
PR\628050EL.doc PE 376.600v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
2005/0246(COD)

28.8.2006

***I
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα 
(Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας)
(COM(2005)0608 – C6-0419/2005 – 2005/0246(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγήτρια: Janelly Fourtou



PE 376.600v01-00 2/30 PR\628050EL.doc

EL

PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός 
Κώδικας)
(COM(2005)0608 – C6-0419/2005 – 2005/0246(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2005)0608)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 95 και 135 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υπεβλήθη η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0419/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Η Κοινότητα βασίζεται σε τελωνειακή 
ένωση. Ενδείκνυται, προς όφελος τόσο των 
οικονομικών φορέων όσο και των 
τελωνειακών αρχών της Κοινότητας, να 
συγκεντρωθεί η ισχύουσα τελωνειακή 
νομοθεσία στον Κοινοτικό Τελωνειακό 
Κώδικα (εφεξής «ο κώδικας»). 
Βασιζόμενος στην έννοια της εσωτερικής 
αγοράς, ο κώδικας θα πρέπει να περιέχει 
τους γενικούς κανόνες και τα καθεστώτα 

(1) Η Κοινότητα βασίζεται σε τελωνειακή 
ένωση. Ενδείκνυται, προς όφελος τόσο των 
οικονομικών φορέων όσο και των 
τελωνειακών αρχών της Κοινότητας, να 
συγκεντρωθεί η ισχύουσα τελωνειακή 
νομοθεσία στον Κοινοτικό Τελωνειακό 
Κώδικα (εφεξής «ο κώδικας»). 
Βασιζόμενος στην έννοια της εσωτερικής 
αγοράς, ο κώδικας θα πρέπει να περιέχει 
τους γενικούς κανόνες και τα καθεστώτα 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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που εξασφαλίζουν την εφαρμογή του 
δασμολογίου και άλλων μέτρων κοινής 
πολιτικής που θεσπίζονται σε κοινοτικό 
επίπεδο σχετικά με τις εμπορευματικές 
συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και 
χωρών ή εδαφών εκτός του τελωνειακού 
εδάφους της Κοινότητας, λαμβανομένων 
υπόψη των απαιτήσεων των εν λόγω 
κοινών πολιτικών. Τούτο θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί με την επιφύλαξη 
ειδικών διατάξεων που διέπουν άλλους 
τομείς και που ενδέχεται να υφίστανται ή 
να θεσπίζονται στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, 
νομοθεσίας που έχει σχέση με τη γεωργία, 
το περιβάλλον, την κοινή εμπορική 
πολιτική, τη συγκέντρωση στατιστικών 
στοιχείων ή τους ιδίους πόρους. Η 
τελωνειακή νομοθεσία θα πρέπει να 
εναρμονισθεί περισσότερο με τις διατάξεις 
σχετικά με την είσπραξη, την αναστολή ή 
την επιστροφή του φόρου προστιθεμένης 
αξίας (ΦΠΑ) και των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης, χωρίς να μεταβληθεί το 
πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών 
φορολογικών διατάξεων.

που εξασφαλίζουν την εφαρμογή του 
δασμολογίου και άλλων μέτρων κοινής 
πολιτικής που θεσπίζονται σε κοινοτικό 
επίπεδο σχετικά με τις εμπορευματικές 
συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και 
χωρών ή εδαφών εκτός του τελωνειακού 
εδάφους της Κοινότητας, λαμβανομένων 
υπόψη των απαιτήσεων των εν λόγω 
κοινών πολιτικών. Τούτο θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί με την επιφύλαξη 
ειδικών διατάξεων που διέπουν άλλους 
τομείς και που ενδέχεται να υφίστανται ή 
να θεσπίζονται στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, 
νομοθεσίας που έχει σχέση με τη γεωργία, 
το περιβάλλον, την κοινή εμπορική 
πολιτική, τη συγκέντρωση στατιστικών 
στοιχείων ή τους ιδίους πόρους. Η 
τελωνειακή νομοθεσία θα πρέπει να 
εναρμονισθεί περισσότερο με τις διατάξεις 
σχετικά με την είσπραξη εισαγωγικών 
δασμών χωρίς να μεταβληθεί το πεδίο 
εφαρμογής των ισχυουσών φορολογικών 
διατάξεων.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο επαναλαμβάνει τις φορολογικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στις 
τροποποιημένες οδηγίες 77/388/ΕΟΚ για τον ΦΠΑ και 92/12ΕΟΚ για τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης, χωρίς όμως αυτό το κανονιστικό πλαίσιο να έχει ενσωματωθεί στην τελωνειακή 
νομοθεσία. Ωστόσο, η αρχή αυτή πρέπει να παραμείνει σε μία γενική διατύπωση λόγω των 
διεθνών συμβατικών υποχρεώσεων.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Η χρήση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (εφεξής 
"ΤΠ") αποτελεί βασικό στοιχείο για τη 
διευκόλυνση των συναλλαγών και, 
συγχρόνως, για την αποτελεσματικότητα 
των τελωνειακών ελέγχων, δεδομένου ότι 
μειώνει το κόστος για τις επιχειρήσεις και 
τους κινδύνους για την κοινωνία. Είναι, 
συνεπώς, απαραίτητο να θεσπισθεί η 

(6) Η χρήση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (εφεξής 
"ΤΠ") αποτελεί βασικό στοιχείο για τη 
διευκόλυνση των συναλλαγών δεδομένου 
ότι μειώνει το κόστος για τις επιχειρήσεις 
και τους κινδύνους για την κοινωνία. 
Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να θεσπισθεί η 
νομική αρχή ότι όλες οι τελωνειακές και 
εμπορικές συναλλαγές θα διεξάγονται 
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νομική αρχή ότι όλες οι τελωνειακές και 
εμπορικές συναλλαγές θα διεξάγονται 
ηλεκτρονικά και ότι τα συστήματα ΤΠ για 
τις τελωνειακές πράξεις θα παρέχουν, σε 
κάθε κράτος μέλος, τις ίδιες διευκολύνσεις 
στους οικονομικούς φορείς.

ηλεκτρονικά και ότι τα συστήματα ΤΠ για 
τις τελωνειακές πράξεις θα παρέχουν, σε 
κάθε κράτος μέλος, τις ίδιες διευκολύνσεις 
στους οικονομικούς φορείς.

Αιτιολόγηση

Η χρήση των νέων τεχνολογιών δεν εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών 
ελέγχων. Αυτή θα εξασφαλισθεί μέσω της εναρμόνισης των τελωνειακών ελέγχων σε ολόκληρη 
την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

(6α) Η χρήση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνίας πρέπει να 
συνοδεύεται από εναρμόνιση των 
τελωνειακών ελέγχων που πρέπει να είναι 
αποτελεσματικοί σε ολόκληρη την 
κοινοτική επικράτεια και δεν πρέπει να 
οδηγούν σε πρακτικές κατά του 
ανταγωνισμού στα διάφορα σημεία 
εισόδου και εξόδου από το κοινοτικό 
έδαφος. 

Αιτιολόγηση

Είναι πρωταρχικής σημασίας οι έλεγχοι να είναι οι ίδιοι σε οποιοδήποτε σημείο εισόδου και 
εξόδου από το κοινοτικό έδαφος και να γίνονται υπό τις αυτές συνθήκες προκειμένου να 
αποφεύγονται τακτικές που οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και παρεκτροπή της 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Για τη διευκόλυνση των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα να ορίζουν αντιπρόσωπο για τις 
συναλλαγές τους με τις τελωνειακές αρχές.

(8) Για τη διευκόλυνση ορισμένων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
συνεχίσουν να έχουν το δικαίωμα να 
ορίζουν αντιπρόσωπο για τις συναλλαγές 
τους με τις τελωνειακές αρχές. Ωστόσο, το 
δικαίωμα αυτό αντιπροσώπευσης δεν 
πρέπει πλέον να μπορεί να ασκείται 
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αποκλειστικώς από ορισμένους βάσει της 
νομοθεσίας ενός κράτους μέλους. Επί 
πλέον, ο τελωνειακός αντιπρόσωπος 
πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις για την αναγνώριση σε 
αυτόν του σχετικού δικαιώματος και τη 
χορήγηση του καθεστώτος του 
οικονομικού φορέα.

