο 182δ,

παράγραφος 1, τίθενται σε εφαρµογή από.......... ∗∗∗∗  .

Όλες οι λοιπές διατάξεις τίθενται σε εφαρµογή µετά την έναρξη ισχύος των εκτελεστικών

διατάξεων βάσει των άρθρων του δευτέρου εδαφίου. Ωστόσο, η ηλεκτρονική διασάφηση και τα

αυτόµατα συστήµατα για την εφαρµογή της διαχείρισης των κινδύνων και την ηλεκτρονική

ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ τελωνείων εισόδου, εισαγωγής, εξαγωγής και εξόδου, όπως

προβλέπεται στα άρθρα 13, 36α, 36β, 36γ, 182β, 182γ και 182δ, εισάγονται τρία έτη από την

έναρξη εφαρµογής των άρθρων αυτών.

Το αργότερο δύο έτη από την έναρξη εφαρµογής των άρθρων αυτών, η Επιτροπή αξιολογεί κάθε

αίτηση κράτους µέλους για την παράταση της τριετούς προθεσµίας του τρίτου εδαφίου για την

ηλεκτρονική διασάφηση και αυτοµατοποιηµένα συστήµατα για την εφαρµογή της διαχείρισης

κινδύνων και την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ τελωνείων. Η Επιτροπή υποβάλλει

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο και προτείνει, εφόσον ενδείκνυται, την

παράταση της τριετούς προθεσµίας του τρίτου εδαφίου.

                                                
∗∗∗∗  ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισµού.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

=====================
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 25 Ιουλίου 2003, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο την προαναφερόµενη πρόταση, η

οποία βασίζεται στα άρθρα 26, 95, 133 και 135 της Συνθήκης.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 26 Φεβρουαρίου 2004.1

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 21 Απριλίου

2004,2 εγκρίνοντας 26 τροπολογίες της πρότασης. Η Επιτροπή δέχθηκε τις περισσότερες από

τις τροπολογίες αυτές, αλλά δεν είναι σε θέση να δεχθεί 6 από τις προτεινόµενες τροπολογίες.

Στις 4 Μαΐου 2004, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο σχετική τροποποιηµένη πρόταση.

Στις 29 Νοεµβρίου 2004, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο

251 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του προτεινόµενου κανονισµού είναι να καθιερωθεί, βάσει από κοινού

συµφωνηµένων προτύπων και κριτηρίων κινδύνου, ισοδύναµο επίπεδο προστασίας στους

τελωνειακούς ελέγχους για τα εµπορεύµατα που εισέρχονται ή εξέρχονται από το τελωνειακό

έδαφος της Κοινότητας. Αυτό θα επιτευχθεί µε την καθιέρωση συστήµατος διασαφήσεων

πριν από την άφιξη και πριν από την αναχώρηση, κάνοντας µεγαλύτερη χρήση της

τεχνολογίας των πληροφοριών.

                                                
1 ΕΕ C 110, 30.4.2004, σ. 72.
2 Έγγρ. 8511/04 CODEC 568 UD 58 ENFOCUSTOM 25 MI 128 COMER 79 TRANS 161.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΩΣ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡ. 12060/04

1. Γενικά

Στην κοινή του θέση, το Συµβούλιο υποστηρίζει ευρέως το στόχο της πρότασης,

δηλαδή τη βελτίωση της ασφάλειας των εµπορικών ροών προς και από την Κοινότητα

µε την καθιέρωση κατάλληλων ελέγχων µε βάση τους κινδύνους και µε τη χρήση ενός

βελτιωµένου συστήµατος κοινοποίησης δεδοµένων και ανταλλαγής πληροφοριών.

2. Τροπολογίες του ΕΚ

Το Συµβούλιο έλαβε τις ακόλουθες θέσεις όσον αφορά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- Το Συµβούλιο δέχθηκε τις τροπολογίες αριθ. 1, 3, 4, 7 και 11-23 και 26.

- Τροπολογία αριθ. 2: Το Συµβούλιο κρίνει ότι θα πρέπει να ενσωµατωθεί στο

κείµενο αναφορά στους τελωνειακούς ελέγχους επί εµπορευµάτων που

εξέρχονται από την Κοινότητα (πρβ. κοινή θέση σχετικά µε την τροπολογία

αριθ. 24).

- Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε τις τροποποιήσεις που προτείνονται µε την

τροπολογία αριθ. 5, και προτιµά το κείµενο της πρότασης της Επιτροπής.

