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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 την 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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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................11

(*) Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιτροπών – Άρθρο 47 του Κανονισμού



PE 390.543v01-00 4/12 PR\670659EL.doc

EL



PR\670659EL.doc 5/12 PE 390.543v01-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 περί της αμοιβαίας συνδρομής 
μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών 
αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των 
τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων
(COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0866)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και τα άρθρα 135 και 280 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0033/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-
0000/2007),

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 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 4 Α (νέα)

Τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)1.
____________________
1 ΕΕ C 94, 28.4.2007, σ. 3.

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Η προσθήκη βασίζεται στον υποχρεωτικό χαρακτήρα του άρθρου 28, παράγραφος 2 του 
κανονισμού 45/2001 που ζητεί διαβουλεύσεις με τον ΕΕΠΔ.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12) Πρέπει να δημιουργηθεί στο πλαίσιο 
της Επιτροπής μια μόνιμη υποδομή, που θα 
επιτρέπει την πραγματοποίηση κοινών 
τελωνειακών ενεργειών καθόλη τη 
διάρκεια του ημερολογιακού έτους και θα 
δέχεται για τον χρόνο που απαιτείται για 
την εκτέλεση μιας ή περισσοτέρων ειδικών 
ενεργειών, τους εκπροσώπους των κρατών 
μελών καθώς και, κατά περίπτωση, τους 
αξιωματικούς σύνδεσης των τρίτων 
χωρών, των κοινοτικών ή διεθνών 
οργανισμών και υπηρεσιών, και ιδίως της 
Ευρωπόλ και του Διεθνούς Οργανισμού 
Τελωνείων (ΔΟΤ) και της Ιντερπόλ.

Πρέπει να δημιουργηθεί στο πλαίσιο της 
Επιτροπής μια μόνιμη υποδομή, που θα 
επιτρέπει το συντονισμό κοινών 
τελωνειακών ενεργειών καθόλη τη 
διάρκεια του ημερολογιακού έτους και θα 
δέχεται για τον χρόνο που απαιτείται για 
την εκτέλεση μιας ή περισσοτέρων ειδικών 
ενεργειών, τους εκπροσώπους των κρατών 
μελών καθώς και, κατά περίπτωση, τους 
αξιωματικούς σύνδεσης των τρίτων 
χωρών, των κοινοτικών ή διεθνών 
οργανισμών και υπηρεσιών, και ιδίως της 
Ευρωπόλ και του Διεθνούς Οργανισμού 
Τελωνείων (ΔΟΤ) και της Ιντερπόλ.

Αιτιολόγηση

Ο όρος ταιριάζει καλύτερα με το συντονιστικό ρόλο της Επιτροπής.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12 Α (νέα)

(12α) Ο ΕΕΠΔ για να εξετάσει ζητήματα 
εποπτείας που έχουν σχέση με το 
Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών 
(ΤΣΠ) συγκαλεί συνεδρίαση με τις 
εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας 
δεδομένων τουλάχιστον μία φορά κατ' 
έτος.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τις τροπολογίες 8 και 9.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17 Α (νέα)
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(17α) Οι ανταλλαγές δεδομένων με τρίτες 
χώρες που διέπονται από τον παρόντα 
κανονισμό πρέπει να υπόκεινται στην εκ 
των προτέρων επαλήθευση του γεγονότος 
ότι οι κανόνες προστασίας δεδομένων 
στη χώρα προορισμού, ιδιαίτερα σε 
σχέση με την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων, προσφέρουν βαθμό 
προστασίας ισοδύναμο με εκείνον που 
προσφέρουν οι κανόνες της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Οι τρίτες χώρες που λαμβάνουν δεδομένα από κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της τελωνειακής 
συνεργασίας πρέπει να είναι σε θέση να εγγυώνται κατάλληλα πρότυπα προστασίας δεδομένων 
συγκρίσιμα με τα πρότυπα της ΕΕ. Η αιτιολογική σκέψη συνδέεται με την τελευταία παράγραφο 
του άρθρου 19 (νέο).

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 15, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97)

2. Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους 
μπορούν επίσης να κοινοποιήσουν 
πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις που 
είναι ή φαίνονται αντίθετες προς τις 
τελωνειακές και γεωργικές ρυθμίσεις, 
βαθμιαία ή σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, βάσει ενός προτύπου 
διαρθρωμένου ή όχι».

2. Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους 
μπορούν επίσης να κοινοποιήσουν 
πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις που 
είναι ή φαίνονται αντίθετες προς τις 
τελωνειακές και γεωργικές ρυθμίσεις.

Αιτιολόγηση

Απλοποίηση του κειμένου

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 14

Άρθρο 36, παράγραφος 2, εδάφιο 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97)

(14) Στο άρθρο 36 παράγραφος 2 η 
τελευταία φράση αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

(14) Στο άρθρο 36 παράγραφος 2 το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει πρόσβαση 
κανένα άτομο τα δεδομένα του οποίου 
αποτελούν ή όχι αντικείμενο επεξεργασίας 

Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να 
απαγορευθεί η πρόσβαση σε οιοδήποτε 
άτομο τα δεδομένα του οποίου αποτελούν 
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κατά την περίοδο κατά την οποία 
διενεργούνται δράσεις με σκοπό την 
παρατήρηση και τη σύνταξη πρακτικών ή 
τη διακριτική παρακολούθηση, καθώς και 
κατά την περίοδο κατά την οποία η 
επιχειρησιακή ανάλυση των δεδομένων ή η 
έρευνα βρίσκονται υπό διεξαγωγή.

αντικείμενο επεξεργασίας κατά την 
περίοδο κατά την οποία διενεργούνται 
δράσεις με σκοπό την παρατήρηση και τη 
σύνταξη πρακτικών ή τη διακριτική 
παρακολούθηση, καθώς και κατά την 
περίοδο κατά την οποία η επιχειρησιακή 
ανάλυση των δεδομένων ή η έρευνα 
βρίσκονται υπό διεξαγωγή.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί συνέπεια προς τον Κανονισμό 45/2001 όσον αφορά την πρόσβαση σε 
προσωπικά δεδομένα.

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 15, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)

Άρθρο 37, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97)

2. Οποιοδήποτε άτομο μπορεί να ζητήσει, 
σύμφωνα με τα δεδομένα που εισάγονται 
στο ΤΣΠ από ένα κράτος μέλος ή από την 
Επιτροπή, σε κάθε αρχή εθνικού ελέγχου 
που προβλέπεται στο άρθρο 28 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ ή από τον Ευρωπαίο Επόπτη για 
την προστασία των δεδομένων που 
προβλέπει το άρθρο 41 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, να έχει 
πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν για να ελέγξει 
την ακρίβεια, καθώς και τη χρήση που 
γίνεται ή έχει γίνει. Το δικαίωμα αυτό 
διέπεται αντιστοίχως από τους νόμους, τις 
ρυθμίσεις και τις διαδικασίες του κράτους 
μέλους στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση 
και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
45/2001. Εάν τα δεδομένα αυτά έχουν 
εισαχθεί από άλλο κράτος μέλος ή από την 
Επιτροπή, η εξακρίβωση πραγματοποιείται 
σε στενή συνεργασία με την εθνική αρχή 
ελέγχου του εν λόγω κράτους μέλους ή με 
τον Ευρωπαίο Επόπτη προστασίας των 
δεδομένων.

2. Οποιοδήποτε άτομο μπορεί να ζητήσει 
από κάθε αρχή εθνικού ελέγχου που 
προβλέπεται στο άρθρο 28 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ ή από τον Ευρωπαίο Επόπτη για 
την προστασία των δεδομένων που 
προβλέπει το άρθρο 41 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, να έχει 
πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν για να ελέγξει 
την ακρίβεια, καθώς και τη χρήση που 
γίνεται ή έχει γίνει. Το δικαίωμα αυτό 
διέπεται αντιστοίχως από τους νόμους, τις 
ρυθμίσεις και τις διαδικασίες του κράτους 
μέλους στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση 
και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
45/2001. Εάν τα δεδομένα αυτά έχουν 
εισαχθεί από άλλο κράτος μέλος ή από την 
Επιτροπή, η εξακρίβωση πραγματοποιείται 
σε στενή συνεργασία με την εθνική αρχή 
ελέγχου του εν λόγω κράτους μέλους ή με 
τον Ευρωπαίο Επόπτη προστασίας των 
δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί συνοχή στη διαδικασία για αίτηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα.
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Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 15, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΑ) (νέο)

Άρθρο 37, παράγραφος 3 α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97)

(αα) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 3α: 
"3α. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων θα επιβλέπει τη συμμόρφωση 
του ΤΣΠ προς τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
45/2001."