Αιτιολόγηση

Το "μονοπώλιο" της δραστηριότητας του τελωνειακού αντιπροσώπου πρέπει να πάψει να
υπάρχει, όχι όμως και το επάγγελμα, διότι είναι χρήσιμο σε πάρα πολλές επιχειρήσεις

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Οι επιδεικνύοντες πνεύμα συνεργασίας 
και αξιόπιστοι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει, ως «εγκεκριμένοι οικονομικοί 
φορείς», να είναι σε θέση να αξιοποιούν 
στο έπακρο τις δυνατότητες 
απλούστευσης, και, λαμβανομένου υπόψη 
του θέματος της διαφύλαξης της 
ασφάλειας και προστασίας, να 
επωφελούνται από μείωση του επιπέδου 
των τελωνειακών ελέγχων.

(9) Οι επιδεικνύοντες πνεύμα συνεργασίας 
και αξιόπιστοι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει, ως «εγκεκριμένοι οικονομικοί 
φορείς», να είναι σε θέση να αξιοποιούν 
στο έπακρο τις δυνατότητες 
απλούστευσης, και, λαμβανομένου υπόψη 
του θέματος της διαφύλαξης της 
ασφάλειας και προστασίας, να 
επωφελούνται από μείωση του επιπέδου 
των τελωνειακών ελέγχων. Θα μπορούν με 
τον τρόπο αυτό να επωφεληθούν του 
καθεστώτος του εγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα "τελωνειακή 
απλούστευση" ή του εγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα "ασφάλεια και 
προστασία" είτε ανεξάρτητα του ενός 
από το άλλο είτε και των δύο αθροιστικά.

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι απλώς να αναφερθούν ρητώς τα δύο καθεστώτα εγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 36

(36) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα 

(36) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα 
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πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την 
απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ, 
της 28ης Ιανουαρίου 1999, για τον 
καθορισμό των όρων άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή.

πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την 
απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ, 
της 28ης Ιανουαρίου 1999, για τον 
καθορισμό των όρων άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή και με την 
απόφαση 2006/512/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 17.7.2006 που τροποποιεί την 
απόφαση αυτή. 

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 38

(38) Για να απλουστευθεί και να 
αναπροσαρμοστεί ορθολογικά η 
τελωνειακή νομοθεσία, ορισμένες 
διατάξεις που περιέχονται επί του 
παρόντος σε αυτόνομες κοινοτικές 
πράξεις, ενσωματώθηκαν για λόγους 
διαφάνειας, στον κώδικα.

(38) Για να απλουστευθεί και να 
αναπροσαρμοστεί ορθολογικά η 
τελωνειακή νομοθεσία, ορισμένες 
διατάξεις που περιέχονται επί του 
παρόντος σε αυτόνομες κοινοτικές 
πράξεις, ενσωματώθηκαν για λόγους 
διαφάνειας, στον κώδικα.

Οι ακόλουθοι κανονισμοί, από κοινού με 
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, 
πρέπει συνεπώς να καταργηθούν:

Οι ακόλουθοι κανονισμοί, από κοινού με 
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, 
πρέπει συνεπώς να καταργηθούν:

- Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του 
Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για 
τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος 
τελωνειακών ατελειών1.
- Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του 
Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για 
την κατάργηση των ελέγχων και 
διατυπώσεων που εφαρμόζονται στις 
χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες 
αποσκευές προσώπων που 
πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές πτήσεις 
καθώς και στις αποσκευές των προσώπων 
που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικό 
θαλάσσιο ταξίδι.

- Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του 
Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για 
την κατάργηση των ελέγχων και 
διατυπώσεων που εφαρμόζονται στις 
χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες 
αποσκευές προσώπων που 
πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές πτήσεις 
καθώς και στις αποσκευές των προσώπων 
που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικό 
θαλάσσιο ταξίδι.

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 82/2001 του 
Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2000, για 
τον ορισμό της έννοιας "καταγόμενα 
προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" και τις 
μεθόδους διοικητικής συνεργασίας κατά 
τις συναλλαγές μεταξύ του τελωνειακού 
εδάφους της Κοινότητας και της Θέουτας 

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 82/2001 του 
Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2000, για 
τον ορισμό της έννοιας "καταγόμενα 
προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" και τις 
μεθόδους διοικητικής συνεργασίας κατά 
τις συναλλαγές μεταξύ του τελωνειακού 
εδάφους της Κοινότητας και της Θέουτας 
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και Μελίλιας. και Μελίλιας.
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του 
Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, 
σχετικά με τις διαδικασίες διευκόλυνσης 
της έκδοσης των πιστοποιητικών 
κυκλοφορίας EUR.1, της σύνταξης των 
δηλώσεων τιμολογίου και των εντύπων 
EUR.2 και της έκδοσης ορισμένων αδειών 
εγκεκριμένου εξαγωγέα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις που διέπουν τις προτιμησιακές 
συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και ορισμένων χωρών.

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του 
Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, 
σχετικά με τις διαδικασίες διευκόλυνσης 
της έκδοσης των πιστοποιητικών 
κυκλοφορίας EUR.1, της σύνταξης των 
δηλώσεων τιμολογίου και των εντύπων 
EUR.2 και της έκδοσης ορισμένων αδειών 
εγκεκριμένου εξαγωγέα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις που διέπουν τις προτιμησιακές 
συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και ορισμένων χωρών.

____________________
1 ΕΕ L 105, 23.4.1983, σ. 1. Κανονισμός, όπως 
τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από την 
πράξη προσχώρησης του 2003.

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτή συνδέεται με τη διατήρηση του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 918/93 για τη θέσπιση 
του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών.

Τροπολογία 8
Άρθρο 4, παράγραφος 4

(4) «Οικονομικός φορέας»: πρόσωπο που 
συμμετέχει επαγγελματικά στην εισαγωγή 
ή εξαγωγή των εμπορευμάτων προς ή από 
το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

(4) «Οικονομικός φορέας»: πρόσωπο που 
συμμετέχει στην εισαγωγή ή εξαγωγή των 
εμπορευμάτων προς ή από το τελωνειακό 
έδαφος της Κοινότητας, στο πλαίσιο 
άσκησης του επαγγέλματός του.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση "συμμετέχει επαγγελματικά" είναι ασαφής.

Τροπολογία 9
Άρθρο 4, παράγραφος 4α (νέα)

(4α) «τελωνειακός αντιπρόσωπος»: κάθε 
πρόσωπο εγκατεστημένο στην επικράτεια 
της Ένωσης που παρέχει σε τρίτους 
υπηρεσίες στον τελωνειακό τομέα.
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Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να δοθούν όλοι οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο σώμα του κειμένου και ο 
συγκεκριμένος ορισμός έλειπε.

Τροπολογία 10
Άρθρο 4, παράγραφος 4β (νέα)

(4β) «διασαφιστής»: το πρόσωπο που 
καταθέτει στο όνομά του την τελωνειακή 
διασάφηση ή εκείνος στο όνομα του 
οποίου κατατίθεται μία τελωνειακή 
διασάφηση.

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται απλώς ο ορισμός ως έχει στον κανονισμό 2913/92 και είναι απαραίτητο να 
διατηρηθεί και σ' αυτόν τον εκσυγχρονισμένο Τελωνειακό Κώδικα.