Ωστόσο, το Συµβούλιο είναι σε θέση να δεχθεί την προτεινόµενη ενσωµάτωση

στην αιτιολογική αυτή παράγραφο, αναφοράς σε διεθνείς συµφωνίες.

- Η τροπολογία αριθ. 6 η οποία αφορά τους ορισµούς διαφόρων τύπων τελωνείων

δεν έγινε δεκτή από το Συµβούλιο καθότι στερείται ουσιαστικών στοιχείων όπως

η αναφορά στον ορισµό των τελωνείων από τις τελωνειακές αρχές σύµφωνα µε

τους τελωνειακούς κανόνες και η αναφορά στους ελέγχους µε βάση τους

κινδύνους, των διαφόρων τύπων τελωνείων.
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- Τροπολογία αριθ. 8: Το Συµβούλιο προτιµά να διευκρινισθούν οι τύποι

διακίνησης εµπορευµάτων στους οποίους εφαρµόζονται οι παρόντες κανόνες.

Αυτό θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το κείµενο που χρησιµοποιείται στον

προτεινόµενο ορισµό των «τελωνειακών ελέγχων». Εποµένως, στον ορισµό του

«κινδύνου» καθώς και στο άρθρο 13 (τροπολογία αριθ. 10), θα πρέπει να

περιληφθεί αναφορά στην «είσοδο, την έξοδο, τη διαµετακόµιση, τη µεταφορά και

την τελική χρήση εµπορευµάτων». Το Συµβούλιο δέχθηκε την απαλοιφή του

ορισµού των «εξουσιοδοτηµένων επιχειρήσεων» δεδοµένου ότι η έννοια αυτή

έχει ενσωµατωθεί στο νέο άρθρο 5α (τροπολογία αριθ. 9).

- Τροπολογία αριθ. 9: Το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την

τροπολογία σχετικά µε τις «εξουσιοδοτηµένες επιχειρήσεις» και κρίνει ότι το νέο

άρθρο 5α είναι ένα από τα κεντρικά στοιχεία του σχεδίου κανονισµού. Ωστόσο,

στην κοινή του θέση, το Συµβούλιο καθορίζει σαφέστερα την έννοια των

«εξουσιοδοτηµένων επιχειρήσεων» µε την εισαγωγή διαφοροποίησης µεταξύ της

αναγνώρισης του καθεστώτος των «εξουσιοδοτηµένων επιχειρήσεων» από κράτη

µέλη άλλα από το κράτος µέλος που χορήγησε αρχικά αυτό το καθεστώς και την

εξουσιοδότηση στις επιχειρήσεις αυτές προκειµένου να ευεργετηθούν από τις

απλουστεύσεις που προβλέπονται από τους τελωνειακούς κανόνες. Μέσω της

διαφοροποίησης αυτής, τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να επαναλάβουν εκτιµήσεις

όσον αφορά το καθεστώς «εξουσιοδοτηµένων επιχειρήσεων» οι οποίες έχουν ήδη

διεξαχθεί στο κράτος µέλος προέλευσης, αλλά θα είναι, εντούτοις, σε θέση να

εξετάζουν κατά πόσο µια επιχείρηση πληροί τα κριτήρια που συνδέονται µε ένα

συγκεκριµένο τύπο απλούστευσης που προβλέπεται στους τελωνειακούς κανόνες.

Επί πλέον, το Συµβούλιο ενσωµάτωσε αναφορά στη «χρηµατοπιστωτική

φερεγγυότητα» ως ένα από τα κριτήρια χορήγησης του καθεστώτος

«εξουσιοδοτηµένης επιχείρησης» στο άρθρο 5α παράγραφος 2. Τέλος, το

Συµβούλιο προσάρµοσε τους κανόνες και τους όρους που θα καθορισθούν µε τη

διαδικασία επιτροπής σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις όσον αφορά την έννοια της

«εξουσιοδοτηµένης επιχείρησης».
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- Τροπολογία αριθ. 10: Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία αυτή. Στην

κοινή του θέση, το Συµβούλιο περιορίζει την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ

των αρχών ενός κράτους µέλους και των τελωνειακών αρχών ενός άλλου κράτους

µέλους ή της Επιτροπής σε περιπτώσεις όπου η ανταλλαγή αυτή απαιτείται για

την ελαχιστοποίηση του κινδύνου όπως ορίζεται στο άρθρο 4 αριθ. 25.

