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Τροπολογία 31
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής για 
τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων και 
την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας 
(COM(2012) 793) αναγνωρίζεται η 
επιτακτική ανάγκη βελτίωσης της 
ποιότητας και της διαθεσιμότητας των 
δεδομένων προς χρήση για την ανάλυση 
των κινδύνων πριν από την άφιξη των 
εμπορευμάτων, ιδίως για τον 
αποτελεσματικό προσδιορισμό και 
μετριασμό των κινδύνων για την 
ασφάλεια και την προστασία σε εθνικό 
και ενωσιακό επίπεδο, εντός του κοινού 
πλαισίου διαχείρισης των κινδύνων 
δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92. Η 
ενσωμάτωση των δεδομένων σχετικά με 
τη διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων 
στη διαχείριση των κινδύνων πριν από 
την άφιξή τους θα βελτιώσει σε μεγάλο 
βαθμό την προβολή της αλυσίδας 
εφοδιασμού και θα ενισχύσει σημαντικά 
την ικανότητα της ΕΕ και των κρατών 
μελών όσον αφορά τη στοχευμένη 
υποβολή φορτίων αποστολής υψηλότερου 
κινδύνου σε ελέγχους, διευκολύνοντας 
παράλληλα τη ροή των νόμιμων 
εμπορικών συναλλαγών.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 18γ.
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Τροπολογία 32
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για την ενίσχυση της σαφήνειας, της
συνοχής και της διαφάνειας, είναι 
απαραίτητο να προσδιοριστούν με 
σαφέστερους όρους οι αρχές οι οποίες 
πρέπει να έχουν πρόσβαση στα ευρετήρια 
που δημιουργούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού· προς τον σκοπό αυτό, θα 
καθιερωθεί ενιαία παραπομπή στις 
αρμόδιες αρχές.

(4) Για την ενίσχυση της σαφήνειας, της 
συνοχής, της συνέπειας και της 
διαφάνειας, είναι απαραίτητο να 
προσδιοριστούν με σαφείς όρους οι αρχές 
οι οποίες πρέπει να έχουν πρόσβαση στα 
ευρετήρια που δημιουργούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού· προς τον σκοπό 
αυτό, θα καθιερωθεί ενιαία παραπομπή 
στις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 33
Tadeusz Ross

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Σύμφωνα με τα δεδομένα που 
περιλαμβάνονται στην εκτίμηση 
επιπτώσεων της Επιτροπής όσον αφορά 
την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 515/97 (SWD(2013)0482 τελικό) 
σχετικά με τις διαστάσεις του 
προβλήματος, μόνο η απάτη λόγω 
ψευδούς δήλωσης καταγωγής 
συνεπάγεται ζημίες ύψους έως και 100 
εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την 
ΕΕ27. Το 2011, τα κράτη μέλη ανέφεραν 
1 905 υποθέσεις ανιχνευθείσας απάτης 
και άλλων παρατυπιών που 
αντιστοιχούσαν σε ζημίες ύψους 107,7 
εκατομμυρίων ευρώ και αφορούσαν 
ψευδείς περιγραφές εμπορευμάτων. Το 
ποσό αυτό αναφέρεται μόνο σε ζημίες που 
ανιχνεύθηκαν από τα κράτη μέλη και την 
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Επιτροπή. Οι πραγματικές διαστάσεις 
του προβλήματος ενδέχεται να είναι 
σημαντικά μεγαλύτερες, καθώς δεν 
υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για 
περίπου 30 000 εντοπισθείσες 
περιπτώσεις πιθανής απάτης.

Or. en

Τροπολογία 34
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ο εντοπισμός κρουσμάτων απάτης, ο 
προσδιορισμός των τάσεων κινδύνων και η 
εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών 
διαχείρισης των κινδύνων εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τον προσδιορισμό και 
τη διασταυρωτική ανάλυση των σχετικών 
συνόλων επιχειρησιακών δεδομένων. Ως 
εκ τούτου, απαιτείται η δημιουργία, σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός 
ευρετηρίου το οποίο θα περιέχει δεδομένα 
σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και 
τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης 
εμπορευμάτων εντός των κρατών μελών 
και των άμεσων εξαγωγών. Προς τον 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιτρέπουν τη συστηματική αναπαραγωγή 
των δεδομένων εισαγωγών, εξαγωγών και 
διαμετακόμισης εμπορευμάτων από τα 
συστήματα που διαχειρίζεται η Επιτροπή, 
ενώ πρέπει επίσης να παρέχουν στην 
Επιτροπή στοιχεία που αφορούν τη 
διαμετακόμιση εμπορευμάτων στο έδαφος 
κράτους μέλους, καθώς και τις άμεσες 
εξαγωγές.

(6) Ο εντοπισμός κρουσμάτων απάτης, ο 
προσδιορισμός των τάσεων κινδύνων και η 
εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών 
διαχείρισης των κινδύνων εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τον προσδιορισμό και 
τη διασταυρωτική ανάλυση των σχετικών 
συνόλων επιχειρησιακών δεδομένων. Ως 
εκ τούτου, απαιτείται η δημιουργία, σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός 
ευρετηρίου το οποίο θα περιέχει δεδομένα 
σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και 
τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης 
εμπορευμάτων εντός των κρατών μελών 
και των άμεσων εξαγωγών, για 
συγκεκριμένες περιπτώσεις ενδεχόμενης 
απάτης. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει να επιτρέπουν για τις εν λόγω 
μεμονωμένες περιπτώσεις την
αναπαραγωγή των δεδομένων εισαγωγών,
εξαγωγών και διαμετακόμισης 
εμπορευμάτων από τα συστήματα που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή, ενώ πρέπει 
επίσης να παρέχουν στην Επιτροπή 
στοιχεία που αφορούν τη διαμετακόμιση 
εμπορευμάτων στο έδαφος κράτους 
μέλους, καθώς και τις άμεσες εξαγωγές.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 18η.

Τροπολογία 35
Tadeusz Ross

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ο εντοπισμός κρουσμάτων απάτης, ο 
προσδιορισμός των τάσεων κινδύνων και η 
εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών 
διαχείρισης των κινδύνων εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τον προσδιορισμό και 
τη διασταυρωτική ανάλυση των σχετικών 
συνόλων επιχειρησιακών δεδομένων. Ως 
εκ τούτου, απαιτείται η δημιουργία, σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός 
ευρετηρίου το οποίο θα περιέχει δεδομένα 
σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και 
τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης 
εμπορευμάτων εντός των κρατών μελών 
και των άμεσων εξαγωγών. Προς τον 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιτρέπουν τη συστηματική αναπαραγωγή 
των δεδομένων εισαγωγών, εξαγωγών και 
διαμετακόμισης εμπορευμάτων από τα 
συστήματα που διαχειρίζεται η Επιτροπή, 
ενώ πρέπει επίσης να παρέχουν στην 
Επιτροπή στοιχεία που αφορούν τη 
διαμετακόμιση εμπορευμάτων στο έδαφος 
κράτους μέλους, καθώς και τις άμεσες 
εξαγωγές.

(6) Λόγω της αύξησης του μεγέθους της
τελωνειακής απάτης, είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί ο εντοπισμός και η πρόληψη 
ταυτόχρονα σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Ο εντοπισμός κρουσμάτων 
απάτης, ο προσδιορισμός των τάσεων 
κινδύνων και η εφαρμογή 
αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης 
των κινδύνων εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τον προσδιορισμό και τη 
διασταυρωτική ανάλυση των σχετικών 
συνόλων επιχειρησιακών δεδομένων. Ως 
εκ τούτου, απαιτείται η δημιουργία, σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός όσο το 
δυνατό πληρέστερου ευρετηρίου το οποίο 
θα περιέχει δεδομένα σχετικά με τις 
εισαγωγές, τις εξαγωγές και τη 
διαμετακόμιση εμπορευμάτων οδικώς, 
αεροπορικώς ή διά θαλάσσης, 
συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης 
εμπορευμάτων εντός των κρατών μελών 
και των άμεσων εξαγωγών. Προς τον 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιτρέπουν τη συστηματική αναπαραγωγή 
των δεδομένων εισαγωγών, εξαγωγών και 
διαμετακόμισης εμπορευμάτων από τα 
συστήματα που διαχειρίζεται η Επιτροπή, 
ενώ πρέπει επίσης να παρέχουν στην 
Επιτροπή, χωρίς καθυστέρηση, στοιχεία 
που αφορούν τη διαμετακόμιση 
εμπορευμάτων στο έδαφος κράτους 
μέλους, καθώς και τις άμεσες εξαγωγές. Η 
Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ετησίως 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
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Συμβούλιο τα αποτελέσματα που θα 
προκύπτουν από το εν λόγω ευρετήριο 
στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 36
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η θέσπιση του ηλεκτρονικού τελωνείου 
(e-Customs) το 2011, βάσει του οποίου τα 
δικαιολογητικά έγγραφα των εισαγωγών 
και των φυλάσσονται πλέον από τους 
οικονομικούς φορείς και όχι από τις 
τελωνειακές αρχές, έχει οδηγήσει σε 
καθυστερήσεις όσον αφορά τη διεξαγωγή 
ερευνών από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στον 
τελωνειακό τομέα, διότι η OLAF 
χρειάζεται τη μεσολάβηση των εν λόγω 
αρχών για την λήψη των εγγράφων αυτών. 
Επίσης, η τριετής περίοδος παραγραφής η 
οποία ισχύει για τα τελωνειακά έγγραφα 
που φυλάσσονται από τις αρχές προσθέτει 
επιπλέον περιορισμούς όσον αφορά την 
επιτυχή διεξαγωγή των ερευνών. Ως εκ 
τούτου, προκειμένου να επιταχυνθεί η 
διεξαγωγή των ερευνών στον τελωνειακό 
τομέα, κρίνεται σκόπιμο να εκχωρηθεί 
στην Επιτροπή το δικαίωμα να ζητεί τα 
δικαιολογητικά έγγραφα διασάφησης των 
εισαγωγών και εξαγωγών από τους 
αντίστοιχους οικονομικούς φορείς. Οι εν 
λόγω οικονομικοί φορείς πρέπει να 
υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή 
τα έγγραφα που ζητεί.