Τροπολογία 11
Άρθρο 9, παράγραφος 2

2. Με την επιφύλαξη πιθανής εφαρμογής 
διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, η 
κατάθεση συνοπτικής ή συνήθους 
διασάφησης, συμπεριλαμβανομένης της 
απλουστευμένης διασάφησης, ή δήλωσης ή 
η υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας ή 
για τη λήψη άλλης απόφασης, καθιστούν 
το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υπεύθυνο για 
τα ακόλουθα:

2. Με την επιφύλαξη πιθανής εφαρμογής 
κυρώσεων, η κατάθεση συνοπτικής ή 
συνήθους διασάφησης, της 
απλουστευμένης διασάφησης 
συμπεριλαμβανομένης, ή δήλωσης ή η 
υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας ή 
για τη λήψη άλλης απόφασης, καθιστούν 
το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υπεύθυνο για 
τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Ένα κοινό πλαίσιο για την επιβολή κυρώσεων λόγω παραβάσεων της κοινοτικής τελωνειακής 
νομοθεσίας θα προταθεί στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μεταγενέστερη 
φάση.

Τροπολογία 12
Άρθρο 11, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Ο τελωνειακός αντιπρόσωπος που 
είναι εγκατεστημένος στην επικράτεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
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εγκεκριμένος.
Η έγκριση χορηγείται από την εθνική 
αρχή βάσει κοινών κριτηρίων για 
ολόκληρη την κοινοτική επικράτεια και 
ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη.
- Ένας τελωνειακός αντιπρόσωπος 
λαμβάνει την έγκριση εάν μπορεί να 
αποδείξει ότι διαθέτει :
- καλή οικονομική κατάσταση,
- επαγγελματική ακεραιότητα, 
-επαγγελματικά προσόντα.

Αιτιολόγηση

Σήμερα, η πρόσβαση στο επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου ρυθμίζεται από τις εθνικές 
νομοθεσίες. Στις υπηρεσίες αυτών των τελωνειακών αντιπροσώπων προσφεύγουν οι ΜΜΕ για 
τις τελωνειακές διασαφήσεις. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να υπάρχουν εγγυήσεις για τον 
επαγγελματισμό τους.

Τροπολογία 13
Άρθρο 13, Τίτλος

Άρθρο 13 Άρθρο 13

Αντιπροσώπευση σε ειδικές περιπτώσεις Αντιπροσώπευση στο τελωνείο και 
καθεστώς εγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα 

Τροπολογία 14
Άρθρο 14, παράγραφος 2

2. Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας 
μπορεί να απολαύει διευκολύνσεων όσον 
αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους για την 
ασφάλεια και την προστασία ή 
απλουστεύσεων που παρέχονται σύμφωνα 
με τον παρόντα κώδικα ή τις διατάξεις 
εφαρμογής του.

2. Το καθεστώς εγκεκριμένου
οικονομικού φορέα καλύπτει δύο τύπους 
έγκρισης: του εγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα "τελωνειακή απλούστευση" και 
του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα 
"ασφάλεια και προστασία".

Η πρώτη έγκριση παρέχει απολαυή 
ορισμένων διευκολύνσεων σύμφωνα με 
τον παρόντα κώδικα ή τις διατάξεις 
εφαρμογής του. Η δεύτερη παρέχει στον 
κάτοχό της διευκολύνσεις όσον αφορά 
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τους τελωνειακούς ελέγχους για την 
ασφάλεια και την προστασία.

Οι δύο αυτές εγκρίσεις μπορούν να 
σωρευθούν.

Αιτιολόγηση

Από την ανάγνωση του κανονισμού 648/2005, από όπου προέρχονται οι διατάξεις αυτές, 
προκύπτει ότι υπάρχουν δύο καθεστώτα εγκεκριμένου οικονομικού φορέα· για λόγους 
σαφήνειας τούτο είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί και στο σώμα του εκσυγχρονισμένου 
Τελωνειακού Κώδικα.

Τροπολογία 15
Άρθρο 15

Άρθρο 15 Άρθρο 15

Χορήγηση του καθεστώτος Χορήγηση του καθεστώτος
Τα κριτήρια για τη χορήγηση του 
καθεστώτος εγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα είναι τουλάχιστον τα εξής:

Τα κριτήρια για τη χορήγηση του 
καθεστώτος εγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα είναι τουλάχιστον τα εξής:

(α) ικανοποιητικό ιστορικό συμμόρφωσης 
με τις τελωνειακές υποχρεώσεις·

(α) ικανοποιητικό ιστορικό συμμόρφωσης 
με τις τελωνειακές και φορολογικές 
υποχρεώσεις 

(β) ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης 
των εμπορικών βιβλίων, και, ενδεχομένως, 
παρακολούθησης των μεταφορών, που να 
επιτρέπει τη διεξαγωγή ικανοποιητικών 
τελωνειακών ελέγχων·

(β) ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης 
των εμπορικών βιβλίων, και, ενδεχομένως, 
παρακολούθησης των μεταφορών, που να 
επιτρέπει τη διεξαγωγή ικανοποιητικών 
τελωνειακών ελέγχων·

(γ) απόδειξη, κατά περίπτωση, της 
οικονομικής φερεγγυότητας·

(γ) απόδειξη, κατά περίπτωση, της 
οικονομικής φερεγγυότητας·

(δ) τήρηση, κατά περίπτωση, πρακτικών 
κριτηρίων επάρκειας ή επαγγελματικών 
προσόντων που σχετίζονται άμεσα με την 
ασκούμενη δραστηριότητα·

(δ) σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 
2, όταν ένας εγκεκριμένος οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να επωφεληθεί των 
απλουστεύσεων που προβλέπονται από 
τον παρόντα Κώδικα ή τις διατάξεις 
εφαρμογής του, τήρηση πρακτικών 
κριτηρίων επάρκειας ή επαγγελματικών 
προσόντων που σχετίζονται άμεσα με την 
ασκούμενη δραστηριότητα·

(ε) ύπαρξη, κατά περίπτωση, καταλλήλων 
προτύπων ασφάλειας και προστασίας.

(ε) σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 
2, όταν ένας εγκεκριμένος οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να επωφεληθεί των 
απλουστεύσεων που αφορούν τους 
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τελωνειακούς ελέγχους που άπτονται της 
ασφάλειας και της προστασίας, ύπαρξη, 
κατά περίπτωση, καταλλήλων προτύπων 
ασφάλειας και προστασίας.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή επιτρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα κριτήρια για τη χορήγηση του 
καθεστώτος του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα "τελωνειακή απλούστευση" και αυτά για το 
καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα "ασφάλεια και προστασία"

Τροπολογία 16
Άρθρο 16, εδάφιο (ε)

(ε) τον τύπο και την έκταση των 
διευκολύνσεων που είναι δυνατόν να 
παραχωρηθούν όσον αφορά τους 
τελωνειακούς ελέγχους σχετικά με την 
ασφάλεια και την προστασία, 
λαμβανομένων υπόψη των κανόνων που 
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 27 
παράγραφος 3·

(ε) τον τύπο και την έκταση των 
διευκολύνσεων που είναι δυνατόν να 
παραχωρηθούν όσον αφορά τους 
τελωνειακούς ελέγχους σχετικά με την 
ασφάλεια και την προστασία·

Αιτιολόγηση

Το τελευταίο τμήμα του κειμένου είναι περιττό, εφόσον παραπέμπει στην επιτροπολογία.

Τροπολογία 17
Άρθρο 22

1. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει 
διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση με την κοινοτική τελωνειακή 
νομοθεσία. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με την 
παράβαση και αποτρεπτικές.

1. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει κυρώσεις 
για μη συμμόρφωση με την κοινοτική 
τελωνειακή νομοθεσία. Οι κυρώσεις αυτές 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες 
με την παράβαση και αποτρεπτικές.

Αιτιολόγηση

Ένα κοινό πλαίσιο για την επιβολή κυρώσεων λόγω παραβάσεων της κοινοτικής τελωνειακής 
νομοθεσίας θα προταθεί στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μεταγενέστερη 
φάση.
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Τροπολογία 18
Άρθρο 32, παράγραφος 1

1. Οι τελωνειακές αρχές δεν επιβάλλουν 
τέλη για τη διεξαγωγή τελωνειακών 
ελέγχων ή για οποιαδήποτε άλλη 
εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας 
κατά τις κανονικές ώρες λειτουργίας των 
αρμόδιων τελωνείων.