- Τροπολογία αριθ. 24: Η απαλοιφή του προτεινόµενου άρθρου 182β, που

προβλέπει τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων όσον αφορά τις συνοπτικές

διασαφήσεις εξαγωγής, δεν έγινε δεκτή από το Συµβούλιο. Το σύστηµα

διασάφησης πριν από την έξοδο των εµπορευµάτων από το τελωνειακό έδαφος

της Κοινότητας δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο

εξαγωγέας υποχρεούται από την τρίτη χώρα να παράσχει πληροφορίες σχετικά µε

την ασφάλεια, αλλά εφαρµόζεται ως µέρος γενικού συστήµατος παροχής εκ των

προτέρων πληροφοριών που συνδέονται µε την ασφάλεια.

- Τροπολογία αριθ. 25: για την απαλοιφή των αναφορών στα άρθρα 182α και 182β

και εποµένως κατάργηση της ανάγκης συνοπτικής διασάφησης για εµπορεύµατα

που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας από ελεύθερη ζώνη,

απορρίφθηκε από το Συµβούλιο το οποίο κρίνει ότι αυτό θα µπορούσε να

οδηγήσει σε κενά στον τοµέα της ασφάλειας στο πλαίσιο του συστήµατος

διασαφήσεων πριν από την αναχώρηση.

3. Νέα στοιχεία που εισήγαγε το Συµβούλιο

Πέραν των σηµείων σχετικά µε τα οποία διατύπωσε τη γνώµη του το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και όσον αφορά τα οποία η κοινή θέση του Συµβουλίου αντικατοπτρίζεται

παραπάνω, το Συµβούλιο ενσωµάτωσε δύο αιτιολογικές παραγράφους διευκρινίζοντας

την προσέγγισή του σχετικά µε την αναγνώριση των εξουσιοδοτηµένων επιχειρήσεων

και σχετικά µε τις απλουστεύσεις που τους παραχωρούνται (νέες αιτιολογικές

παράγραφοι 3 και 4).
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η κοινή θέση του Συµβουλίου είναι σύµφωνη µε το στόχο του προτεινόµενου κανονισµού, δηλαδή

τη βελτίωση της έννοιας της διαχείρισης της ασφάλειας για τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ιδίως µε

την εισαγωγή ελέγχων µε βάση τους κινδύνους καθώς και µε την εκτεταµένη χρήση της

τεχνολογίας των πληροφοριών. Επί πλέον, επιτυγχάνει ισορροπία µεταξύ, αφενός, του στόχου της

ενίσχυσης της ασφάλειας µέσω πλέον στοχοθετηµένων συνοριακών ελέγχων και, αφετέρου, της

πρόσθετης διοικητικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων λόγω της υποχρέωσης παροχής εκ των

προτέρων πληροφοριών για να καταστούν δυνατοί οι έλεγχοι αυτοί. Όπως προτείνει επίσης το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη γνώµη του, το Συµβούλιο επέλεξε την παροχή περισσότερων

δυνατοτήτων στις επιχειρήσεις προκειµένου να ευεργετηθούν των απλουστεύσεων που

προβλέπονται από τους τελωνειακούς κανόνες, εάν παράλληλα πληρούν τις απαιτούµενες

προϋποθέσεις. Ωστόσο, το Συµβούλιο υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη διατήρηση

της συµµετρίας µεταξύ των ελέγχων των εισαγωγών στην Κοινότητα και των εξαγωγών από αυτήν.

____________________
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την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου περί
θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα
- Καθορισµός της κοινής θέσης

1. Με επιστολή της 24ης Ιουλίου 2003, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο την

προαναφερόµενη πρόταση, η οποία βασίζεται στα άρθρα 26, 95, 133 και 135 της Συνθήκης.

2. Στις 26 Φεβρουαρίου 2004, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή καθόρισε την κοινή θέση1

της σχετικά µε την πρόταση.

3. Στις 20 Απριλίου 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σε πρώτη

ανάγνωση2.

                                                
1 ΕΕ C 110, 30.4.04, σ. 72
2 έγγρ. 8511/04 CODEC 568 UD 58 ENFOCUSTOM 25 MI 128 COMER 79 TRANS 161
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4. Στις 18 Μαΐου 2004, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία µε ειδική πλειοψηφία ως

προς την κοινή θέση του, ενώ οι αντιπροσωπίες της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της

Πορτογαλίας και της Σουηδίας δήλωσαν ότι προτίθενται να την καταψηφίσουν.

5. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο

Συµβούλιο :

- να υιοθετήσει την κοινή θέση3 στο πλαίσιο των σηµείων «Α» της ηµερήσιας διάταξης

κάποιας προσεχούς συνόδου του, σύµφωνα µε το άρθρο 251 παρ. 2 της Συνθήκης, και να την

ανακοινώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- να ενηµερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους λόγους που οδήγησαν το Συµβούλιο να

υιοθετήσει την κοινή θέση4 του,

- να καταχωρήσει στα πρακτικά της συνόδου του τις δηλώσεις που παρατίθενται στο

Παράρτηµα 1.

=====================

                                                
3 12060/04 UD 124 ENFOCUSTOM 56 MI 233 COMER 152 TRANS 275 CODEC 967
4 12060/04 UD 124 ENFOCUSTOM 56 MI 233 COMER 152 TRANS 275 CODEC 967

ADD 1
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων / το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 9392/04 UD 71 ENFOCUSTOM 32 MI 156 COMER 108 TRANS 193
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Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για

την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου περί
θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα
- Καθορισµός της κοινής θέσης

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ∆ήλωση της δανικής αντιπροσωπείας

«Η ∆ανία σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι η εν λόγω πρόταση επιτυγχάνει πραγµατική
εξισορρόπηση µεταξύ των αυξηµένων απαιτήσεων ασφάλειας και προστασίας σε σχέση µε τη
διακίνηση εµπορευµάτων αφ�ενός και της διευκόλυνσης των εµπορευοµένων και των
επιχειρήσεων προκειµένου να συµµορφώνονται προς τα κοινής αποδοχής κριτήρια αφ�ετέρου.

Για να διασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση των  συνθηκών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να
βελτιωθούν οι συνθήκες του παγκόσµιου εµπορίου εν γένει, η διαµόρφωση σαφών, απλών και
διαφανών κανόνων στον τοµέα των τελωνείων, µέσω ριζικής απλούστευσης και µέσω πλήρους
και επιµελούς εκσυγχρονισµού των τελωνειακών κανόνων και διαδικασιών, είναι κατά την
άποψη της ∆ανίας υψίστης σηµασίας.»
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2. ∆ήλωση της ελληνικής αντιπροσωπείας

«Η ελληνική αντιπροσωπεία αναγνωρίζει τα θετικά στοιχεία της πρότασης κανονισµού, που
συµβάλλουν στο στόχο της βελτίωσης των απαιτήσεων ασφάλειας και προστασίας κατά τη
διεθνή διακίνηση των εµπορευµάτων.

Εν τούτοις, θεωρεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 5α της εν λόγω πρότασης, οι σχετικές µε τον
«εξουσιοδοτηµένο οικονοµικό φορέα», υπερβαίνουν το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού
αυτού. Η ενδεχόµενη αυτόµατη αναγνώριση από όλα τα κράτη µέλη του καθεστώτος του
εξουσιοδοτηµένου οικονοµικού φορέα θα δυσχεράνει τη διενέργεια αποτελεσµατικών
ελέγχων, µε αποτέλεσµα τη µη διασφάλιση των εθνικών και κοινοτικών συµφερόντων καθώς
και την αποδυνάµωση της ασφάλειας και προστασίας, που είναι και ο βασικός στόχος του
κανονισµού αυτού.

H ελληνική αντιπροσωπεία θεωρεί ότι ένα κράτος µέλος θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη και
πρόσθετες ειδικές εθνικές απαιτήσεις κατά την αξιολόγηση των κριτηρίων για τη χορήγηση
άδειας για χρήση απλοποιήσεων και ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνει και σε
επαναξιολόγηση των κριτηρίων που ελήφθησαν υπόψη για την χορήγηση του καθεστώτος
του εξουσιοδοτηµένου οικονοµικού φορέα.»

3. ∆ήλωση της αυστριακής αντιπροσωπείας, µε την υποστήριξη της δανικής, της
γερµανικής, της λετονικής, της σλοβακικής και της σουηδικής αντιπροσωπείας