Αιτιολόγηση

Για να αναγνωρισθεί ό εποπτικός ρόλος του ΕΕΠΔ ως προς το ΤΣΠ, συνεπές προς τον 
Κανονισμό 45/2001.

Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 15, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΒΑ) (νέο)

Άρθρο 37, παράγραφος 4 α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97)

(βα) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 4α: 
"4α. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων συγκαλεί συνεδρίαση με τις 
εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας 
δεδομένων τουλάχιστον μία φορά κατ' 
έτος για να εξετάσει ζητήματα εποπτείας 
που έχουν σχέση με το ΤΣΠ."

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί συντονισμός του ΕΕΠΔ και των εθνικών εποπτικών αρχών.

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Άρθρο 43, παράγραφος 5 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97)

(β) στην παράγραφο 5, τρίτη φράση, η 
φράση «ο Διαμεσολαβητής που προβλέπει 
το άρθρο 37 παράγραφος 4» 
αντικαθίσταται από τη φράση «ο 
Ευρωπαίος Επόπτης για την προστασία 

(β) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
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των δεδομένων που προβλέπει το άρθρο 
41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001»,

"Η επιτροπή από κοινού με την εποπτική 
ομάδα που εμφαίνεται στο άρθρο …, 
εξετάζει οιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με 
τη λειτουργία του ΤΣΠ που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν οι ελεγκτικές αρχές που 
προβλέπονται στο άρθρο 37. Η επιτροπή 
υπό την ad hoc σύνθεσή της συνέρχεται 
τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος."

Αιτιολόγηση

Ακολουθείται το μοντέλο που εγκρίθηκε για το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς 
(SIS II).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της παρούσας πρότασης κανονισμού είναι να ευθυγραμμίσει τον ισχύοντα κανονισμό 
(ΕΚ) 515/97 του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 1997 με τις νέες κοινοτικές αρμοδιότητες 
στον τομέα της τελωνειακής συνεργασίας, ενισχύοντας συγχρόνως τη συνεργασία και την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ αυτών και της Επιτροπής.

Αν και η πρόληψη της απάτης εις βάρος της κοινοτικής τελωνειακής και γεωργικής 
νομοθεσίας έχει σημειώσει καλά αποτελέσματα μετά τη θέσπιση του κανονισμού 515/97,
ωστόσο, η τροποποίηση του κανονισμού αυτού είναι επιτακτική για μια σειρά λόγων, κυρίως 
λόγω των δύο πρόσφατων διευρύνσεων της ΕΕ, οι οποίες έχουν μεταθέσει και επεκτείνει σε 
μεγάλο βαθμό τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαίος 
Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) 1 στη γνωμοδότησή του της 22ας Φεβρουαρίου 
2007 αντιμετώπισε και ρύθμισε λεπτομερώς μια σειρά ζητημάτων προστασίας δεδομένων και 
ιδίως διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο προσωπικών δεδομένων που έχουν τύχει επεξεργασίας 
στο πλαίσιο του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών (ΤΣΠ). Ομοίως, το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εκδώσει μια γνωμοδότηση στις 21 Μαρτίου 2007 2.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου έχει θεσπίσει μια νομική βάση για αιτήσεις 
παροχής βοήθειας μεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών για την καταπολέμηση 
των παρατυπιών και της απάτης, η οποία έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας ειδικής βάσης 
δεδομένων - το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (ΤΣΠ) - το οποίο συνδέει σήμερα 1500 
τερματικούς σταθμούς με 3000 διαπιστευμένους χρήστες στο σύνολο των 27 κρατών μελών, 
παρέχοντας στις αρμόδιες διοικητικές αρχές τη δυνατότητα να προειδοποιούν τους 
ευρωπαίους εταίρους τους για κάθε κίνδυνο ή υποψία διενέργειας παρατυπιών.  Η παρούσα 
πρόταση κανονισμού αποσκοπεί να ενισχύσει τη λειτουργικότητα του ΤΣΠ με τη θέσπιση 
ενός συμπληρωματικού Ευρωπαϊκού Ευρετηρίου Δεδομένων (ΕΕΔ) που θα αφορά τις 
κινήσεις εμπορευματοκιβωτίων και μέσων μεταφοράς καθώς επίσης και τα σχετικά 
εμπορεύματα και πρόσωπα. Επιπλέον, το Αρχείο Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών 
(ΑΦΤΕ),το οποίο θεσπίστηκε αρχικά από τα κράτη μέλη για την ανταλλαγή πληροφοριών 
στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα, εντάσσεται στην κοινοτική νομοθεσία, εξυπηρετώντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο τόσο την παρακολούθηση των κοινοτικών δράσεων καθώς και τις έρευνες 
του τρίτου πυλώνα.

