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1. Στόχοι και ιστορικό της πρότασης

α) Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι της απόφασης περί προώθησης των ηλεκτρονικών τελωνείων είναι η 
εφαρμογή αυτοματοποιημένων τελωνειακών συστημάτων, διαλειτουργικών και 
προσβάσιμων, στο πλαίσιο τόσο του σημερινού όσο και του μελλοντικού 
εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα, καθώς και ο συντονισμός διαδικασιών και 
υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά τις συνοριακές αρχές εκτός των τελωνείων, επιδίωξη της 
απόφασης είναι να δεσμευτούν αυτές να υλοποιήσουν τις έννοιες της «ενιαίας 
ηλεκτρονικής θυρίδας» και της «μονοαπευθυντικής διαδικασίας». Βασικός στόχος της 
απόφασης είναι να καθορίσει τις αναγκαίες δράσεις που πρέπει να εφαρμοστούν και τις 
προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να έχει 
επιτευχθεί ο στόχος της δημιουργίας ενός απλού και χωρίς χαρτί περιβάλλοντος για τα 
τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις κατά τη στιγμή της έναρξης ισχύος του 
εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα.

Με την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία ασφαλών, διαλειτουργικών και 
προσπελάσιμων ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων, πρέπει να βελτιωθεί και να 
διευκολυνθεί η υλικοτεχνική υποδομή της αλυσίδας εφοδιασμού και οι τελωνειακές 
διαδικασίες. Η πρόταση προβλέπει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του εκτελωνισμού, 
απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τους δημόσιους (κοινοτικούς ή εθνικούς) 
και ιδιωτικούς φορείς και διευκόλυνση των εμπορικών επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, η ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για τα τελωνεία και τις εμπορικές 
επιχειρήσεις, αποτελούμενου από προσβάσιμα και διαλειτουργικά τελωνειακά συστήματα, 
μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη παράδοση των εμπορευμάτων. Επιπλέον, οι 
οικονομικοί φορείς θα μπορούν να διενεργούν τις τελωνειακές συναλλαγές τους με τις 
τελωνειακές υπηρεσίες στον τόπο εγκατάστασής τους (κεντρικός εκτελωνισμός και ενιαίο 
σημείο πρόσβασης).

Επίσης, θα αυξηθεί η ασφάλεια των εμπορευμάτων και των διεθνών συναλλαγών, θα 
ενισχυθεί η προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών χάρη στους καλύτερα 
στοχοθετημένους τελωνειακούς ελέγχους, οι οποίοι θα στηρίζονται σε ηλεκτρονικά 
συστήματα διαχείρισης κινδύνων. 

β) Ιστορικό

Η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του 2005 
σχετικά με την επανενεργοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας: Εταιρική σχέση για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση (ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με κοινές δράσεις 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση, [COM(2005) 330] καθώς και οι πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής στους τομείς της ηλεκτρονικής Ευρώπης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
[COM(2002) 263 και COM(2003) 567], στο πλαίσιο των οποίων τα κράτη μέλη έχουν 
δεσμευτεί να εφαρμόσουν δράσεις.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2003 (ΕΕ C 305 της 16.12.2003, σ. 1), 
το οποίο εγκρίνει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία ενός απλού 
και χωρίς χαρτί περιβάλλοντος για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις [COM 
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(2003) 452 της 24.07.2003], καλεί την Επιτροπή «να εκπονήσει, σε στενή συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, ένα πολυετές στρατηγικό σχέδιο που να αποσκοπεί στη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος· το σχέδιο αυτό θα πρέπει να συνάδει με τα 
επιχειρησιακά και νομοθετικά σχέδια και τις εξελίξεις που έχουν σχεδιαστεί ή 
πραγματοποιούνται στον τομέα των τελωνείων και της έμμεσης φορολογίας». Έτσι, η 
Επιτροπή εκπόνησε μια προγραμματική δήλωση καθώς και ένα σχέδιο, το οποίο καθορίζει 
κατάλογο δράσεων προς υλοποίηση και χρονοδιάγραμμα σχετικά με τη λεγόμενη 
«πρωτοβουλία για τα ηλεκτρονικά τελωνεία», τα οποία θα πρέπει να συμφωνηθούν και να 
τηρηθούν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Τα κράτη μέλη έχουν ήδη επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη αυτοματοποιημένων 
τελωνειακών συστημάτων. Ωστόσο, οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των σημερινών 
συστημάτων, συνόλων διατάξεων και χρησιμοποιούμενων δεδομένων εξουδετερώνουν τα 
πλεονεκτήματα οποιασδήποτε εναρμόνισης έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στον τομέα αυτό, 
κυρίως λόγω της έλλειψης διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων αυτών. Έχει 
ουσιαστική σημασία να επιτρέπουν τα τελωνειακά συστήματα την ανταλλαγή 
ηλεκτρονικών πληροφοριών καθώς και να διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα διεπαφών με τις 
εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα στηρίζεται σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη 
τεχνολογία.
Δεν υφίστανται ακόμη σε κοινοτική κλίμακα εφαρμογές τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) 
για τον εκτελωνισμό, με εξαίρεση το νέο ηλεκτρονικό σύστημα διαμετακόμισης (ΝΜΣΔ), 
το οποίο έχει αποδείξει σαφώς τη σκοπιμότητα ύπαρξης τέτοιων συστημάτων και ανοίγει 
νέες προοπτικές για παρόμοιες εφαρμογές σε άλλα τελωνειακά καθεστώτα. Αυτό θα 
απαιτούσε τη θέσπιση ενός πλαισίου σύγκλισης και, ενδεχομένως, κοινών δομών και 
προτύπων.