«Η αυστριακή αντιπροσωπεία, υποστηριζόµενη από τη δανική, τη γερµανική, τη λετονική, τη
σλοβακική και τη σουηδική αντιπροσωπεία, δηλώνει ότι η διαθεσιµότητα ηλεκτρονικής
διασάφησης και αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων για την εφαρµογή της διαχείρισης
κινδύνων και για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ τελωνείων είναι απαραίτητη
για την πλήρη και ορθή εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Η αυστριακή αντιπροσωπεία
θεωρεί, υποστηριζόµενη από τη δανική, τη γερµανική, τη λετονική, τη σλοβακική και τη
σουηδική αντιπροσωπεία, ότι πρέπει να αναληφθούν και να διεξαχθούν οι εργασίες για τη
δηµιουργία µηχανοργανωµένων δοµών το συντοµότερο δυνατόν, προκειµένου να υπάρχει
ηλεκτρονική υποστήριξη στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό κατά τη στιγµή της έναρξης ισχύος
των εκτελεστικών διατάξεων του άρθρου 2, δεύτερο εδάφιο. Η δηµιουργία
µηχανοργανωµένων δοµών θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε στενή διασύνδεση µε την
εκπόνηση των εκτελεστικών διατάξεων του παρόντος κανονισµού και θα πρέπει να λαµβάνει
υπόψη, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις σηµειούµενες εξελίξεις στον τοµέα της
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ τελωνειακών αρχών.»
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4. ∆ήλωση της πορτογαλικής και της ιταλικής αντιπροσωπείας

«Η Πορτογαλία και η Ιταλία παραδέχονται ορισµένες θετικές πτυχές της παρούσας πρότασης

κανονισµού, σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση των υφισταµένων τελωνειακών ελέγχων

όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία της κυκλοφορίας των εµπορευµάτων.

Ως προς αυτό, και δεδοµένου ότι η εν λόγω πρόταση επιβάλλει, γενικά, στους οικονοµικούς

φορείς πρόσθετο φόρτο εργασίας, δεν µπορεί κανείς παρά να συµφωνήσει µε την ιδέα της

ελάφρυνσης των υποχρεώσεων των (εξουσιοδοτηµένων) οικονοµικών φορέων οι οποίοι

πληρούν ορισµένα κριτήρια. Η Πορτογαλία και η Ιταλία, ωστόσο, θεωρούν, πρωτίστως, ότι οι

διατάξεις του άρθρου 5α της πρότασης οι σχετικές µε τον εξουσιοδοτηµένο οικονοµικό

φορέα θα πρέπει να περιορίζονται στις πτυχές ασφάλειας - που είναι και ο σκοπός της

οδηγίας - και να µην εφαρµόζονται επί του παρόντος σ� όλες τις απλουστεύσεις που

προβλέπονται για την τελωνειακή νοµοθεσία, στο µέτρο που οι απλουστεύσεις αυτές δεν

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού αλλά θα αποτελέσουν αντικείµενο

προσεχούς πρότασης της Επιτροπής.

Εξάλλου, η αυτόµατη αναγνώριση του καθεστώτος του εξουσιοδοτηµένου οικονοµικού

φορέα και η παραχώρηση διευκολύνσεων και απλουστεύσεων χωρίς προηγούµενη

συγκατάθεση του ή των ενδιαφεροµένων κρατών µελών, µπορούν να οδηγήσουν σε

αποδυνάµωση της τελωνειακής συνεργασίας και να επιδράσουν αρνητικά στην

αποτελεσµατικότητα των ελέγχων ασφαλείας, µε κίνδυνο να αυξηθούν τα κρούσµατα απάτης

και απώλειας ιδίων πόρων και εθνικών εσόδων.»

________________________
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σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος (2) δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 

 
όσον αφορά 

την κοινή θέση του Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση πρότασης κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού 
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Αποστολή πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο (έγγραφο 
COM(2003)452 τελικό – 2003/0167 (COD): 

24 Ιουλίου 2003 

Γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη 
ανάγνωση: 

20 Aπριλίου 2004 

Υποβολή τροποποιηµένης πρότασης, προφορικώς, από την 
Επιτροπή στην οµάδα εργασίας του Συµβουλίου για την 
τελωνειακή ένωση (νοµοθεσία και πολιτική): 

4 Μαΐου 2004 

Υιοθέτηση της κοινής θέσης: 29.11 2004 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στόχος της πρότασης είναι η εξασφάλιση του νοµικού πλαισίου και, κατ’ επέκταση, 
της δυνατότητας ταχείας εφαρµογής ενισχυµένων ελέγχων ασφάλειας των 
εµπορευµάτων που διέρχονται τα κοινοτικά σύνορα, περιλαµβανοµένων των 
απαιτήσεων που συνδέονται µε την αµερικανική πρωτοβουλία για την ασφάλεια των 
εµπορευµατοκιβωτίων (Container Security Initiative - CSI), συµβαδίζοντας 
παράλληλα µε τα µελλοντικά σχέδια για τα ηλεκτρονικά τελωνεία. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΚ 

3.1 Γενικές παρατηρήσεις 

Η κοινή θέση, για την οποία επιτεύχθηκε πολιτική συµφωνία στις 18 Μαΐου 2004, 
ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής. 
Οι τροποποιήσεις έγιναν προκειµένου να εξασφαλισθεί µεγαλύτερη σαφήνεια και να 
τεθούν οι βάσεις µιας περισσότερο ευέλικτης και κατάλληλης νοµοθεσίας που θα 
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επιτρέπει τη διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ των τελωνειακών ελέγχων και της 
διευκόλυνσης του θεµιτού εµπορίου. 