(8) Η θέσπιση του ηλεκτρονικού τελωνείου 
(e-Customs) το 2011, βάσει του οποίου τα 
δικαιολογητικά έγγραφα των εισαγωγών 
και των εξαγωγών φυλάσσονται πλέον από 
τους οικονομικούς φορείς και όχι από τις 
τελωνειακές αρχές, έχει οδηγήσει σε 
καθυστερήσεις όσον αφορά τη διεξαγωγή 
ερευνών από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στον 
τελωνειακό τομέα, διότι η OLAF 
χρειάζεται τη μεσολάβηση των εν λόγω 
αρχών για την λήψη των εγγράφων αυτών. 
Επίσης, η τριετής περίοδος παραγραφής η 
οποία ισχύει για τα τελωνειακά έγγραφα 
που φυλάσσονται από τις αρχές προσθέτει 
επιπλέον περιορισμούς όσον αφορά την 
επιτυχή διεξαγωγή των ερευνών. Ως εκ 
τούτου, προκειμένου να επιταχυνθεί η 
διεξαγωγή των ερευνών στον τελωνειακό 
τομέα, κρίνεται σκόπιμο να εκχωρηθεί 
στην Επιτροπή, υπό ορισμένες συνθήκες 
και ύστερα από προηγούμενη 
γνωστοποίηση στα κράτη μέλη, το 
δικαίωμα να ζητεί τα δικαιολογητικά 
έγγραφα διασάφησης των εισαγωγών και 
εξαγωγών από τους αντίστοιχους 
οικονομικούς φορείς. Οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς πρέπει να 
υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή 
τα έγγραφα που ζητεί.

Or. pt
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Τροπολογία 37
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η θέσπιση του ηλεκτρονικού τελωνείου 
(e-Customs) το 2011, βάσει του οποίου τα 
δικαιολογητικά έγγραφα των εισαγωγών 
και των φυλάσσονται πλέον από τους 
οικονομικούς φορείς και όχι από τις 
τελωνειακές αρχές, έχει οδηγήσει σε 
καθυστερήσεις όσον αφορά τη διεξαγωγή 
ερευνών από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στον 
τελωνειακό τομέα, διότι η OLAF 
χρειάζεται τη μεσολάβηση των εν λόγω 
αρχών για την λήψη των εγγράφων αυτών. 
Επίσης, η τριετής περίοδος παραγραφής η 
οποία ισχύει για τα τελωνειακά έγγραφα 
που φυλάσσονται από τις αρχές προσθέτει 
επιπλέον περιορισμούς όσον αφορά την 
επιτυχή διεξαγωγή των ερευνών. Ως εκ 
τούτου, προκειμένου να επιταχυνθεί η 
διεξαγωγή των ερευνών στον τελωνειακό 
τομέα, κρίνεται σκόπιμο να εκχωρηθεί 
στην Επιτροπή το δικαίωμα να ζητεί τα 
δικαιολογητικά έγγραφα διασάφησης των 
εισαγωγών και εξαγωγών από τους 
αντίστοιχους οικονομικούς φορείς. Οι εν 
λόγω οικονομικοί φορείς πρέπει να 
υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή 
τα έγγραφα που ζητεί.

(8) Η θέσπιση του ηλεκτρονικού τελωνείου 
(e-Customs) το 2011, βάσει του οποίου τα 
δικαιολογητικά έγγραφα των εισαγωγών 
και των φυλάσσονται πλέον από τους 
οικονομικούς φορείς και όχι από τις 
τελωνειακές αρχές, έχει οδηγήσει σε 
καθυστερήσεις όσον αφορά τη διεξαγωγή 
ερευνών από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στον 
τελωνειακό τομέα, διότι η OLAF 
χρειάζεται τη μεσολάβηση των εν λόγω 
αρχών για την λήψη των εγγράφων αυτών. 
Επίσης, η τριετής περίοδος παραγραφής η 
οποία ισχύει για τα τελωνειακά έγγραφα 
που φυλάσσονται από τις αρχές προσθέτει 
επιπλέον περιορισμούς όσον αφορά την 
επιτυχή διεξαγωγή των ερευνών. Ως εκ 
τούτου, προκειμένου να επιταχυνθεί η 
διεξαγωγή των ερευνών στον τελωνειακό 
τομέα, κρίνεται σκόπιμο να εκχωρηθεί 
στην Επιτροπή το δικαίωμα να ζητεί τα 
δικαιολογητικά έγγραφα διασάφησης των 
εισαγωγών και εξαγωγών από τους 
αντίστοιχους οικονομικούς φορείς. Θα 
πρέπει εν προκειμένω να διευκρινίζεται 
στους αντίστοιχους οικονομικούς φορείς 
για ποιο είδος διαδικασίας πρόκειται. Οι 
εν λόγω οικονομικοί φορείς πρέπει να 
υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή 
τα έγγραφα που ζητεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο αντίστοιχος οικονομικός φορέας πρέπει να ενημερώνεται κατόπιν άμεσης αίτησης υποβολής 
εγγράφων σχετικά με το εάν πρόκειται για επιβολή επιβαρύνσεων, προστίμου ή για ποινική 
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διαδικασία, και σχετικά με τον διαδικαστικό ρόλο που ο ίδιος διαδραματίζει, προκειμένου να 
γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, ειδικά όσον αφορά την πιθανή μελλοντική 
χρήση των εγγράφων ως αποδεικτικά στοιχεία.

Τροπολογία 38
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για τη διασφάλιση της τήρησης του 
απορρήτου των δεδομένων που εισάγονται, 
ενδείκνυται η πρόβλεψη διάταξης με την 
οποία θα περιορίζεται η πρόσβαση στα 
εισαχθέντα δεδομένα μόνο σε 
συγκεκριμένους χρήστες.

(9) Για τη διασφάλιση της τήρησης του 
απορρήτου των δεδομένων που εισάγονται, 
ενδείκνυται η πρόβλεψη διάταξης με την 
οποία θα περιορίζεται η πρόσβαση στα 
εισαχθέντα δεδομένα μόνο σε 
συγκεκριμένους χρήστες και για 
καθορισμένους σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 39
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για τη διασφάλιση της τήρησης του 
απορρήτου των δεδομένων που εισάγονται, 
ενδείκνυται η πρόβλεψη διάταξης με την 
οποία θα περιορίζεται η πρόσβαση στα 
εισαχθέντα δεδομένα μόνο σε 
συγκεκριμένους χρήστες.

(9) Για τη διασφάλιση μεγαλύτερης 
ασφάλειας και τήρησης του απορρήτου 
των δεδομένων που εισάγονται, 
ενδείκνυται η πρόβλεψη διάταξης με την 
οποία θα περιορίζεται η πρόσβαση στα 
εισαχθέντα δεδομένα μόνο σε 
συγκεκριμένους χρήστες.