2. Περιεχόμενο της πρότασης

Η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα άρθρα: 

Άρθρα 1 – 3 (Ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα, Στόχοι και Ανταλλαγή δεδομένων): Η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θέτουν ως στόχο τους την παροχή πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τη βοήθεια διαλειτουργικών και προσβάσιμων 
ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων (βλ. άρθρο 1). Αυτό θα διευκολύνει την 
υλικοτεχνική υποδομή της αλυσίδας εφοδιασμού και τις τελωνειακές διαδικασίες για την 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, και θα μειώσει τον κίνδυνο που απειλεί την ασφάλεια των πολιτών. Με βάση 
το σκεπτικό αυτό, το άρθρο 2 καθορίζει τους κύριους στόχους των ηλεκτρονικών 
τελωνειακών συστημάτων. Το άρθρο 3 ορίζει ότι τα τελωνειακά συστήματα, που θα 
χρησιμοποιούνται από τις τελωνειακές διοικήσεις και την Επιτροπή, πρέπει να είναι 
προσβάσιμα από τους οικονομικούς φορείς και διαλειτουργικά, τόσο μεταξύ τους όσο και 
με τα συστήματα άλλων αρχών που εμπλέκονται στη διεθνή κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων. 

Άρθρο 4 (Συστήματα, υπηρεσίες και χρονοδιάγραμμα): Η διάταξη αυτή περιλαμβάνει 
κατάλογο συστημάτων και βάσεων δεδομένων, σύμφωνα με την πρωτοβουλία για τα 
ηλεκτρονικά τελωνεία, κατά χρονολογική σειρά υλοποίησής τους (από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης):
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– εντός προθεσμίας 3 ετών:
– διαλειτουργικά αυτοματοποιημένα συστήματα εκτελωνισμού· 

– διαλειτουργικό σύστημα καταχώρησης για τους οικονομικούς φορείς· 
– κοινές διαδικτυακές πύλες τελωνειακών πληροφοριών· 

– εντός προθεσμίας 5 ετών:
– πλαίσιο για τα ενιαία σημεία πρόσβασης·

– ολοκληρωμένο δασμολογικό περιβάλλον σύμφωνο με τα κοινοτικά πρότυπα·
– εντός προθεσμίας 6 ετών:

– υπηρεσίες ενιαίας ηλεκτρονικής θυρίδας.
Άρθρα 5 – 7 (Στοιχεία, Καθήκοντα της Επιτροπής και Καθήκοντα των κρατών μελών): Τα 
άρθρα 6 και 7 περιγράφουν τα κύρια εκτελεστικά καθήκοντα της Επιτροπής και των 
κρατών μελών.

Άρθρο 8 (Εφαρμογή): Το άρθρο 8 περιγράφει τη διαδικασία εφαρμογής και το πλαίσιο 
διαχείρισης της πρωτοβουλίας για τα ηλεκτρονικά τελωνεία. Τη διαχείριση αναλαμβάνει η 
Επιτροπή, επικουρούμενη από την Ομάδα Τελωνειακής Πολιτικής. Η απόφαση δεν θίγει 
τον ρόλο της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα και της Επιτροπής «Τελωνεία 2007», οι 
οποίες υποστηρίζουν την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης. 

Άρθρα 9 – 10 (Πόροι και Δημοσιονομικές διατάξεις): Το άρθρο 9 καθορίζει τις 
αρμοδιότητες της Κοινότητας και των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τους ανθρώπινους, 
δημοσιονομικούς και τεχνικούς πόρους οι οποίοι θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση, 
λειτουργία και βελτίωση των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων. Το άρθρο 10 
καθορίζει τους κανόνες επιμερισμού των δαπανών μεταξύ των κρατών μελών και της 
Κοινότητας όσον αφορά την εφαρμογή και λειτουργία των ηλεκτρονικών τελωνειακών 
συστημάτων που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση. Ο επιμερισμός των δαπανών 
και η προσφυγή σε κοινές λύσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του 
κόστους.

Άρθρα 11 – 12 (Παρακολούθηση, Εκθέσεις): Η Επιτροπή αναλαμβάνει, σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, την παρακολούθηση των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό 
προϋπολογισμό (άρθρο 11). Η εκπλήρωση των διαφόρων καθηκόντων θα κοινοποιείται 
στην Επιτροπή. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των επιτόπιων και άλλων ελέγχων θα 
αποτελούν αντικείμενο ετησίων εκθέσεων (άρθρο 12).

Άρθρα 13 – 14 (Διαβουλεύσεις με τους οικονομικούς φορείς, τις υπό προσχώρηση και τις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες): Το άρθρο 13 απαιτεί τη δημιουργία ενός μηχανισμού 
διαβουλεύσεων με τις επιχειρήσεις, τόσο σε επίπεδο Επιτροπής όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία και οι υποψήφιες χώρες θα ενημερώνονται τακτικά από 
την Επιτροπή σε όλα τα στάδια. Θα μπορούν επίσης να συμμετέχουν στην προετοιμασία, 
την ανάπτυξη και την εγκατάσταση των τελωνειακών συστημάτων και υπηρεσιών.

Άρθρο 15 (Έναρξη ισχύος).
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Άρθρο 16 (Αποδέκτες): Η απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

3. Ο εισηγητής υποστηρίζει τους στόχους και το περιεχόμενο της πρότασης.