1. Οι τελωνειακές αρχές δεν επιβάλλουν 
τέλη για τη διεξαγωγή τελωνειακών 
ελέγχων.

Εντούτοις, οι τελωνειακές αρχές μπορούν 
να επιβάλλουν τέλη ή να προβαίνουν στην 
ανάκτηση του κόστους, εφόσον 
παρέχονται ειδικές υπηρεσίες.

Εντούτοις, οι τελωνειακές αρχές μπορούν 
να επιβάλλουν τέλη ή να προβαίνουν στην 
ανάκτηση του κόστους, εφόσον 
παρέχονται ειδικές υπηρεσίες ή για 
οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή της 
τελωνειακής νομοθεσίας.

Αιτιολόγηση

Τέλη πρέπει να επιβάλλονται μόνο για τις "έκτακτες" πράξεις. Επί πλέον, το ζήτημα των ωρών 
λειτουργίας των αρμόδιων τελωνείων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και το 
σημείο αυτό αποτελεί το αντικείμενο του άρθρου 111.

Τροπολογία 19
Άρθρο 32, παράγραφος 2

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 
παράγραφος 2, διατάξεις για την εφαρμογή 
της παραγράφου 1 δεύτερο εδάφιο, και 
ιδίως για τα ακόλουθα:

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 
παράγραφος 2, διατάξεις για την εφαρμογή 
της παραγράφου 1 δεύτερο εδάφιο, και 
ιδίως για τα ακόλουθα:

(α) παρουσία, ενδεχομένως, τελωνειακού 
προσωπικού εκτός των κανονικών ωρών 
λειτουργίας ή σε εγκαταστάσεις άλλες από 
τις τελωνειακές·

(α) παρουσία, ενδεχομένως, τελωνειακού 
προσωπικού σε εγκαταστάσεις άλλες από 
τις τελωνειακές·

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα των ωρών λειτουργίας των αρμόδιων τελωνείων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών και το σημείο αυτό αποτελεί το αντικείμενο του άρθρου 111.

Τροπολογία 20
Άρθρο 67, παράγραφος 2

2. Όταν πρέπει να συσταθεί συνολική 2. Όταν πρέπει να συσταθεί συνολική 
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εγγύηση για την κάλυψη των τελωνειακών 
οφειλών που είναι δυνατό να γεννηθούν, 
ένας εγκεκριμένος οικονομικός φορέας 
μπορεί να προβεί στη σύσταση συνολικής 
εγγύησης μειωμένου ποσού ή να 
απαλλαγεί από την υποχρέωση σύστασης 
εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 61 
παράγραφος 7, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται τα ακόλουθα τουλάχιστον 
κριτήρια:

εγγύηση για την κάλυψη των τελωνειακών 
οφειλών που είναι δυνατό να γεννηθούν, 
ένας οικονομικός φορέας μπορεί να προβεί 
στη σύσταση συνολικής εγγύησης 
μειωμένου ποσού ή να απαλλαγεί από την 
υποχρέωση σύστασης εγγύησης, σύμφωνα 
με το άρθρο 61 παράγραφος 7, υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται τα ακόλουθα 
τουλάχιστον κριτήρια:

(α) ορθή χρήση του συγκεκριμένου 
τελωνειακού καθεστώτος για καθορισμένη 
περίοδο·

(α) ορθή χρήση του συγκεκριμένου 
τελωνειακού καθεστώτος για καθορισμένη 
περίοδο·

(β) συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές· (β) συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές·

(γ) όσον αφορά την απαλλαγή από τη 
σύσταση εγγύησης, καλή οικονομική 
κατάσταση, επαρκή για να επιτρέψει την 
τήρηση των υποχρεώσεων του εν λόγω 
προσώπου.

(γ) όσον αφορά την απαλλαγή από τη 
σύσταση εγγύησης, καλή οικονομική 
κατάσταση, επαρκή για να επιτρέψει την 
τήρηση των υποχρεώσεων του εν λόγω 
προσώπου.

Αιτιολόγηση

Στον ισχύοντα τελωνειακό κώδικα, η συνολική εγγύηση αφορά όλους τους οικονομικούς 
φορείς. Συνεπώς, ουδείς λόγος υπάρχει στον νέο τελωνειακό κώδικα η εγγύηση αυτή να αφορά 
μόνο τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς.

Τροπολογία 21
Άρθρο 94, παράγραφος 4α (νέα)

4α. Όταν η συνοπτική διασάφηση εισόδου 
υποβάλλεται από πρόσωπο άλλο πλην του 
έχοντος την εκμετάλλευση του
μεταφορικού μέσου επί του οποίου τα 
εμπορεύματα εισέρχονται στο τελωνειακό 
έδαφος της Κοινότητας, o εν λόγω φορέας 
εκμετάλλευσης οφείλει να υποβάλει στο 
αρμόδιο τελωνείο δήλωση άφιξης, υπό 
μορφή τελωνειακής δήλωσης, δελτίου 
αποστολής ή κατάστασης φορτίου, που 
θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι 
αναγκαία για την ταυτοποίηση όλων των 
μεταφερόμενων εμπορευμάτων που 
πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 
συνοπτικής διασάφησης εισόδου.
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Η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 196, παράγραφος 
2, μέτρα για τον καθορισμό των 
στοιχείων που πρέπει να περιέχονται στην 
δήλωση άφιξης.
Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζεται, τηρουμένων των 
αναλογιών, για το πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου.

Αιτιολόγηση

Για πρακτικούς λόγους είναι σημαντικό να προσδιορισθεί επακριβώς ποίος σε κάθε περίπτωση 
υποχρεούται να υποβάλει τη διασάφηση.

Τροπολογία 22
Άρθρο 101, παράγραφος 4, εδάφιο (γ)

(γ) τις επιστολές, τις ταχυδρομικές κάρτες 
και το έντυπο υλικό.

(γ) τις επιστολές, τις ταχυδρομικές κάρτες 
και το έντυπο υλικό και τα σε ηλεκτρονική 
μορφή αντίστοιχά τους που περιέχονται 
στα άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Αιτιολόγηση

Ο εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας πρέπει να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον "τελωνείων 
χωρίς χαρτί". Η πρόταση πρέπει, συνεπώς, να λάβει υπόψη της την πραγματικότητα και το 
γεγονός ότι σήμερα οι επιστολές μπορούν να αποστέλλονται όχι μόνο με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο αλλά, επίσης σε "σκληρό δίσκο". Πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές οι νέες 
ηλεκτρονικές εφαρμογές.

Τροπολογία 23
Άρθρο 114, παράγραφος 1

1. Οι διασαφήσεις που πληρούν τους όρους 
του άρθρου 113 γίνονται αμέσως δεκτές 
από τις τελωνειακές αρχές, εφόσον τα 
εμπορεύματα στα οποία αναφέρονται 
είναι διαθέσιμα για έλεγχο από τις 
τελωνειακές αρχές.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο
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Τροπολογία 24
Άρθρο 115, παράγραφος 2

2. Ο διασαφιστής πρέπει να είναι 
εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος 
της Κοινότητας.

2. Ο διασαφιστής πρέπει να είναι 
εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος 
της Κοινότητας.

Ωστόσο, η προϋπόθεση της 
εγκατάστασης στην Κοινότητα δεν 
απαιτείται για τα πρόσωπα που :
- υποβάλλουν διασάφηση για 
εμπορεύματα σε καθεστώς 
διαμετακόμισης ή προσωρινής 
εναπόθεσης·
- δηλώνουν εμπορεύματα ευκαιριακά, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι τελωνειακές αρχές 
το κρίνουν δικαιολογημένο.

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 196 παράγραφος 2, διατάξεις που 
καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από το πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία μία εξαίρεση για τη διαμετακόμιση. Η αναφορά στην επιτροπολογία είναι 
περιττή στο μέτρο που η παρέκκλιση αυτή είναι ήδη δυνατή μέσω άλλων διατάξεων του 
εκσυγχρονισμένου τελωνειακού Κώδικα.

