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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-006 
κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Έκθεση
Jasenko Selimovic A8-0342/2018
Παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές 
επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα 

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η μετάβαση προς την πλήρη χρήση 
των ηλεκτρονικών συστημάτων για τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οικονομικών 
φορέων και των τελωνειακών αρχών, 
καθώς και μεταξύ των τελωνειακών 
αρχών, θα επιτρέψει την πλήρη εφαρμογή 
των απλουστεύσεων που προβλέπονται 
στον κώδικα, με αποτέλεσμα τη βελτίωση 
της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
φορέων, την αποτελεσματικότερη 
καταγραφή της άφιξης, της 
διαμετακόμισης και της εξόδου των 
εμπορευμάτων, τον κεντρικό εκτελωνισμό 
και τους εναρμονισμένους τελωνειακούς 
ελέγχους σε ολόκληρο το τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης, μειώνοντας με τον 
τρόπο αυτό το διοικητικό κόστος, τη 
γραφειοκρατία, την απάτη κατά των 
τελωνειακών διασαφήσεων και το 
επιβλαβές «port-shopping» (επιλογή 
λιμένων με λιγότερο αυστηρούς κανόνες).
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το εγχείρημα της εγκατάστασης 
όλων των απαραίτητων ηλεκτρονικών 
συστημάτων έως το 2020 εμπεριέχει 
πολλές προκλήσεις για την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη. Πρώτον, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, για την εναρμόνιση των 
στοιχείων δεδομένων με βάση διεθνώς 
αποδεκτά μοντέλα, όπως απαιτείται από 
τον κώδικα, είναι απαραίτητος ο πλήρης 
αναπρογραμματισμός των υφιστάμενων 
ηλεκτρονικών συστημάτων και η 
πραγματοποίηση επενδύσεων, τόσο από 
την άποψη της χρηματοδότησης όσο και 
από την άποψη του χρόνου, οι οποίες θα 
είναι μεγαλύτερες από τις επενδύσεις που 
προβλέφθηκαν κατά την έγκριση του 
κώδικα. Δεύτερον, δεδομένου ότι τα 
ηλεκτρονικά συστήματα είναι στενά 
συνδεδεμένα μεταξύ τους, είναι σημαντικό 
να εισαχθούν με την κατάλληλη σειρά. 
Συνεπώς, οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη 
ενός συστήματος θα οδηγήσουν 
αναπόφευκτα σε καθυστερήσεις στην 
ανάπτυξη των υπολοίπων συστημάτων. 
Τρίτον, ο κώδικας (συμπεριλαμβανομένης 
της καταληκτικής ημερομηνίας για τα 
μεταβατικά μέτρα στις 31 Δεκεμβρίου 
2020) εκδόθηκε το 2013, ενώ οι σχετικοί 
συμπληρωματικοί και εκτελεστικοί 
κανόνες, ήτοι ο κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της 
Επιτροπής10, ο εκτελεστικός κανονισμός 
(ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής11 και ο κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 
της Επιτροπής12, εκδόθηκαν το 2015 και το 
2016. Οι συζητήσεις σχετικά με τους εν 
λόγω κανόνες διήρκεσαν περισσότερο 
από το αναμενόμενο, με αποτέλεσμα να 
καθυστερήσει ο καθορισμός των 
λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών 
που απαιτούνται για την ανάπτυξη των 

(6) Η εγκατάσταση των ηλεκτρονικών 
συστημάτων υποχρεώνει την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη σε εναρμόνιση των 
στοιχείων δεδομένων με βάση διεθνώς 
αποδεκτά μοντέλα, όπως απαιτείται από 
τον κώδικα, σε ορισμένες περιπτώσεις σε 
πλήρη αναπρογραμματισμό των 
υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων 
και σε πραγματοποίηση επενδύσεων, τόσο 
από την άποψη της χρηματοδότησης όσο 
και από την άποψη του χρόνου. Τα κράτη 
μέλη δεν δίδουν την ίδια προτεραιότητα 
στην προσαρμογή, στοιχείο που οδηγεί σε 
χρονικές διαφοροποιήσεις ως προς την 
εγκατάσταση των συστημάτων στα 
κράτη μέλη. Δεδομένου ότι τα 
ηλεκτρονικά συστήματα είναι στενά 
συνδεδεμένα μεταξύ τους, είναι σημαντικό 
να εισαχθούν με την κατάλληλη σειρά. 
Συνεπώς, οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη 
ενός συστήματος θα οδηγήσουν 
αναπόφευκτα σε καθυστερήσεις στην 
ανάπτυξη των υπολοίπων συστημάτων. Ο 
κώδικας (συμπεριλαμβανομένης της 
καταληκτικής ημερομηνίας για τα 
μεταβατικά μέτρα στις 31 Δεκεμβρίου 
2020) εκδόθηκε το 2013, ενώ οι σχετικοί 
συμπληρωματικοί και εκτελεστικοί 
κανόνες, ήτοι ο κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της 
Επιτροπής10, ο εκτελεστικός κανονισμός 
(ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής11 και ο κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 
της Επιτροπής12, εκδόθηκαν το 2015 και το 
2016, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει ο 
καθορισμός των λειτουργικών και 
τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται 
για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 
συστημάτων.
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ηλεκτρονικών συστημάτων.