Or. pl

Τροπολογία 40
Andreas Schwab
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι διατάξεις που διέπουν την 
αποθήκευση δεδομένων στο ΤΣΠ 
συνεπάγονται συχνά αδικαιολόγητη 
απώλεια πληροφοριών, η οποία οφείλεται 
στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν 
διενεργούν συστηματικά τις ετήσιες 
διαδικασίες επανεξέτασης λόγω του 
διοικητικού φόρτου που συνεπάγονται. 
Κατά συνέπεια, απαιτείται η απλούστευση 
της διαδικασίας που διέπει την 
αποθήκευση δεδομένων στο ΤΣΠ μέσω της 
άρσης της υποχρέωσης ετήσιας 
επανεξέτασης των δεδομένων και του 
καθορισμού μέγιστης περιόδου διατήρησης 
των δεδομένων δέκα ετών, η οποία 
ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες περιόδους 
που προβλέπονται για τα ευρετήρια τα 
οποία θεσπίζονται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Η εν λόγω περίοδος είναι 
απαραίτητη, αφενός, λόγω των μακρών 
διαδικασιών εξέτασης των παρατυπιών 
και, αφετέρου, επειδή τα δεδομένα αυτά 
είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση 
κοινών τελωνειακών επιχειρήσεων και 
ερευνών. Επιπλέον, για τη διασφάλιση των 
κανόνων που διέπουν την προστασία των 
δεδομένων, ενδείκνυται η ενημέρωση του 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων σχετικά με περιπτώσεις 
αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο ΤΣΠ για χρονική περίοδο 
άνω των πέντε ετών.

(13) Οι διατάξεις που διέπουν την 
αποθήκευση δεδομένων στο ΤΣΠ 
συνεπάγονται συχνά αδικαιολόγητη 
απώλεια πληροφοριών, η οποία οφείλεται 
στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν 
διενεργούν συστηματικά τις ετήσιες 
διαδικασίες επανεξέτασης λόγω του 
διοικητικού φόρτου που συνεπάγονται. 
Κατά συνέπεια, απαιτείται η απλούστευση 
της διαδικασίας που διέπει την 
αποθήκευση δεδομένων στο ΤΣΠ μέσω της 
άρσης της υποχρέωσης ετήσιας 
επανεξέτασης των δεδομένων και του 
καθορισμού μέγιστης περιόδου διατήρησης 
των δεδομένων δέκα ετών, η οποία 
ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες περιόδους 
που προβλέπονται για τα ευρετήρια τα 
οποία θεσπίζονται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει 
να ισχύει για την προθεσμία παραγραφής. 
Η εν λόγω περίοδος είναι απαραίτητη, 
αφενός, λόγω των μακρών διαδικασιών 
εξέτασης των παρατυπιών και, αφετέρου, 
επειδή τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία 
για την πραγματοποίηση κοινών 
τελωνειακών επιχειρήσεων και ερευνών. 
Επιπλέον, για τη διασφάλιση των κανόνων 
που διέπουν την προστασία των 
δεδομένων, ενδείκνυται η ενημέρωση του 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων σχετικά με περιπτώσεις 
αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο ΤΣΠ για χρονική περίοδο 
άνω των πέντε ετών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υφιστάμενη τριετής προθεσμία παραγραφής για τις παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας 
δεν θα πρέπει να υπονομεύεται από την προθεσμία διατήρησης των δεδομένων. Κάτι τέτοιο δεν 
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θα ήταν συμβατό με τον τελωνειακό κώδικα της Ένωσης καθώς και με τις εθνικές τελωνειακές 
νομοθεσίες.

Τροπολογία 41
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι διατάξεις που διέπουν την 
αποθήκευση δεδομένων στο ΤΣΠ 
συνεπάγονται συχνά αδικαιολόγητη 
απώλεια πληροφοριών, η οποία οφείλεται 
στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν 
διενεργούν συστηματικά τις ετήσιες 
διαδικασίες επανεξέτασης λόγω του 
διοικητικού φόρτου που συνεπάγονται. 
Κατά συνέπεια, απαιτείται η απλούστευση 
της διαδικασίας που διέπει την 
αποθήκευση δεδομένων στο ΤΣΠ μέσω της 
άρσης της υποχρέωσης ετήσιας 
επανεξέτασης των δεδομένων και του 
καθορισμού μέγιστης περιόδου διατήρησης 
των δεδομένων δέκα ετών, η οποία 
ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες περιόδους 
που προβλέπονται για τα ευρετήρια τα 
οποία θεσπίζονται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Η εν λόγω περίοδος είναι 
απαραίτητη, αφενός, λόγω των μακρών 
διαδικασιών εξέτασης των παρατυπιών 
και, αφετέρου, επειδή τα δεδομένα αυτά 
είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση 
κοινών τελωνειακών επιχειρήσεων και 
ερευνών. Επιπλέον, για τη διασφάλιση των 
κανόνων που διέπουν την προστασία των 
δεδομένων, ενδείκνυται η ενημέρωση του 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων σχετικά με περιπτώσεις 
αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο ΤΣΠ για χρονική περίοδο 
άνω των πέντε ετών.

(13) Οι διατάξεις που διέπουν την 
αποθήκευση δεδομένων στο ΤΣΠ 
συνεπάγονται συχνά αδικαιολόγητη 
απώλεια πληροφοριών, η οποία οφείλεται 
στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν 
διενεργούν συστηματικά τις ετήσιες 
διαδικασίες επανεξέτασης λόγω του 
διοικητικού φόρτου που συνεπάγονται, 
καθώς και λόγω έλλειψης επαρκών 
πόρων, ιδίως σε ανθρώπινο δυναμικό. 
Κατά συνέπεια, απαιτείται η απλούστευση 
της διαδικασίας που διέπει την 
αποθήκευση δεδομένων στο ΤΣΠ μέσω της 
άρσης της υποχρέωσης ετήσιας 
επανεξέτασης των δεδομένων και του 
καθορισμού μέγιστης περιόδου διατήρησης 
των δεδομένων δέκα ετών, η οποία 
ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες περιόδους 
που προβλέπονται για τα ευρετήρια τα 
οποία θεσπίζονται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Η εν λόγω περίοδος είναι 
απαραίτητη, αφενός, λόγω των μακρών 
διαδικασιών εξέτασης των παρατυπιών 
και, αφετέρου, επειδή τα δεδομένα αυτά 
είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση 
κοινών τελωνειακών επιχειρήσεων και 
ερευνών. Επιπλέον, για τη διασφάλιση των 
κανόνων που διέπουν την προστασία των 
δεδομένων, ενδείκνυται η ενημέρωση του 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων σχετικά με περιπτώσεις 
αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο ΤΣΠ για χρονική περίοδο 
άνω των πέντε ετών.
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Or. pl

Τροπολογία 42
Tadeusz Ross

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«– φορείς παροχής υπηρεσιών που 
δραστηριοποιούνται στη διεθνή αλυσίδα 
εφοδιασμού, οι ιδιοκτήτες, οι αποστολείς, 
οι παραλήπτες, οι φορτωτές, οι μεταφορείς 
και άλλοι μεσάζοντες ή άτομα που 
εμπλέκονται στη διεθνή αλυσίδα 
εφοδιασμού.».

«– δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς παροχής 
υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στη 
διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού, οι ιδιοκτήτες, 
οι αποστολείς, οι παραλήπτες, οι φορτωτές, 
οι μεταφορείς, οι παραγωγοί και άλλοι 
μεσάζοντες ή άτομα που εμπλέκονται στη 
διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού.».

Or. en

Τροπολογία 43
Tadeusz Ross

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Τα έγγραφα, τα επικυρωμένα αντίγραφα, 
οι βεβαιώσεις, όλες οι πράξεις ή αποφάσεις 
που εκδίδονται από τις διοικητικές αρχές, 
οι εκθέσεις και όλα τα λοιπά στοιχεία που 
συλλέγουν οι υπάλληλοι της καλούμενης 
αρχής και που διαβιβάζονται στην αιτούσα 
αρχή στις περιπτώσεις παροχής 
συνδρομής, οι οποίες προβλέπονται στα 
άρθρα 4 έως 11, είναι δυνατό να συνιστούν 
αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο 
διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών 
του αιτούντος κράτους μέλους κατά τον 
ίδιο τρόπο όπως εάν είχαν συλλεχθεί στο 

«Τα έγγραφα, τα επικυρωμένα αντίγραφα, 
οι βεβαιώσεις, όλες οι επίσημες πράξεις ή 
αποφάσεις που εκδίδονται από τις 
διοικητικές αρχές, οι εκθέσεις και όλα τα 
λοιπά στοιχεία που συλλέγουν οι 
υπάλληλοι της καλούμενης αρχής και που 
διαβιβάζονται στην αιτούσα αρχή στις 
περιπτώσεις παροχής συνδρομής, οι οποίες 
προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 11, είναι 
δυνατό να συνιστούν αποδεικτικά στοιχεία 
στο πλαίσιο διοικητικών και δικαστικών 
διαδικασιών του αιτούντος κράτους μέλους 
κατά τον ίδιο τρόπο όπως εάν είχαν 
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κράτος μέλος όπου διεξάγεται η εκάστοτε 
διαδικασία.».