Τροπολογία 25
Άρθρο 125

Οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν σε
οικονομικό φορέα να παραλάβει τα 
εμπορεύματά του με απλουστευμένη 
διασάφηση.

Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν σε
οικονομικό φορέα "τελωνειακές 
διευκολύνσεις" για την παραλαβή των 
εμπορευμάτων του με απλουστευμένη 
διασάφηση.

Η απλουστευμένη διασάφηση μπορεί να 
λάβει τη μορφή καταχώρησης στα 
λογιστικά βιβλία του διασαφιστή, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι τελωνειακές αρχές 
έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά στο 
ηλεκτρονικό σύστημα του διασαφιστή και 
ότι μπορούν να τηρηθούν οι προϋποθέσεις 

Η απλουστευμένη διασάφηση μπορεί να 
λάβει τη μορφή καταχώρησης στα 
λογιστικά βιβλία του διασαφιστή, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι τελωνειακές αρχές 
έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά στο 
ηλεκτρονικό σύστημα του διασαφιστή και 
ότι μπορούν να τηρηθούν οι προϋποθέσεις 
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ανταλλαγής των δεδομένων αυτών μεταξύ 
των τελωνείων.

ανταλλαγής των δεδομένων αυτών μεταξύ 
των τελωνείων.

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτή έχει σχέση με τη διατήρηση του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 918/83 σχετικά με τη 
θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών.

Τροπολογία 26
Άρθρο 141

Τμήμα 3 Διαγράφεται
Ειδικές περιστάσεις

Άρθρο 141
Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς 

λόγω ειδικών περιστάσεων
Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
196 παράγραφος 2, διατάξεις που 
καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες καθώς και τους όρους υπό τους 
οποίους παρέχεται απαλλαγή από 
εισαγωγικούς δασμούς λόγω ειδικών 
περιστάσεων, όταν τα εμπορεύματα 
τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Κατά τη θέσπιση των εν λόγω διατάξεων, 
λαμβάνονται υπόψη διεθνείς συμφωνίες, 
το καθεστώς του ενδιαφερομένου 
προσώπου, η φύση και ο ειδικός 
προορισμός των εμπορευμάτων.

Αιτιολόγηση

H απάλειψη αυτή έχει σχέση με τη διατήρηση του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 91/83 για τη θέσπιση 
του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών.

Τροπολογία 27
Άρθρο 152, παράγραφος 1, εδάφιο (β)

(β) ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης, όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις για το ΦΠΑ 
και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης·

(β) άλλους εισαγωγικούς δασμούς που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις· 
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Αιτιολόγηση

Το κείμενο επαναλαμβάνει τις διατάξεις που περιέχονται στις οδηγίες 77/388/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκαν για τον ΦΠΑ και 92/12/ΕΟΚ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, χωρίς 
όμως αυτό το κανονιστικό πλαίσιο να έχει ενσωματωθεί στην τελωνειακή νομοθεσία. Ωστόσο, 
η αρχή αυτή πρέπει να παραμείνει σε μία γενική διατύπωση λόγω των διεθνών συμβατικών 
υποχρεώσεων.

Τροπολογία 28
Άρθρο 155, παράγραφος 1, εδάφιο (γ)

(γ) εφόσον δεν προβλέπεται άλλως από την 
τελωνειακή νομοθεσία, να παρέχει 
εγγύηση για την εξασφάλιση της 
πληρωμής κάθε τελωνειακής οφειλής ή 
άλλων επιβαρύνσεων, ιδίως του ΦΠΑ και 
των ειδικών φόρων κατανάλωσης που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
για το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης που ενδέχεται να γεννηθούν 
σε σχέση με τα εμπορεύματα.

(γ) εφόσον δεν προβλέπεται άλλως από την 
τελωνειακή νομοθεσία, να παρέχει 
εγγύηση για την εξασφάλιση της 
πληρωμής κάθε τελωνειακής οφειλής ή 
άλλων επιβαρύνσεων που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις και που 
ενδέχεται να γεννηθούν σε σχέση με τα 
εμπορεύματα.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο επαναλαμβάνει τις διατάξεις που περιέχονται στις οδηγίες 77/388/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκαν για τον ΦΠΑ και 92/12/ΕΟΚ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, χωρίς 
όμως αυτό το κανονιστικό πλαίσιο να έχει ενσωματωθεί στην τελωνειακή νομοθεσία. Ωστόσο, 
η αρχή αυτή πρέπει να παραμείνει σε μία γενική διατύπωση λόγω των διεθνών συμβατικών 
υποχρεώσεων.

Τροπολογία 29
Άρθρο 157, παράγραφος 2, εδάφιο (β)

(β) ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης, όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις για το ΦΠΑ 
και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης·

(β) άλλους εισαγωγικούς δασμούς που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις·

Αιτιολόγηση

Το κείμενο επαναλαμβάνει τις διατάξεις που περιέχονται στις οδηγίες 77/388/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκαν για τον ΦΠΑ και 92/12/ΕΟΚ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, χωρίς 
όμως αυτό το κανονιστικό πλαίσιο να έχει ενσωματωθεί στην τελωνειακή νομοθεσία. Ωστόσο, 
η αρχή αυτή πρέπει να παραμείνει σε μία γενική διατύπωση λόγω των διεθνών συμβατικών 
υποχρεώσεων.
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Τροπολογία 30
Άρθρο 158, παράγραφος 2

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
όταν η άδεια αφορά δημόσια αποθήκη 
τελωνειακής αποταμίευσης, μπορεί να 
προβλέπει ότι οι ευθύνες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχεία (α) ή (β) 
βαρύνουν αποκλειστικά τον δικαιούχο του 
καθεστώτος. Στην περίπτωση αυτή, οι 
τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να 
ζητούν από τον δικαιούχο του καθεστώτος 
να παρέχει εγγύηση για την εξασφάλιση 
της πληρωμής κάθε τελωνειακής οφειλής 
και άλλων επιβαρύνσεων, ιδίως του ΦΠΑ 
και των ειδικών φόρων κατανάλωσης που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
για το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης που ενδέχεται να 
γεννηθούν.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
όταν η άδεια αφορά δημόσια αποθήκη 
τελωνειακής αποταμίευσης, μπορεί να 
προβλέπει ότι οι ευθύνες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχεία (α) ή (β) 
βαρύνουν αποκλειστικά τον δικαιούχο του 
καθεστώτος. Στην περίπτωση αυτή, οι 
τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να 
ζητούν από τον δικαιούχο του καθεστώτος 
να παρέχει εγγύηση για την εξασφάλιση 
της πληρωμής κάθε τελωνειακής οφειλής 
και άλλων επιβαρύνσεων που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
και που ενδέχεται να γεννηθούν.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο επαναλαμβάνει τις διατάξεις που περιέχονται στις οδηγίες 77/388/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκαν για τον ΦΠΑ και 92/12/ΕΟΚ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, χωρίς 
όμως αυτό το κανονιστικό πλαίσιο να έχει ενσωματωθεί στην τελωνειακή νομοθεσία. Ωστόσο, 
η αρχή αυτή πρέπει να παραμείνει σε μία γενική διατύπωση λόγω των διεθνών συμβατικών 
υποχρεώσεων.

Τροπολογία 31
Άρθρο 160, παράγραφος 3

3. Οι τελωνειακές αρχές έχουν την 
ευχέρεια να ζητήσουν από τον κάτοχο των 
εμπορευμάτων να παράσχει εγγύηση για 
την εξασφάλιση της πληρωμής κάθε 
τελωνειακής οφειλής ή άλλων 
επιβαρύνσεων, ιδίως του ΦΠΑ και των 
ειδικών φόρων κατανάλωσης που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
για το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης που ενδέχεται να 
γεννηθούν.