_________________ _________________
10 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης 
Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς 
κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις 
διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1). 

10 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης 
Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς 
κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις 
διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).

11 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 
2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης 
Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
ορισμένων διατάξεων του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).

11 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 
2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης 
Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
ορισμένων διατάξεων του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).

12 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
2016/341 της Επιτροπής, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς 
κανόνες για ορισμένες διατάξεις του 
ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις 
περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά 
συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε 
λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2015/2446 της Επιτροπής (ΕΕ L 69 της 
15.3.2016, σ. 1).

12 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
2016/341 της Επιτροπής, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς 
κανόνες για ορισμένες διατάξεις του 
ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις 
περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά 
συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε 
λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2015/2446 της Επιτροπής (ΕΕ L 69 της 
15.3.2016, σ. 1).

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Έχει καταστεί σαφές ότι, ενώ τα 
περισσότερα συστήματα θα αναπτυχθούν 
έως το 2020, ορισμένα άλλα μπορούν να 
ολοκληρωθούν μόνο εν μέρει έως τη 

(7) Μολονότι το άρθρο 278 του κώδικα 
ορίζει ως ενιαία προθεσμία την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 για την ανάπτυξη όλων 
των συστημάτων που αναφέρονται στο εν 
λόγω άρθρο, και παρά τις προσπάθειες 
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συγκεκριμένη ημερομηνία. που καταβάλλονται από την Ένωση και 
ορισμένα από τα κράτη μέλη, σε 
δημοσιονομικά και επιχειρησιακά 
επίπεδα, για την ολοκλήρωση των 
εργασιών εντός της ταχθείσας 
προθεσμίας, έχει καταστεί σαφές ότι 
ορισμένα συστήματα μπορούν να 
αναπτυχθούν μόνο εν μέρει έως τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία, γεγονός που 
σημαίνει ότι τα μη ηλεκτρονικά 
συστήματα θα συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούνται και μετά την 
ημερομηνία αυτή και, ελλείψει 
νομοθετικών τροποποιήσεων για την 
παράταση της προθεσμίας αυτής, οι 
εταιρείες και οι τελωνειακές αρχές δεν θα 
είναι σε θέση να εκτελέσουν τα 
καθήκοντα και τις νομικές τους 
υποχρεώσεις όσον αφορά τις τελωνειακές 
πράξεις.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο να παρακολουθούν την 
ανάπτυξη όλων των ηλεκτρονικών 
συστημάτων που απαιτούνται για την 
εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα που 
αναφέρονται στο άρθρο 278 του κώδικα, 
η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο 
που σημειώνεται και την επίτευξη των 
ενδιάμεσων στόχων εντός του 
προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, 
στόχος για τον οποίο οι αρμόδιες 
διοικήσεις των κρατών μελών θα πρέπει 
να διευκολύνουν τακτικά την κατάλληλη 
ενημέρωση της Επιτροπής. Μόλις τεθούν 
σε λειτουργία όλα τα ηλεκτρονικά 
συστήματα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει κατά πόσον είναι κατάλληλα 
για τον σκοπό αυτό μέσω της διενέργειας 
ελέγχων καταλληλότητας εντός ενός 
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έτους από την πρώτη ημερομηνία κατά 
την οποία έχουν όλα τεθεί σε λειτουργία.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013
Άρθρο 278 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέσα, πλην των ηλεκτρονικών 
τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μεταβατικά, 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο, 
όταν δεν έχουν ακόμη τεθεί σε λειτουργία 
τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία είναι 
απαραίτητα προκειμένου να εφαρμοστούν 
οι ακόλουθες διατάξεις του κώδικα:

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 το 
αργότερο, τα μέσα αποθήκευσης και 
ανταλλαγής πληροφοριών, πλην των 
τεχνικών ηλεκτρονικής επεξεργασίας 
δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μεταβατικά, όταν δεν 
έχουν ακόμη τεθεί σε λειτουργία τα 
ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία είναι 
απαραίτητα προκειμένου να εφαρμοστούν 
οι ακόλουθες διατάξεις του κώδικα:

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013
Άρθρο 278 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το αργότερο ένα έτος μετά τη θέση 
σε ισχύ του κανονισμού (ΕΕ) 
2018[XXX]+, και στη συνέχεια ανά έτος, 
έως την ημερομηνία κατά την οποία τα 
ηλεκτρονικά συστήματα που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου καταστούν πλήρως λειτουργικά, η 
Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο όσον 
αφορά την εγκατάσταση αυτών των 
ηλεκτρονικών συστημάτων. Για τον 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη παρέχουν 
εγκαίρως επικαιροποιημένες πληροφορίες 
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στην Επιτροπή.
_______________
+ ΕΕ: Να εισαχθεί ο αριθμός του 
παρόντος τροποποιητικού κανονισμού 
στο κείμενο και ο τίτλος, η ημερομηνία 
και τα στοιχεία δημοσίευσης του 
παρόντος τροποποιητικού κανονισμού 
στην υποσημείωση.