3.2 Εξέταση των τροπολογιών που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη 
ανάγνωση 

Στην κοινή του θέση, το Συµβούλιο δεν δέχθηκε όλες τις τροπολογίες που είχε 
προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά 18 από τις 26 τροπολογίες που είχαν 
προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενσωµατώνονται, κατ’ αρχήν, στην κοινή 
αυτή θέση. Πρόκειται για τις τροπολογίες 1, 3, 4, 7, 11 έως και 23 και 26. 

Το Συµβούλιο δεν έκανε δεκτές τις τροπολογίες µε τις οποίες δεν συµφωνούσε η 
Επιτροπή 

– τροπολογίες 2, 5, 6, 24 και 25, οι οποίες θα περιόριζαν τα νέα µέτρα στις 
εισαγωγές αλλά και τον ρόλο των τελωνείων κατά την εφαρµογή ελέγχων 
βάσει ανάλυσης κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια. Οι τροπολογίες αυτές 
απορρίφθηκαν διότι δεν ήταν σύµφωνες µε τους στόχους της τροποποιούµενης 
νοµοθεσίας· 

– τροπολογία 9, εφόσον δεν είναι σύµφωνη µε τη βελτιωµένη νοµοθεσία, όσον 
αφορά τις διευκολύνσεις προς αξιόπιστες επιχειρήσεις, οι οποίες προβλέπονται 
στην κοινή θέση και 

– τροπολογίες 8 και 10, οι οποίες δεν είναι σύµφωνες µε την χρησιµοποιούµενη 
τροπολογία σε άλλες διατάξεις του τελωνειακού κώδικα. 

3.3 Νέες διατάξεις τις οποίες εισήγαγε το Συµβούλιο 

Η κοινή θέση περιλαµβάνει περαιτέρω τροποποιήσεις, στις οποίες προέβη το 
Συµβούλιο, και οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση των θεµάτων που συνδέονται 
µε την ασφάλεια, περιλαµβανοµένης της απαίτησης σχετικά µε την υποβολή 
διασαφήσεων πριν από την αναχώρηση των εµπορευµάτων (άρθρα 182α – 182δ), τα 
οποία είναι σύµφωνα µε τη γενική προσέγγιση της Κοινότητας όσον αφορά την 
ασφάλεια των εξαγωγών προς όλες τις χώρες, και όχι µόνο προς εκείνες που 
επιβάλλουν πρόσθετα µέτρα ασφάλειας στις εισαγωγές, όπως οι ΗΠΑ, καθώς και µε 
τα πρόσθετα έγγραφα του ΠΟΕ σχετικά µε τις ευθύνες των µερών σε µια πλήρη 
διεθνή αλυσίδα εφοδιασµού. 

Η κοινή θέση προβλέπει επίσης την υιοθέτηση ενιαίων κανόνων σε κοινοτικό 
επίπεδο, όπως για την υποβολή διασαφήσεων πριν από την άφιξη των εµπορευµάτων 
(άρθρα 36α – 36γ) και περιλαµβάνει σαφή ορισµό του ρόλου των τελωνείων (άρθρο 
4), σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε το ρόλο των 
τελωνείων στην ολοκληρωµένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. 

Επιπλέον, η κοινή θέση δηµιουργεί κατάλληλο πλαίσιο για ένα πρόγραµµα 
εξουσιοδοτηµένων επιχειρήσεων (άρθρο 5α) µέσω του οποίου οι αξιόπιστες 
επιχειρήσεις θα µπορέσουν να επωφεληθούν από τη διευκόλυνση των εµπορικών 
συναλλαγών και το πιστοποιητικό ασφάλειας, πρωτοβουλία που υποστηρίζουν σε 
µεγάλο βαθµό τόσο τα κράτη µέλη όσο και οι επιχειρήσεις. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή είναι απόλυτα σύµφωνη µε την κοινή θέση η οποία ενσωµατώνει και 
βελτιώνει ορισµένες τροπολογίες του ΕΚ. 