3. Οι τελωνειακές αρχές έχουν την 
ευχέρεια να ζητήσουν από τον κάτοχο των 
εμπορευμάτων να παράσχει εγγύηση για 
την εξασφάλιση της πληρωμής κάθε 
τελωνειακής οφειλής ή άλλων 
επιβαρύνσεων, που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις και που ενδέχεται να 
γεννηθούν.
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Αιτιολόγηση

Το κείμενο επαναλαμβάνει τις διατάξεις που περιέχονται στις οδηγίες 77/388/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκαν για τον ΦΠΑ και 92/12/ΕΟΚ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, χωρίς 
όμως αυτό το κανονιστικό πλαίσιο να έχει ενσωματωθεί στην τελωνειακή νομοθεσία. Ωστόσο, 
η αρχή αυτή πρέπει να παραμείνει σε μία γενική διατύπωση λόγω των διεθνών συμβατικών 
υποχρεώσεων.

Τροπολογία 32
Άρθρο 172, παράγραφος 1, 2η φράση

Σε περίπτωση που ισχύει για τα 
εμπορεύματα πλήρης απαλλαγή από 
εισαγωγικούς δασμούς, εφαρμόζεται σ’
αυτά και απαλλαγή από το ΦΠΑ κατά την 
εισαγωγή σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις για το ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που ισχύει για τα 
εμπορεύματα πλήρης απαλλαγή από 
εισαγωγικούς δασμούς, εφαρμόζεται σ’
αυτά και απαλλαγή από τους άλλους 
εισαγωγικούς δασμούς, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Αιτιολόγηση

Το κείμενο επαναλαμβάνει τις διατάξεις που περιέχονται στις οδηγίες 77/388/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκαν για τον ΦΠΑ και 92/12/ΕΟΚ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, χωρίς 
όμως αυτό το κανονιστικό πλαίσιο να έχει ενσωματωθεί στην τελωνειακή νομοθεσία. Ωστόσο, 
η αρχή αυτή πρέπει να παραμείνει σε μία γενική διατύπωση λόγω των διεθνών συμβατικών 
υποχρεώσεων.

Τροπολογία 33
Άρθρο 178, παράγραφος 1, εδάφιο (β)

(β) ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις για το ΦΠΑ 
και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης·

(β) άλλους εισαγωγικούς δασμούς, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις·

Αιτιολόγηση

Το κείμενο επαναλαμβάνει τις διατάξεις που περιέχονται στις οδηγίες 77/388/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκαν για τον ΦΠΑ και 92/12/ΕΟΚ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, χωρίς 
όμως αυτό το κανονιστικό πλαίσιο να έχει ενσωματωθεί στην τελωνειακή νομοθεσία. Ωστόσο, 
η αρχή αυτή πρέπει να παραμείνει σε μία γενική διατύπωση λόγω των διεθνών συμβατικών 
υποχρεώσεων.
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Τροπολογία 34
Άρθρο 190, παράγραφος 1

1. Όταν μη κοινοτικά εμπορεύματα 
προορίζονται να εγκαταλείψουν το 
τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και δεν 
απαιτείται δήλωση επανεξαγωγής, 
συνοπτική διασάφηση εξόδου επιβάλλεται 
να κατατίθεται στο αρμόδιο τελωνείο 
σύμφωνα με το άρθρο 185.

1. Όταν κοινοτικά ή μη κοινοτικά 
εμπορεύματα προορίζονται να 
εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της 
Κοινότητας και δεν απαιτείται δήλωση 
επανεξαγωγής, συνοπτική διασάφηση 
εξόδου επιβάλλεται να κατατίθεται στο 
αρμόδιο τελωνείο σύμφωνα με το άρθρο 
185.

Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
196 παράγραφος 2, διατάξεις που 
καθορίζουν σειρά κοινών δεδομένων που 
πρέπει να περιέχονται στη συνοπτική 
διασάφηση εξόδου καθώς και την κοινή 
μορφή των δεδομένων αυτών· τα 
δεδομένα αυτά περιέχουν τα στοιχεία που 
απαιτούνται για την ανάλυση κινδύνων 
και την ορθή εφαρμογή των τελωνειακών 
ελέγχων, κυρίως για λόγους ασφαλείας 
και προστασίας, ενδεχομένως σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα και τις εμπορικές 
πρακτικές.

Αιτιολόγηση

Η προσφυγή στην επιτροπολογία είναι ανώφελη, στα μέτρο ότι έχουν ήδη καθορισθεί τα 
δεδομένα που πρέπει να παρέχονται για τη συνοπτική διασάφηση εισαγωγής· Πρέπει λοιπόν να 
ισχύει το αυτό και για τη συνοπτική διασάφηση εξόδου .

Τροπολογία 35
Άρθρο 190, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι τελωνειακές 
αρχές είναι δυνατό να αποδέχονται 
συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου σε χαρτί, 
υπό τον όρο ότι εφαρμόζεται το ίδιο 
επίπεδο διαχείρισης του κινδύνου με 
εκείνο που εφαρμόζεται στις συνοπτικές 
διασαφήσεις εξόδου που καταρτίζονται με 
ηλεκτρονική τεχνική επεξεργασίας 
δεδομένων και ότι πληρούνται οι όροι που 
διέπουν την ανταλλαγή τέτοιων δεδομένων 
με άλλα τελωνεία.

2α. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι 
τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να 
αποδέχονται συνοπτικές διασαφήσεις
εξόδου σε χαρτί, υπό τον όρο ότι 
εφαρμόζεται το ίδιο επίπεδο διαχείρισης 
του κινδύνου με εκείνο που εφαρμόζεται 
στις συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου που 
καταρτίζονται με ηλεκτρονική τεχνική 
επεξεργασίας δεδομένων και ότι 
πληρούνται οι όροι που διέπουν την 
ανταλλαγή τέτοιων δεδομένων με άλλα 
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τελωνεία.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να 
δεχτούν την αντικατάσταση της 
συνοπτικής διασάφησης εξόδου από την 
υποβολή της κοινοποίησης του 
συνδέσμου πρόσβασης στα δεδομένα της 
συνοπτικής διασάφησης στο σύστημα 
πληροφορικής του οικονομικού φορέα. 

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της αρίθμησης του κειμένου

Τροπολογία 36
Άρθρο 190, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Όταν η συνοπτική διασάφηση εξόδου 
υποβάλλεται από πρόσωπο άλλο πλην του 
έχοντος την εκμετάλλευση του 
μεταφορικού μέσου επί του οποίου τα 
εμπορεύματα εγκαταλείπουν το 
τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, o εν 
λόγω φορέας εκμετάλλευσης οφείλει, 
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 186, εδάφιο γ), να υποβάλει 
στο αρμόδιο τελωνείο δήλωση 
αναχώρησης, υπό μορφή τελωνειακής 
δήλωσης, δελτίου αποστολής ή 
κατάστασης φορτίου, που θα 
περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι 
αναγκαία για την ταυτοποίηση όλων των 
μεταφερόμενων εμπορευμάτων που 
πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 
συνοπτικής διασάφησης εξόδου.
Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζεται, τηρουμένων των 
αναλογιών, στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου.
Η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 196, παράγραφος 
2, μέτρα σχετικά με :
(α) τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται 
στην δήλωση αναχώρησης,
(β) τους όρους υπό τους οποίους η 
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υποχρέωση υποβολής δήλωσης 
αναχώρησης μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο παρέκκλισης ή κάποιας 
διευθέτησης,
(γ) τους κανόνες που ρυθμίζουν τις 
επιτρεπόμενες εξαιρέσεις ή διευθετήσεις 
όσον αφορά την προθεσμία που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου,
(δ) το αρμόδιο τελωνείο στο οποίο πρέπει 
να κατατεθεί ή να ευρίσκεται η δήλωση 
αναχώρησης.
Για την έγκριση των μέτρων αυτών 
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα 
στοιχεία:
(α) οι ιδιαίτερες περιστάσεις,
(β) η εφαρμογή των μέτρων αυτών σε 
ορισμένους τύπους ροών εμπορευμάτων, 
μεταφορικών μέσων ή οικονομικών 
φορέων,
(γ) οι διεθνείς συμφωνίες που προβλέπουν 
ειδικές διατάξεις στον τομέα της 
ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τις αυτές διατάξεις που ισχύουν για τη συνοπτική διασάφηση εισαγωγής.