συλλεχθεί στο κράτος μέλος όπου 
διεξάγεται η εκάστοτε διαδικασία.».

Or. en

Τροπολογία 44
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2α. Το άρθρο 18.1.1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

1. Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους, 
όταν διαπιστώνουν πράξεις που είναι ή 
φαίνονται αντίθετες με τις τελωνειακές και 
γεωργικές ρυθμίσεις και παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε κοινοτικό 
επίπεδο, και ειδικότερα:

1. Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους, 
όταν διαπιστώνουν πράξεις που είναι ή 
φαίνονται αντίθετες με τις τελωνειακές 
ρυθμίσεις, και ειδικότερα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός του κανονισμού είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής, και όχι μεταξύ της Επιτροπής και των οικονομικών φορέων. Ως εκ τούτου, οι 
υποχρεώσεις των κρατών μελών πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς.

Τροπολογία 45
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2β. Το άρθρο 18.1 τροποποιείται ως εξής:

Προστίθεται η νέα περίπτωση 2α:
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– παραβιάσεις της τελωνειακής 
νομοθεσίας που υπερβαίνουν το όριο που 
καθορίζεται από την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός του κανονισμού είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής, και όχι μεταξύ της Επιτροπής και των οικονομικών φορέων. Ως εκ τούτου, οι 
υποχρεώσεις των κρατών μελών πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς.

Τροπολογία 46
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2γ. Το άρθρο 18.1.2 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

γνωστοποιούν στην Επιτροπή το 
συντομότερο δυνατό, με δική τους 
πρωτοβουλία ή ύστερα από αιτιολογημένη 
αίτηση της Επιτροπής, όλες τις 
πληροφορίες, ενδεχομένως υπό μορφή 
εγγράφων, αντιγράφων ή αποσπασμάτων 
εγγράφων, που είναι αναγκαίες για την 
πλήρη γνώση των γεγονότων, με σκοπό το 
συντονισμό, από την Επιτροπή, των 
ενεργειών των κρατών μελών.

γνωστοποιούν στην Επιτροπή το 
συντομότερο δυνατό, αλλά οπωσδήποτε 
εντός τριών μηνών, με δική τους 
πρωτοβουλία ή ύστερα από αιτιολογημένη 
αίτηση της Επιτροπής, όλες τις 
πληροφορίες, ενδεχομένως υπό μορφή 
εγγράφων, αντιγράφων ή αποσπασμάτων 
εγγράφων, που είναι αναγκαίες για την 
πλήρη γνώση των γεγονότων, με σκοπό το 
συντονισμό, από την Επιτροπή, των 
ενεργειών των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 47
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 δ (νέο)
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2δ. Το άρθρο 18.4.1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

4. Εφόσον η Επιτροπή θεωρεί ότι έχουν 
γίνει παρατυπίες σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη, ενημερώνει σχετικά με το ή 
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τα οποία 
προβαίνουν χωρίς καθυστέρηση σε έρευνα 
στην οποία δύνανται να παρίστανται οι 
υπάλληλοι της Επιτροπής υπό τους όρους 
που καθορίζονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 11.

4. Εφόσον η Επιτροπή θεωρεί ότι έχουν 
γίνει παρατυπίες σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη, ενημερώνει σχετικά το ή τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τα οποία 
προβαίνουν χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός τριών μηνών από την εν 
λόγω ενημέρωση, σε έρευνα στην οποία 
δύνανται να παρίστανται οι υπάλληλοι της 
Επιτροπής υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 
και στο άρθρο 11.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός του κανονισμού είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής, και όχι μεταξύ της Επιτροπής και των οικονομικών φορέων. Ως εκ τούτου, οι 
υποχρεώσεις των κρατών μελών πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς.

Τροπολογία 48
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων 
των κρατών μελών, για τους σκοπούς της 
διαχείρισης των κινδύνων που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 
25 και 26, καθώς και στο άρθρο 13 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92, και για να βοηθήσει τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 29 να 

1. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων 
των κρατών μελών, και για να βοηθήσει τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 29 να 
ανιχνεύουν τις διακινήσεις εμπορευμάτων 
που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 
πράξεων αντίθετων προς τις τελωνειακές 
και γεωργικές ρυθμίσεις καθώς και τα 
μεταφορικά μέσα, περιλαμβανομένων και 
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ανιχνεύουν τις διακινήσεις εμπορευμάτων 
που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 
πράξεων αντίθετων προς τις τελωνειακές 
και γεωργικές ρυθμίσεις καθώς και τα 
μεταφορικά μέσα, περιλαμβανομένων και 
των εμπορευματοκιβωτίων που 
χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή θα δημιουργήσει και θα 
διαχειρίζεται ένα ευρετήριο δεδομένων 
που προέρχονται από δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών, οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται στη διεθνή 
αλυσίδα εφοδιασμού. Στο ευρετήριο εκείνο 
θα έχουν άμεση πρόσβαση οι 
προαναφερθείσες αρχές.

των εμπορευματοκιβωτίων που 
χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή θα δημιουργήσει και θα 
διαχειρίζεται ένα ευρετήριο δεδομένων 
που προέρχονται από δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών, οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται στη διεθνή 
αλυσίδα εφοδιασμού. Στο ευρετήριο εκείνο 
θα έχουν άμεση πρόσβαση οι 
προαναφερθείσες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση των κινδύνων σε τελωνειακό πλαίσιο περιλαμβάνει δραστηριότητες που εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών (με τον όρο «διαχείριση των κινδύνων» νοείται ο 
συστηματικός εντοπισμός των κινδύνων, μεταξύ άλλων μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων, και η 
εφαρμογή κάθε αναγκαίου μέτρου για τη μείωση της έκθεσης σε κινδύνους). Στο πλαίσιο της 
πρότασης της Επιτροπής, η συγκεκριμένη αναφορά είναι περιττή ενώ ενδέχεται επιπλέον να 
οδηγήσει σε σύγχυση και σε ερωτήματα σχετικά με τα όρια μεταξύ των δραστηριοτήτων της 
Επιτροπής και των δραστηριοτήτων των κρατών μελών.

Τροπολογία 49
Tadeusz Ross

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων 
των κρατών μελών, για τους σκοπούς της 
διαχείρισης των κινδύνων που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 25 
και 26, καθώς και στο άρθρο 13 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92, και για να βοηθήσει τις 

1. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων 
των κρατών μελών, για τους σκοπούς της 
διαχείρισης των κινδύνων που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 25 
και 26, καθώς και στο άρθρο 13 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92, και για να βοηθήσει τις 
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αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 29 να 
ανιχνεύουν τις διακινήσεις εμπορευμάτων 
που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 
πράξεων αντίθετων προς τις τελωνειακές 
και γεωργικές ρυθμίσεις καθώς και τα 
μεταφορικά μέσα, περιλαμβανομένων και 
των εμπορευματοκιβωτίων που 
χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή θα δημιουργήσει και θα 
διαχειρίζεται ένα ευρετήριο δεδομένων 
που προέρχονται από δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών, οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται στη διεθνή 
αλυσίδα εφοδιασμού. Στο ευρετήριο εκείνο 
θα έχουν άμεση πρόσβαση οι 
προαναφερθείσες αρχές.

αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 29 να 
ανιχνεύουν τις διακινήσεις εμπορευμάτων 
που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 
πράξεων αντίθετων προς τις τελωνειακές 
και γεωργικές ρυθμίσεις καθώς και τα 
αεροπορικά, θαλάσσια ή οδικά 
μεταφορικά μέσα, περιλαμβανομένων και 
των εμπορευματοκιβωτίων που 
χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή θα δημιουργήσει και θα 
διαχειρίζεται ένα ευρετήριο δεδομένων 
που προέρχονται από δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών, οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται στη διεθνή 
αλυσίδα εφοδιασμού. Στο ευρετήριο εκείνο 
θα έχουν άμεση πρόσβαση οι 
προαναφερθείσες αρχές ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες σχετικά 
με τα συμφέροντα των φορέων παροχής 
υπηρεσιών των κρατών μελών που 
περιέχονται στο εν λόγω ευρετήριο δεν 
χρησιμοποιούνται με μη ενδεδειγμένο 
τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 50
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 α – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3βα. Το άρθρο 18α τροποποιείται ως 
εξής:

Στην παράγραφο 3, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α) για τις διακινήσεις των 
εμπορευματοκιβωτίων:

α) για τις διακινήσεις των 
εμπορευματοκιβωτίων:

– ο αριθμός εμπορευματοκιβωτίου, – ο αριθμός εμπορευματοκιβωτίου,

– η κατάσταση φόρτωσης του – η κατάσταση φόρτωσης του 
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εμπορευματοκιβωτίου, εμπορευματοκιβωτίου,

– η ημερομηνία διακίνησης, – η ημερομηνία διακίνησης,

– ο τύπος διακίνησης (φόρτωση, 
εκφόρτωση, μεταφόρτωση, είσοδος, 
έξοδος κ.λπ.),

– ο τύπος διακίνησης (φόρτωση, 
εκφόρτωση, μεταφόρτωση, είσοδος, 
έξοδος κ.λπ.),

– το όνομα του πλοίου ή ο αριθμός 
κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου,

– το όνομα του πλοίου ή ο αριθμός 
κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου,

– ο αριθμός δρομολογίου, – ο αριθμός δρομολογίου,

– ο τόπος, – ο τόπος,

– η φορτωτική ή άλλο έγγραφο μεταφοράς, – η φορτωτική ή άλλο έγγραφο μεταφοράς,

– η επιβεβαίωση κράτησης,

– η άφιξη σε εγκαταστάσεις φόρτωσης ή 
εκφόρτωσης,

– η αναχώρηση από εγκαταστάσεις 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης,

– η φόρτωση ή η εκφόρτωση από μέσο 
μεταφοράς,

– οι οδηγίες στοιβασίας ή διαχωρισμού,

– η επιβεβαίωση στοιβασίας ή 
διαχωρισμού,

– οι μεταφορές εντός του τερματικού 
σταθμού,

– η επιθεώρηση στην πύλη του 
τερματικού σταθμού,

– η αποστολή για επισκευές μεγάλης 
κλίμακας·

Or. en

Τροπολογία 51
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001, η Επιτροπή δύναται 
να μεταβιβάζει, κατόπιν συγκατάθεσης των
δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων παροχής 
υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στη 
διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού, τα δεδομένα
που αναφέρονται στο άρθρο 18α 
παράγραφος 3 σε διεθνείς οργανισμούς 
ή/και θεσμικά όργανα/οργανισμούς της 
Ένωσης οι οποίοι συμβάλλουν στην 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης και στην ορθή εφαρμογή της 
τελωνειακής νομοθεσίας και με τους 
οποίους η Επιτροπή έχει προβεί σε σχετική 
ρύθμιση ή έχει συνάψει μνημόνιο 
συνεννόησης.

6. Η Επιτροπή δύναται να μεταβιβάζει, 
κατόπιν συγκατάθεσης των κρατών μελών 
που υποβάλλουν τα στοιχεία, επιλεγμένα 
δεδομένα σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προσδιορίζεται στην παράγραφο 1, στην 
Παγκόσμια Οργάνωση Τελωνείων, στη 
Διεθνή Ναυτιλιακή Οργάνωση, στη 
Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, 
στη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών και 
στην Ευρωπόλ, οργανισμοί οι οποίοι 
συμβάλλουν στην προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
και στην ορθή εφαρμογή της τελωνειακής 
νομοθεσίας και με τους οποίους η 
Επιτροπή έχει προβεί σε σχετική ρύθμιση 
ή έχει συνάψει μνημόνιο συνεννόησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία των δεδομένων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα και οι ενδιαφερόμενοι φορείς 
πρέπει να γνωρίζουν σε ποιους οργανισμούς και όργανα η Επιτροπή δύναται να μεταβιβάζει 
δεδομένα. Για να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου και η διαφάνεια, ο κατάλογος πρέπει να 
περιλαμβάνεται στη βασική πράξη. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί τον εν λόγω κατάλογο 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

Τροπολογία 52
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 α – παράγραφος 6 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 43, για την τροποποίηση του 
καταλόγου των διεθνών οργανισμών 
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ή/και των θεσμικών οργάνων/οργανισμών 
της Ένωσης οι οποίοι συμβάλλουν στην 
προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης και στην ορθή 
εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία των δεδομένων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα και οι ενδιαφερόμενοι φορείς 
πρέπει να γνωρίζουν σε ποιους οργανισμούς και όργανα η Επιτροπή δύναται να μεταβιβάζει 
δεδομένα. Για να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου και η διαφάνεια, ο κατάλογος πρέπει να 
περιλαμβάνεται στη βασική πράξη. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί τον εν λόγω κατάλογο 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

Τροπολογία 53
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 α – παράγραφος 6 – εδάφιο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τους 
εκπροσώπους των επιχειρήσεων σχετικά 
με την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 18α 
παράγραφος 6.

Or. en

Τροπολογία 54
Tadeusz Ross

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 β – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να θέσει στη 
διάθεση των κρατών μελών 
εμπειρογνωμοσύνη, τεχνική ή 
υλικοτεχνική συνδρομή, κατάρτιση ή 
επικοινωνία ή ακόμα κάθε άλλη 
επιχειρησιακή στήριξη με σκοπό τόσο την 
επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού όσο και την επιτέλεση των 
καθηκόντων των κρατών μελών στο 
πλαίσιο της τελωνειακής συνεργασίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 87 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή θεσπίζει 
κατάλληλα τεχνικά συστήματα.»·

2. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των 
κρατών μελών εμπειρογνωμοσύνη, τεχνική 
ή υλικοτεχνική συνδρομή, κατάρτιση ή 
επικοινωνία ή ακόμα κάθε άλλη 
επιχειρησιακή στήριξη με σκοπό τόσο την 
επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού όσο και την επιτέλεση των 
καθηκόντων των κρατών μελών στο 
πλαίσιο της τελωνειακής συνεργασίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 87 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή θεσπίζει 
κατάλληλα τεχνικά συστήματα.»·

Or. en

Τροπολογία 55
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18γ διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση συστήματος υποβολής στοιχείων εμπορευματοκιβωτίων δεν υποστηρίζεται, καθώς 
θα προκαλούσε περισσότερα έξοδα και γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, θα έπρεπε 
να διατίθενται αναπόφευκτα ευαίσθητου –μεταξύ άλλων φορολογικού– χαρακτήρα τελωνειακές 
πληροφορίες σε τρίτους, γεγονός που δεν θα ήταν συμβατό με το φορολογικό απόρρητο και τις 
απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων (σημείωση: η διαγραφή του παρόντος άρθρου επιφέρει 
επακόλουθες τροποποιήσεις στα άρθρα 18δ, 18ε και 18στ.)
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Τροπολογία 56
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς παροχής 
υπηρεσιών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού και 
αναφέρονται στο άρθρο 18α παράγραφος 
1, και οι οποίοι αποθηκεύουν δεδομένα 
σχετικά με τη διακίνηση και τον 
χαρακτηρισμό των 
εμπορευματοκιβωτίων ή έχουν πρόσβαση 
στα εν λόγω δεδομένα, υποβάλλουν στην 
Επιτροπή στοιχεία σχετικά με την 
υπηρεσία «Container Status Messages» 
(«CSM»).

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση συστήματος υποβολής στοιχείων εμπορευματοκιβωτίων δεν υποστηρίζεται, καθώς 
θα προκαλούσε περισσότερα έξοδα και γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, θα έπρεπε 
να διατίθενται αναπόφευκτα ευαίσθητου –φορολογικού– χαρακτήρα τελωνειακές πληροφορίες 
σε τρίτους, γεγονός που δεν θα ήταν συμβατό με το φορολογικό απόρρητο και τις απαιτήσεις 
προστασίας των δεδομένων (σημείωση: η διαγραφή του παρόντος άρθρου επιφέρει 
επακόλουθες τροποποιήσεις στα άρθρα 18δ, 18ε και 18στ.)

Τροπολογία 57
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς παροχής Οι θαλάσσιοι μεταφορείς που 
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υπηρεσιών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού και 
αναφέρονται στο άρθρο 18α παράγραφος 
1, και οι οποίοι αποθηκεύουν δεδομένα 
σχετικά με τη διακίνηση και τον 
χαρακτηρισμό των εμπορευματοκιβωτίων 
ή έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα, 
υποβάλλουν στην Επιτροπή στοιχεία 
σχετικά με την υπηρεσία «Container Status 
Messages» («CSM»).

αποθηκεύουν δεδομένα σχετικά με τη 
διακίνηση και τον χαρακτηρισμό των 
εμπορευματοκιβωτίων ή έχουν πρόσβαση 
στα εν λόγω δεδομένα, υποβάλλουν στην 
Επιτροπή στοιχεία σχετικά με την 
υπηρεσία «Container Status Messages» 
(«CSM»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής καθίσταται σαφές ότι η πρόταση αφορά αποκλειστικά 
τους θαλάσσιους μεταφορείς και ότι έχει αναπτυχθεί με γνώμονα τις βάσεις δεδομένων και τα 
συστήματα των εν λόγω φορέων. Στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων, ζητήθηκε η γνώμη 
μόνον των θαλάσσιων μεταφορέων ενώ εξετάστηκε μόνον το θαλάσσιο περιβάλλον. Η εξέταση 
άλλων τρόπων μεταφοράς θα απαιτούσε τη διενέργεια νέας εκτίμησης επιπτώσεων και 
περαιτέρω διαβουλεύσεων.