Ενώ οι διευκολύνσεις του εμπορίου αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της εμπορικής πολιτικής 
της ΕΕ, εντούτοις διατρέχουν τον κίνδυνο να τύχουν εκμετάλλευσης από το διεθνές 
οικονομικό και χρηματοπιστωτικό έγκλημα: οι οργανισμοί που μετέρχονται την απάτη 
αποφεύγουν τους ελέγχους ή την καταβολή των τελών, επωφελούνται από μειώσεις ή 
αναστολές στην καταβολή τελών χωρίς να το δικαιούνται και - από το σκέλος των δαπανών -
φαίνεται να επικεντρώνονται στην καταβολή επιστροφών για εξαγωγές σε αγροτικά προϊόντα 
και μεταποιημένα προϊόντα που εγκαταλείπουν την τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας.  
Οι ενέργειες αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές οικονομικές απώλειες για τις 

  
1 Σύμφωνα με τον κανονισμό 45/2001 ο ΕΕΠΔ αντικατέστησε τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σε θέματα 
προστασίας δεδομένων .
2 ΕΕ C101 της  4.5.2007, σελίδα 4
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Ευρωπαϊκές Κοινότητες, δεδομένου ότι οι τελωνειακοί δασμοί στις εισαγωγές, οι αγροτικές 
εισφορές  και ο ΦΠΑ στις εισαγωγές που επιβάλλουν τα κράτη μέλη κατά την ολοκλήρωση 
των τελωνειακών διατυπώσεων, αποτελούν σημαντικό μέρος των εσόδων του κοινοτικού 
προϋπολογισμού. 

Η παρούσα πρόταση κανονισμού προβλέπει νομοθετικές και τεχνικές προσαρμογές σε μια 
σειρά τομέων και ιδίως :
- Προσαρμογή του ορισμού της τελωνειακής νομοθεσίας στη σύμβαση Νάπολη ΙΙ 1
- Θέσπιση αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αίτηση από 
το κράτος μέλος παραλαβής των δεδομένων 
- Εναρμόνιση της διαδικασίας κοινοποίησης σε μια τρίτη χώρα δεδομένων που έχουν ληφθεί 
από άλλο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση της συναίνεσής του 
- Δυνατότητα χρησιμοποίησης του ΤΣΠ για σκοπούς στρατηγικής και επιχειρησιακής 
ανάλυσης. 

Όσον αφορά τις διαδικασίες επιτροπολογίας:  ο αρχικός κανονισμός (ΕΚ) 515/97 του 
Συμβουλίου βασιζόταν στα άρθρα 43 και 235 της Συνθήκης και θεσπίστηκε στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διαβούλευσης, ενώ η τροποποιητική πράξη (βάσει των άρθρων 135 και 280 της 
Συνθήκης) ακολουθεί τη διαδικασία συναπόφασης.  Δεδομένου ότι η τελευταία επιδιώκει να 
τροποποιήσει μεταξύ άλλων και το άρθρο 43 του κανονισμού που όρισε μια επιτροπή για την 
επιτροπολογία, φαίνεται απαραίτητη η προσαρμογή των άρθρων 23, 25 και 43 σύμφωνα με 
το νέο πλαίσιο για την επιτροπολογία.

  
1 Πράξη του Συμβουλίου 98/C 24/01 της 18ης Δεκεμβρίου 1997 για τη σύνταξη, βάσει του άρθρου Κ3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της σύμβασης για την αμοιβαία βοήθεια  και συνεργασία μεταξύ των 
τελωνειακών διοικήσεων [Επίσημη Εφημερίδα C 24 της 23.01.1998].