Τροπολογία 37
Άρθρο 193

Άρθρο 193 Διαγράφεται
Απαλλαγή από εξαγωγικούς δασμούς 

λόγω ειδικών περιστάσεων
Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
196 παράγραφος 2, διατάξεις που 
καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες καθώς και τους όρους υπό τους 
οποίους παρέχεται απαλλαγή από 
εξαγωγικούς δασμούς λόγω ειδικών 
περιστάσεων, όταν τα εμπορεύματα 
εξάγονται.
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Κατά τη θέσπιση των εν λόγω διατάξεων, 
λαμβάνονται υπόψη διεθνείς συμφωνίες, 
η ιδιότητα του ενδιαφερομένου και η 
φύση των εμπορευμάτων.

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτή έχει σχέση με τη διατήρηση του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 918/83 σχετικά με τη 
θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών.

Τροπολογία 38
Άρθρο 198, 1η φράση

Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 918/83, (ΕΟΚ) 
αριθ. 3925/91, (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, (ΕΚ) 
αριθ. 82/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 
καταργούνται.

Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91, 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, (ΕΚ) αριθ. 82/2001 
και (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 καταργούνται.

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτή έχει σχέση με τη διατήρηση του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 918/83 σχετικά με τη 
θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο τελωνειακός κώδικας1 που χρονολογείται από το 1992 παρέχει το κοινό νομικό πλαίσιο για 
την κοινή εφαρμογή των κανόνων της τελωνειακής Ένωσης. Ενοποιεί το σύνολο της κοινής
τελωνειακής νομοθεσίας σε ένα μόνο κείμενο. Λόγω των ριζικών αλλαγών που επήλθαν στον 
χώρο του παγκόσμιου εμπορίου (αυξανόμενη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και 
ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων) και, καθώς δεν δύναται πλέον να παρακολουθήσει την 
εξέλιξη των καθηκόντων που ανατίθενται στα τελωνεία, είναι πλέον καιρός να 
εκσυγχρονισθεί.

Η πρόταση κανονισμού που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 20052

πρέπει να εξετασθεί με γνώμονα το προαναφερθέν πλαίσιο, καθώς και στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της Λισσαβώνας. Πρόκειται για ένα αμιγώς κανονιστικό κείμενο που προβαίνει 
σε πλήρη αναμόρφωση του ισχύοντος κώδικα και αποσκοπεί να απλοποιήσει την τελωνειακή 
νομοθεσία και τις τελωνειακές διαδικασίες, τόσο για τους οικονομικούς φορείς όσο και για τη 
διοίκηση των τελωνείων, προκειμένου να μειωθεί το κόστος εκτελωνισμού και να δοθεί 
απάντηση στις προκλήσεις στον τομέα του εμπορίου (σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, 
για την καταπολέμηση της διάθεσης εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για την προστασία της υγείας και 
του περιβάλλοντος, κλπ.). 

Ο νέος αυτός Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας δεν περιορίζεται στην απλούστευση 
ορισμένων διαδικασιών αλλά τροποποιεί ριζικά το τελωνειακό δίκαιο ως προς ορισμένα 
σημεία και, για τον λόγο αυτό εξ άλλου, η πρόταση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συναφή 
πρόταση σχετικά με τα τελωνεία χωρίς χαρτί, τα αποκαλούμενα "e-customs". Όντως, η 
εύρυθμη λειτουργία του συστήματος αυτού είναι που θα καταστήσει δυνατή την εφαρμογή 
των νέων διαδικασιών που προβλέπονται στον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Από τα 200 άρθρα του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα, εκείνα που προκαλούν 
ζωηρές αντιδράσεις τόσο στους επαγγελματικούς όσο και στους κυβερνητικούς κύκλους των 
κρατών μελών είναι αυτά που εισάγουν καινοτομίες.
Επ' αυτών των ιδιαίτερα λεπτών ζητημάτων καλούμεθα να γνωμοδοτήσουμε, προσπαθώντας 
να επιτύχουμε μία συναίνεση που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των 
μερών χωρίς να παραβλέπει τον τελικό στόχο: να καταστεί η τελωνειακή νομοθεσία 
απλούστερη και καλύτερα διαρθρωμένη για να εξασφαλίζει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα 
των κοινοτικών τελωνείων και προστατευόμενη ρευστότητα του διεθνούς εμπορίου.

Οι διαστάσεις απόψεων εστιάζονται, κυρίως, στο ζήτημα της τελωνειακής αντιπροσώπευσης,
στο καθεστώς του οικονομικού φορέα, στον αποκεντρωμένο εκτελωνισμό και στην αυξημένη 
χρήση της επιτροπολογίας

  
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα και 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του 
κανονισμού του Συμβουλίου.
2 CΟΜ (2005) 608 τελικό
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1) Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας

Η διάταξη αυτή, που καλείται "τροπολογία ασφαλείας", εισήχθη με τον κανονισμό 
648/20051, Το κείμενο αυτό θεσπίζει ένα σύστημα διασαφήσεων με χρήση μηχανογραφικών 
συστημάτων πριν από την αναχώρηση και πριν από την άφιξη και καθιερώνει ένα προφίλ 
ανάλυσης των κινδύνων με στόχο την ασφάλεια του κοινοτικού εδάφους. Δίδει συνέχεια στις 
εκκλήσεις που απηύθυναν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διεθνή κοινότητα μετά τις 
τρομοκρατικές ενέργειες της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και αποτελεί την συγκεκριμένη 
απάντηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, παράλληλα με την θέσπιση κανονιστικού πλαισίου 
εκ μέρους της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τελωνείων. Η συγκεκριμένη διάταξη εισήχθη 
προκειμένου να αυξηθούν οι διευκολύνσεις για τους φορείς προς αντιστάθμιση των νέων 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση της 
ασφάλειας.
Ο κανονισμός 648/2005 αποτελεί σήμερα αντικείμενο συζητήσεων προκειμένου να 
καταρτισθούν οι όροι εφαρμογής του (οι οποίοι έπρεπε να τεθούν σε ισχύ το θέρος του 2006),
γεγονός το οποίο παρεκτρέπει τις συζητήσεις, επειδή οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συγχέουν τη 
νέα πρόταση κανονισμού με τις συζητήσεις σχετικά με τους όρους εφαρμογής. Επί πλέον δε, 
κανείς δεν γνωρίζει σήμερα τα πλεονεκτήματα που το καθεστώς αυτό μπορεί να προσφέρει.

Ο κανονισμός αυτός περιέχει, στο άρθρο 5, αναφορά σε δύο καθεστώτα για τους 
εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τα οποία μπορούν να συνυπάρχουν.

Για τον λόγο αυτό και επιδιώκοντας μεγαλύτερη σαφήνεια, η εισηγήτρια επιθυμεί, μέσω των 
τροπολογιών που καταθέτει, τα δύο αυτά καθεστώτα να προσδιορίζονται ρητώς στο σώμα 
αυτού του νέου Τελωνειακού Κώδικα.

Επειδή οι οικονομικοί φορείς δεν εγνώριζαν τα πραγματικά οφέλη που συνεπάγεται το 
καθεστώς αυτό, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιέρωσε ορισμένες διακρίσεις, 
ιδιαίτερα σ' ό,τι αφορά τη συνολική εγγύηση (Άρθρο 67). Ωστόσο, καθώς η έγκριση αυτή 
μπορεί να χορηγηθεί σε όλους τους οικονομικούς φορείς, η εισηγήτρια επιθυμεί επαναφορά 
του ισχύοντα κανόνα.

2) Το δικαίωμα τελωνειακής αντιπροσώπευσης - Άρθρο 11

Στην ισχύουσα έκδοση του Κοινοτικού τελωνειακού Κώδικα, το άρθρο 5 προβλέπει ότι τα 
κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τον ένα από τους δύο τρόπους 
αντιπροσώπευσης (άμεση ή έμμεση) μόνο για τους αντιπροσώπους που ασκούν τη 
δραστηριότητά τους στο έδαφός τους. Το επάγγελμα αυτό υπάρχει στα περισσότερα κράτη 
μέλη, πλην της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ο εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας αυτή τη δυνατότητα την καταργεί.