Τροπολογία 58
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα απαιτούμενα στοιχεία CSM 
υποβάλλονται σε καθεμία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

διαγράφεται

α) εμπορευματοκιβώτια που 
προορίζονται να εισέλθουν με σκάφος 
από τρίτη χώρα στο τελωνειακό έδαφος 
της Ένωσης·

β) εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται 
να αναχωρήσουν με σκάφος για τρίτη 
χώρα από το τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση συστήματος υποβολής στοιχείων εμπορευματοκιβωτίων δεν υποστηρίζεται, καθώς 
θα προκαλούσε περισσότερα έξοδα και γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, θα έπρεπε 
να διατίθενται αναπόφευκτα ευαίσθητου –φορολογικού– χαρακτήρα τελωνειακές πληροφορίες 
σε τρίτους, γεγονός που δεν θα ήταν συμβατό με το φορολογικό απόρρητο και τις απαιτήσεις 
προστασίας των δεδομένων (σημείωση: η διαγραφή του παρόντος άρθρου επιφέρει 
επακόλουθες τροποποιήσεις στα άρθρα 18δ, 18ε και 18στ.)

Τροπολογία 59
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 γ – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα απαιτούμενα στοιχεία CSM 
υποβάλλονται σε καθεμία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

2. Τα απαιτούμενα στοιχεία CSM 
υποβάλλονται για τα εμπορευματοκιβώτια 
που προορίζονται να εισέλθουν με σκάφος 
από τρίτη χώρα στο τελωνειακό έδαφος 
της Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και άλλων απειλών κατά των συμφερόντων της 
ΕΕ, τα στοιχεία CSM για τα εμπορευματοκιβώτια που εισέρχονται στην ΕΕ είναι εξαιρετικά 
χρήσιμα. Ωστόσο, δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίον απαιτούνται οι ίδιες πληροφορίες 
σχετικά με τα εμπορευματοκιβώτια που αναχωρούν από την ΕΕ, καθώς δεν συμβάλλουν στην 
ανίχνευση περιπτώσεων απάτης λόγω ψευδούς δήλωσης καταγωγής. Για την αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων, πολλές από τις πληροφορίες που περιέχονται στα δεδομένα εξαγωγών 
μπορούν ήδη να συλλεχθούν χάρη στις ρυθμίσεις πολλαπλής καταχώρισης του ΕΤΚ.

Τροπολογία 60
Olle Schmidt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται 
να αναχωρήσουν με σκάφος για τρίτη 
χώρα από το τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και άλλων απειλών κατά των συμφερόντων της 
ΕΕ, τα στοιχεία CSM για τα εμπορευματοκιβώτια που εισέρχονται στην ΕΕ είναι εξαιρετικά 
χρήσιμα. Ωστόσο, δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίον απαιτούνται οι ίδιες πληροφορίες 
σχετικά με τα εμπορευματοκιβώτια που αναχωρούν από την ΕΕ, καθώς δεν συμβάλλουν στην 
ανίχνευση περιπτώσεων απάτης λόγω ψευδούς δήλωσης καταγωγής. Για την αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων, πολλές από τις πληροφορίες που περιέχονται στα δεδομένα εξαγωγών 
μπορούν ήδη να συλλεχθούν χάρη στις ρυθμίσεις πολλαπλής καταχώρισης του ΕΤΚ.

Τροπολογία 61
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 γ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στα απαιτούμενα στοιχεία CSM 
αναφέρονται τα περιστατικά που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 18στ, στον 
βαθμό που είναι γνωστά στον οικείο 
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα παροχής 
υπηρεσιών που δραστηριοποιείται στη 
διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η θέσπιση συστήματος υποβολής στοιχείων εμπορευματοκιβωτίων δεν υποστηρίζεται, καθώς 
θα προκαλούσε περισσότερα έξοδα και γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, θα έπρεπε 
να διατίθενται αναπόφευκτα ευαίσθητου –φορολογικού– χαρακτήρα τελωνειακές πληροφορίες 
σε τρίτους, γεγονός που δεν θα ήταν συμβατό με το φορολογικό απόρρητο και τις απαιτήσεις 
προστασίας των δεδομένων (σημείωση: η διαγραφή του παρόντος άρθρου επιφέρει 
επακόλουθες τροποποιήσεις στα άρθρα 18δ, 18ε και 18στ.)

Τροπολογία 62
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 γ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στα απαιτούμενα στοιχεία CSM 
αναφέρονται τα περιστατικά που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 18στ, στον 
βαθμό που είναι γνωστά στον οικείο 
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα παροχής 
υπηρεσιών που δραστηριοποιείται στη 
διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού.

3. Στα απαιτούμενα στοιχεία CSM 
αναφέρονται τα περιστατικά που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 18στ, στον 
βαθμό που είναι γνωστά στον οικείο 
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα παροχής 
υπηρεσιών που δραστηριοποιείται στη 
διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού, και για τα 
οποία έχουν ήδη παραχθεί ή συλλεχθεί 
δεδομένα από το σύστημα εντοπισμού 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της πρότασης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής και όχι η επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων στους οικονομικούς φορείς. Ως εκ 
τούτου, πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν θα πρέπει να απαιτείται η παραγωγή πρόσθετων 
δεδομένων. Τα στοιχεία CSM που συλλέγονται ήδη στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ενός οικονομικού φορέα επαρκούν.

Τροπολογία 63
Andreas Schwab
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 γ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δημιουργεί και 
διαχειρίζεται ευρετήριο των 
υποβαλλόμενων στοιχείων CSM, υπό την 
ονομασία “Ευρετήριο στοιχείων CSM”.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση συστήματος υποβολής στοιχείων εμπορευματοκιβωτίων δεν υποστηρίζεται, καθώς 
θα προκαλούσε περισσότερα έξοδα και γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, θα έπρεπε 
να διατίθενται αναπόφευκτα ευαίσθητου –φορολογικού– χαρακτήρα τελωνειακές πληροφορίες 
σε τρίτους, γεγονός που δεν θα ήταν συμβατό με το φορολογικό απόρρητο και τις απαιτήσεις 
προστασίας των δεδομένων (σημείωση: η διαγραφή του παρόντος άρθρου επιφέρει 
επακόλουθες τροποποιήσεις στα άρθρα 18δ, 18ε και 18στ.)

Τροπολογία 64
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18δ διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 18γ

Τροπολογία 65
Andreas Schwab
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που εμπορευματοκιβώτιο, 
περιλαμβανομένων των 
εμπορευματοκιβωτίων που δεν θα 
εκφορτωθούν στην Ένωση, προορίζεται 
να εισέλθει με σκάφος από τρίτη χώρα 
στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι 
δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς παροχής 
υπηρεσιών που υπόκεινται στην 
υποχρέωση του άρθρου 18γ παράγραφος 
1 υποβάλλουν στοιχεία CSM για το 
σύνολο των περιστατικών που λαμβάνουν 
χώρα από τη χρονική στιγμή κατά την
οποία αναφέρεται ότι το 
εμπορευματοκιβώτιο είναι κενό πριν από 
την είσοδό του στο τελωνειακό έδαφος 
της Ένωσης έως την επόμενη φορά που 
αναφέρεται ότι το εμπορευματοκιβώτιο 
είναι εκ νέου κενό.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 18γ

Τροπολογία 66
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις στις οποίες τα 
συγκεκριμένα στοιχεία CSM κρίνονται 

διαγράφεται
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αναγκαία για τον προσδιορισμό των 
σχετικών περιστατικών χαρακτηρισμού 
εμπορευματοκιβωτίων ως κενών, ο 
φορέας παροχής υπηρεσιών υποβάλλει 
στοιχεία CSM για περιστατικά που 
λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον τρεις μήνες 
πριν από τη φυσική άφιξη στο τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης και έως την 
παρέλευση ενός μηνός από την είσοδο 
στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή, 
εφόσον προηγείται χρονικά, έως την 
άφιξη σε προορισμό εκτός του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 18γ

Τροπολογία 67
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18ε διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 18γ