Η εισηγήτρια συμμερίζεται τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία η εν 
λόγω δυνατότητα δεν συμβαδίζει με το ηλεκτρονικό περιβάλλον και με τις αρχές της Ενιαίας 
αγοράς, σύμφωνα με τις οποίες οι φορείς παροχής υπηρεσιών όλων των κρατών μελών πρέπει 
να μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους σε ολόκληρη την Κοινότητα.

  
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΕ L 117 της 4ης Μαΐου 2005, σ. 13



PR\628050EL.doc 29/30 PE 376.600v01-00

EL

Είναι λοιπόν επιτακτικό αυτό το δικαίωμα τελωνειακής αντιπροσώπευσης να επεκταθεί και 
για τον λόγο αυτό εισάγεται στο Άρθρο 4 ο ορισμός του τελωνειακού αντιπροσώπου.
Ωστόσο, σε πολλές χώρες, η προσφυγή σε εκτελωνιστές αποτελεί παράδοση και είναι πολύ 
χρήσιμη για τις μικρές επιχειρήσεις. Η εισηγήτρια εκτιμά, συνεπώς, ότι ο εκτελωνιστής 
πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος και για τον λόγο αυτό πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι 
διαθέτει καλή οικονομική κατάσταση, επαγγελματική ακεραιότητα και επαγγελματικά 
προσόντα.

Ο εκτελωνιστής θα έχει επίσης τη δυνατότητα να υπαχθεί στο καθεστώς εγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα.

3) Ο κεντρικός εκτελωνισμός

Η πρόταση εισάγει νέες έννοιες, τα πλεονεκτήματα των οποίων είναι, επί του παρόντος, 
δύσκολο να γνωρίζομε. Συνεπώς, γίνεται λόγος για κεντρικό εκτελωνισμό (αιτιολογική 
σκέψη 27) με ενιαία ηλεκτρονική θυρίδα και "μονοαπευθυντική" διαδικασία (αιτιολογική 
σκέψη 7).
Ο κεντρικός εκτελωνισμός σημαίνει ότι ο τόπος υποβολής της τελωνειακής διασάφησης 
μπορεί να αποσυνδέεται από τον τόπο στον οποίο ευρίσκονται πράγματι τα εμπορεύματα. 
Τούτο είναι δυνατόν, εφόσον οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ενιαία ηλεκτρονική θυρίδα 
(δυνατότητα που προσφέρεται στους οικονομικούς φορείς να εκπληρώνουν διά μιάς τις 
υποχρεώσεις διασάφησης που έχουν έναντι των τελωνείων και των άλλων κυβερνητικών 
υπηρεσιών - κτηνιατρικών, φυτοϋγειονομικών- κλπ., χρησιμοποιώντας από τις εγκαταστάσεις 
τους ηλεκτρονικά μέσα προσβάσιμα οποιαδήποτε ώρα) τα δε εμπορεύματα ελέγχονται από 
τις αρμόδιες αρχές ταυτόχρονα και στο αυτό μέρος. Πρόκειται για την ενιαία ηλεκτρονική 
θυρίδα.

Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά σε σχέση με αυτή την ιδέα του κεντρικού εκτελωνισμού :

- Ο κεντρικός εκτελωνισμός θα έχει επίπτωση στα ποσά που θα εισπράττει κάθε κράτος  
μέλος και, συνεπώς, στο μερίδιο (25%) των δασμών που τους αναλογεί βάσει των 
εισόδων είσπραξης· τούτο, εξ άλλου, συνδέεται με το ζήτημα της ατελούς διεξαγωγής
του ηλεκτρονικού εκτελωνισμού (Άρθρο 32), εφόσον, για να αντισταθμιστεί το 
επενδυτικό κόστος των οικονομικών φορέων, η ατελής διεξαγωγή των εργασιών 
εκτελωνισμού θα αποτελεί πλέον τον κανόνα ενώ θα τιμολογούνται μόνο ορισμένες 
πολύ ειδικές υπηρεσίες. 

- Ο κεντρικός εκτελωνισμός επιτρέπει μεν αφενός να αναπτύσσεται ανταγωνισμός 
μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών, αφ' ετέρου όμως τους στερεί μια 
τιμολόγηση η οποία δεν αντιβαίνει τους κανόνες της Εσωτερικής αγοράς. Εξάλλου, η 
τιμολόγηση αυτή συμβάλλει στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των συστημάτων 
τεχνολογίας πληροφοριών που διαθέτουν οι διοικήσεις και στην εξάλειψη των 
παραγόντων που καθυστερούν, ενδεχομένως, την εφαρμογή του μηχανισμού.

- Με τον κεντρικό εκτελωνισμό υπάρχει ο κίνδυνος, εάν δεν εναρμονιστούν οι 
δραστηριότητες ελέγχου, κυρίως, να ευνοηθεί η συγκέντρωση της εμπορικής 
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δραστηριότητας στις πλέον ελκυστικές χώρες που διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες και 
να προκύψουν εκτροπές των συναλλαγών.

4)Έκταση των συναφών με την επιτροπολογία διατάξεων

Στο σώμα του κειμένου, τα άρθρα παραπέμπουν τακτικά στο Άρθρο 192, παράγραφος 2. Η 
διάταξη αυτή αφορά την προσφυγή στην αρμόδια για τα μέτρα εφαρμογής επιτροπή. Σήμερα, 
οι διατάξεις εφαρμογής του κώδικα εγκρίνονται, πλην εξαιρέσεων, κατόπιν εξετάσεως των 
προτάσεων της Επιτροπής από επιτροπή που λειτουργεί σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής. Η πρόταση του εκσυγχρονισμένου Κώδικα 
προβλέπει, στο άρθρο 196, τη χρήση, στο μέλλον, μιας πιο ευέλικτης διαδικασίας, ώστε να 
προσδίδει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στις εργασίες των διαφόρων 
τμημάτων της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα, σύμφωνα με την Επιτροπή. Προτείνεται 
λοιπόν όπως τα μέτρα εφαρμογής του Τελωνειακού Κώδικα εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής και, όταν κρίνεται χρήσιμο, να συντάσσονται 
επεξηγηματικά σημειώματα ή να χαράζονται κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία διαβούλευσης (Άρθρο 7).

Κατά την εισηγήτρια, η σημασία των επιτροπών αυτών και η έλλειψη συγκεκριμένου 
πλαισίου λειτουργίας έχουν ως αποτέλεσμα η διαδικασία να διαφεύγει από τον κοινοτικό 
νομοθέτη.

Πρόκειται για θέμα άκρως τεχνικό και η εισηγήτρια αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα μιας 
τέτοιας διαδικασίας. Ωστόσο, η έλλειψη διαφάνειας είναι εμφανής για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, οι πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με την επιτροπολογία (Έγκριση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Έκθεσης Corbett, τον Ιούνιο του 2006, και η απόφαση 
τροποποίησης της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1999) μας 
δίδουν τη δυνατότητα να επανέλθουμε στο σημείο αυτό μεταγενέστερα.

5) Άλλα ζητήματα που εξετάζονται

Οι άλλες τροπολογίες που κατέθεσε η εισηγήτρια αφορούν συγκεκριμένα φορολογικά 
ζητήματα καθώς και ένα ζήτημα που δεν είχε ρυθμιστεί με την έγκριση του κανονισμού 
648/2005 και άπτεται της υποχρέωσης υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισαγωγής.

Συμπέρασμα

Ως προς ορισμένα σημεία, είναι πολύ δύσκολο να λάβουμε θέση, διότι ορισμένες διατάξεις 
δεν θα είναι εφαρμόσιμες παρά μελλοντικά και με την προοπτική των τελωνείων χωρίς χαρτί. 
Σε ολόκληρη την έκθεση η εισηγήτρια προσπάθησε να συμβιβάσει τα συμφέροντα των 
διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων.