Τροπολογία 68
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που εμπορευματοκιβώτιο 
αναχωρεί με σκάφος για τρίτη χώρα από 
το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι 
δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς παροχής 
υπηρεσιών που υπόκεινται στην 
υποχρέωση του άρθρου 18γ παράγραφος 
1 υποβάλλουν στοιχεία CSM για το 
σύνολο των περιστατικών που λαμβάνουν 
χώρα από τη χρονική στιγμή κατά την 
οποία το εμπορευματοκιβώτιο 
αναφέρθηκε κενό στο τελωνειακό έδαφος 
της Ένωσης έως ότου αναφερθεί ότι το 
εμπορευματοκιβώτιο είναι κενό εκτός του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 18γ

Τροπολογία 69
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 ε – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα συγκεκριμένα στοιχεία CSM που 
κρίνονται αναγκαία για τον προσδιορισμό 
των σχετικών περιστατικών 
χαρακτηρισμού του αντίστοιχου 
εμπορευματοκιβωτίου ως κενού δεν είναι 
σε καμία περίπτωση διαθέσιμα στα 
ηλεκτρονικά αρχεία του φορέα παροχής 
υπηρεσιών, ο φορέας παροχής υπηρεσιών 
μπορεί να υποβάλει στοιχεία CSM για 

διαγράφεται
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περιστατικά που λαμβάνουν χώρα σε 
διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών μετά 
την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 18γ

Τροπολογία 70
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18στ διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 18γ

Τροπολογία 71
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 στ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 43, στο οποίο καθορίζονται τα 

διαγράφεται



PE529.735v01-00 32/57 AM\1019280EL.doc

EL

περιστατικά χαρακτηρισμού των 
εμπορευματοκιβωτίων για τα οποία 
πρέπει να υποβάλλονται στοιχεία CSM 
σύμφωνα με το άρθρο 18γ, τα ελάχιστα 
στοιχεία δεδομένων που πρέπει να 
υποβάλλονται, καθώς και η συχνότητα 
υποβολής των σχετικών εκθέσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 18γ

Τροπολογία 72
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 στ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 43, στο οποίο καθορίζονται τα 
περιστατικά χαρακτηρισμού των 
εμπορευματοκιβωτίων για τα οποία 
πρέπει να υποβάλλονται στοιχεία CSM 
σύμφωνα με το άρθρο 18γ, τα ελάχιστα 
στοιχεία δεδομένων που πρέπει να 
υποβάλλονται, καθώς και η συχνότητα 
υποβολής των σχετικών εκθέσεων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για τα δεδομένα που προβλέπονται να καλυφθούν από την αναφερόμενη στο 
άρθρο 18στ παράγραφος 1 κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, θα πρέπει να είναι διαφανείς. Η 
αποθήκευση δεδομένων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα. Ως εκ τούτου, είναι προτιμότερο όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι φορείς να γνωρίζουν, αφενός, ποια είναι τα απαιτούμενα δεδομένα και, 
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αφετέρου, ότι τα εν λόγω δεδομένα θα προστατεύονται. Εάν οι απαιτήσεις δεν είναι διαφανείς 
και σαφείς, δεν εξασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου των οικονομικών φορέων, οι οποίοι 
ενδέχεται να διαβιβάζουν το σύνολο των δεδομένων ώστε να μην επιβαρύνονται με νέα 
συστήματα. Τέλος, όπως έχει συμφωνηθεί στο ΕΤΚ, η συχνότητα θα πρέπει να καθορίζεται 
μέσω εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία 73
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 στ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, διατάξεις σχετικά με τη μορφή 
των δεδομένων στα στοιχεία CSM και τη 
μέθοδο μεταβίβασης των στοιχείων CSM. 
Οι πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 43α παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 18γ

Τροπολογία 74
Tadeusz Ross

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 στ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, διατάξεις σχετικά με τη μορφή 
των δεδομένων στα στοιχεία CSM και τη 
μέθοδο μεταβίβασης των στοιχείων CSM. 

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, διατάξεις σχετικά με τη μορφή 
των δεδομένων στα στοιχεία CSM και τη 
μέθοδο μεταβίβασης των στοιχείων CSM, 
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Οι πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 43α παράγραφος 2.

περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
που αφορούν τα εμπορευματοκιβώτια τα 
οποία εισέρχονται στην ΕΕ λόγω 
παρεκκλίσεων από τον προορισμό. Οι 
πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 43α παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παρεκκλίσεις πλοίων ή φορτίων μπορεί να οφείλονται σε πολλούς λόγους, από δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες μέχρι εμπορικούς παράγοντες. Ως εκ τούτου, τα εμπορευματοκιβώτια που 
μεταφέρονται με πλοία μπορεί να εκφορτωθούν σε κάποιον λιμένα της ΕΕ που δεν αποτελεί τον 
αρχικό προορισμό τους. Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να συμπεριλάβει στις διατάξεις 
εξουσιοδότησης τη θέσπιση, μέσω εκτελεστικών πράξεων, των απαραίτητων διατάξεων για τη 
διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων που εισέρχονται στην ΕΕ λόγω παρεκκλίσεων από τον 
προορισμό τους.

Τροπολογία 75
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 στ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, διατάξεις σχετικά με τη μορφή 
των δεδομένων στα στοιχεία CSM και τη 
μέθοδο μεταβίβασης των στοιχείων CSM. 
Οι πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 43α παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, διατάξεις σχετικά με τη μορφή 
των δεδομένων στα στοιχεία CSM, τη 
μέθοδο μεταβίβασης των στοιχείων CSM 
καθώς και τη συχνότητα υποβολής των 
σχετικών εκθέσεων. Οι πράξεις αυτές 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 43α 
παράγραφος 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όπως έχει συμφωνηθεί στο ΕΤΚ, η συχνότητα θα πρέπει να καθορίζεται μέσω εκτελεστικών 
πράξεων.

Τροπολογία 76
Tadeusz Ross

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 στ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Δυνάμει του άρθρου 18α παράγραφος 
1, η Επιτροπή καθορίζει μέσω 
εκτελεστικής πράξης τον τρόπο με τον 
οποίο εξασφαλίζεται η συγκατάθεση των 
φορέων παροχής υπηρεσιών πριν από τη 
μεταβίβαση των καταχωρισμένων τους 
στοιχείων CSM σε άλλους οργανισμούς ή 
φορείς. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πιθανή μεταβίβαση στοιχείων CSM σε άλλα μέρη είναι ένα ζήτημα που εγείρει ανησυχίες 
σχετικά με την ευαισθησία των δεδομένων που ανταλλάσσονται, όπως αναγνωρίζει η Επιτροπή. 
Ωστόσο, δεν προβλέπονται διατάξεις που να ορίζουν με ποιον τρόπο, πότε και ποιος θα προβεί 
στην εκτέλεση της συμφωνίας π.χ. με τους θαλάσσιους μεταφορείς για τη μεταβίβαση στοιχείων 
CSM στο αποκαλούμενο «ευρετήριο στοιχείων CSM» της Επιτροπής. Επίσης, δεν είναι σαφές 
ποιοι «διεθνείς οργανισμοί» ορίζονται ως αποδέκτες των στοιχείων CSM. Τα εν λόγω ζητήματα 
θα πρέπει να αποσαφηνιστούν με τη θέσπιση των κατάλληλων εκτελεστικών διατάξεων.

Τροπολογία 77
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 στ – παράγραφος 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τους 
εκπροσώπους των επιχειρήσεων σχετικά 
με την έκδοση των εκτελεστικών 
πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 
18στ.

Or. en

Τροπολογία 78
Tadeusz Ross

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 στ – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Η Επιτροπή καλείται να προβεί άμεσα 
σε διαβουλεύσεις με εκπροσώπους του 
κλάδου των ναυτιλιακών εταιρειών 
τακτικών γραμμών μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων σχετικά με την 
έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 18στ. Οι εν λόγω εκπρόσωποι 
μπορούν να προσκαλούνται να 
συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις των 
σχετικών επιτροπών και ομάδων 
εμπειρογνωμόνων που συγκροτούνται με 
σκοπό την κατάρτιση των εν λόγω 
πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 79
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18ζ διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 515/97 προβλέπει ήδη τη δημιουργία βάσης δεδομένων σχετικά με τις 
παραβιάσεις των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας και τα γεωργικά προϊόντα. Η πλήρης 
και αυτόματη συλλογή δεδομένων από την Επιτροπή στο πλαίσιο κάθε τελωνειακής 
διασάφησης, καθώς και η συστηματική σύγκριση, δεν συνάδουν με τον τελωνειακό κώδικα της 
Ένωσης και τις γενικές αρχές της Συνθήκης, μεταξύ άλλων λόγω της ευαισθησίας των 
δεδομένων των οικονομικών φορέων.

Τροπολογία 80
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 ζ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται 
ευρετήριο, υπό την ονομασία “Ευρετήριο 
εισαγωγών, εξαγωγών και 
διαμετακομίσεων”, το οποίο 
περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με τις 
εισαγωγές, τις εξαγωγές και τη 
διαμετακόμιση εμπορευμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαμετακόμισης εντός κράτους μέλους, 
όπως περιγράφεται αναλυτικά στα 
παραρτήματα 37 και 38 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής. Τα 
κράτη μέλη εξουσιοδοτούν την Επιτροπή 
να αναπαράγει συστηματικά τα δεδομένα 
που αφορούν τις εισαγωγές, τις εξαγωγές 
και τη διαμετακόμιση από τις πηγές που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή βάσει του 

διαγράφεται
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κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 περί 
θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή τα δεδομένα που αφορούν τη 
διαμετακόμιση εμπορευμάτων στο 
έδαφος κράτους μέλους, καθώς και τις 
άμεσες εξαγωγές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 515/97 προβλέπει ήδη τη δημιουργία βάσης δεδομένων σχετικά με τις 
παραβιάσεις των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας και τα γεωργικά προϊόντα. Η πλήρης 
και αυτόματη συλλογή δεδομένων από την Επιτροπή στο πλαίσιο κάθε τελωνειακής 
διασάφησης, καθώς και η συστηματική σύγκριση, δεν συνάδουν με τον τελωνειακό κώδικα της 
Ένωσης και τις γενικές αρχές της Συνθήκης, μεταξύ άλλων λόγω της ευαισθησίας των 
δεδομένων των οικονομικών φορέων.

Τροπολογία 81
Tadeusz Ross

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 ζ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται 
ευρετήριο, υπό την ονομασία “Ευρετήριο 
εισαγωγών, εξαγωγών και 
διαμετακομίσεων”, το οποίο περιλαμβάνει 
δεδομένα σχετικά με τις εισαγωγές, τις 
εξαγωγές και τη διαμετακόμιση 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
διαμετακόμισης εντός κράτους μέλους, 
όπως περιγράφεται αναλυτικά στα 
παραρτήματα 37 και 38 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής. Τα 
κράτη μέλη εξουσιοδοτούν την Επιτροπή 
να αναπαράγει συστηματικά τα δεδομένα 
που αφορούν τις εισαγωγές, τις εξαγωγές 
και τη διαμετακόμιση από τις πηγές που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή βάσει του 

1. Η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται 
ευρετήριο, υπό την ονομασία “Ευρετήριο 
εισαγωγών, εξαγωγών και 
διαμετακομίσεων”, το οποίο περιλαμβάνει 
δεδομένα σχετικά με τις εισαγωγές, τις 
εξαγωγές και τη διαμετακόμιση 
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
διαμετακόμισης εντός κράτους μέλους, 
όπως περιγράφεται αναλυτικά στα 
παραρτήματα 37 και 38 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής. Τα 
κράτη μέλη εξουσιοδοτούν την Επιτροπή 
να αναπαράγει συστηματικά τα δεδομένα 
που αφορούν τις εισαγωγές, τις εξαγωγές 
και τη διαμετακόμιση από τις πηγές που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή βάσει του 
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κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 περί 
θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή τα δεδομένα που αφορούν τη 
διαμετακόμιση εμπορευμάτων στο έδαφος 
κράτους μέλους, καθώς και τις άμεσες 
εξαγωγές.

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 περί 
θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή, το νωρίτερο δυνατόν, τα 
δεδομένα που αφορούν τη διαμετακόμιση 
εμπορευμάτων στο έδαφος κράτους 
μέλους, καθώς και τις άμεσες εξαγωγές,
ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με τα συμφέροντα 
των φορέων παροχής υπηρεσιών των 
κρατών μελών οι οποίες περιέχονται στο 
εν λόγω ευρετήριο δεν χρησιμοποιούνται 
με μη ενδεδειγμένο τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 82
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 ζ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ευρετήριο χρησιμοποιείται για την 
παροχή συνδρομής στην πρόληψη, 
διερεύνηση και δίωξη πράξεων οι οποίες 
συνιστούν ή φαίνεται να συνιστούν 
παραβιάσεις της τελωνειακής 
νομοθεσίας, καθώς και για τους σκοπούς 
της διαχείρισης των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών 
ελέγχων βάσει των κινδύνων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 25 και 
26 και στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 περί 
θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα.

διαγράφεται

Or. de



PE529.735v01-00 40/57 AM\1019280EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 515/97 προβλέπει ήδη τη δημιουργία βάσης δεδομένων σχετικά με τις 
παραβιάσεις των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας και τα γεωργικά προϊόντα. Η πλήρης 
και αυτόματη συλλογή δεδομένων από την Επιτροπή στο πλαίσιο κάθε τελωνειακής 
διασάφησης, καθώς και η συστηματική σύγκριση, δεν συνάδουν με τον τελωνειακό κώδικα της 
Ένωσης και τις γενικές αρχές της Συνθήκης, μεταξύ άλλων λόγω της ευαισθησίας των 
δεδομένων των οικονομικών φορέων.

Τροπολογία 83
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 ζ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πρόσβαση στο ευρετήριο παρέχεται 
αποκλειστικά και μόνο στις υπηρεσίες 
της Επιτροπής και στις εθνικές αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 29. Στο πλαίσιο 
της Επιτροπής και των εθνικών αρχών, 
δικαίωμα επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 
περιλαμβάνονται στο εν λόγω ευρετήριο 
παρέχεται μόνο σε αναλυτές που 
ορίζονται προς τον σκοπό αυτό.

διαγράφεται

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001, η Επιτροπή δύναται να 
μεταβιβάζει, κατόπιν συγκατάθεσης των 
κρατών μελών που υποβάλλουν τα 
στοιχεία, επιλεγμένα δεδομένα σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προσδιορίζεται 
στην παράγραφο 1 σε διεθνείς 
οργανισμούς ή/και θεσμικά 
όργανα/οργανισμούς της Ένωσης οι 
οποίοι συμβάλλουν στην προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
και στην ορθή εφαρμογή της τελωνειακής 
νομοθεσίας και με τους οποίους η 
Επιτροπή έχει προβεί σε σχετική ρύθμιση 
ή έχει συνάψει μνημόνιο συνεννόησης.

Τα δεδομένα μεταβιβάζονται δυνάμει της 
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παρούσας παραγράφου μόνο για τους 
γενικούς σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης 
εξίσου της προστασίας των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, ή/και για τους 
σκοπούς της διαχείρισης των κινδύνων 
που καθορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφοι 25 και 26, καθώς και στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Η ρύθμιση ή το μνημόνιο συνεννόησης 
βάσει του οποίου είναι δυνατή η 
μεταβίβαση δεδομένων σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, τις αρχές προστασίας των 
δεδομένων, όπως η δυνατότητα άσκησης 
από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα των οικείων δικαιωμάτων 
πρόσβασης και διόρθωσης και η άσκηση 
διοικητικής και δικαστικής προσφυγής, 
καθώς και ανεξάρτητο μηχανισμό 
παρακολούθησης για την εξασφάλιση της 
τήρησης των διασφαλίσεων σχετικά με 
την προστασία των δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 515/97 προβλέπει ήδη τη δημιουργία βάσης δεδομένων σχετικά με τις 
παραβιάσεις των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας και τα γεωργικά προϊόντα. Η πλήρης 
και αυτόματη συλλογή δεδομένων από την Επιτροπή στο πλαίσιο κάθε τελωνειακής 
διασάφησης, καθώς και η συστηματική σύγκριση, δεν συνάδουν με τον τελωνειακό κώδικα της 
Ένωσης και τις γενικές αρχές της Συνθήκης, μεταξύ άλλων λόγω της ευαισθησίας των 
δεδομένων των οικονομικών φορέων.

Τροπολογία 84
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 ζ – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001, η Επιτροπή δύναται να 
μεταβιβάζει, κατόπιν συγκατάθεσης των 
κρατών μελών που υποβάλλουν τα 
στοιχεία, επιλεγμένα δεδομένα σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην 
παράγραφο 1 σε διεθνείς οργανισμούς 
ή/και θεσμικά όργανα/οργανισμούς της 
Ένωσης οι οποίοι συμβάλλουν στην 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης και στην ορθή εφαρμογή της 
τελωνειακής νομοθεσίας και με τους 
οποίους η Επιτροπή έχει προβεί σε σχετική 
ρύθμιση ή έχει συνάψει μνημόνιο 
συνεννόησης.

Η Επιτροπή δύναται να μεταβιβάζει, 
κατόπιν συγκατάθεσης των κρατών μελών 
που υποβάλλουν τα στοιχεία, επιλεγμένα 
δεδομένα σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προσδιορίζεται στην παράγραφο 1, στην 
Παγκόσμια Οργάνωση Τελωνείων, στη 
Διεθνή Ναυτιλιακή Οργάνωση, στη 
Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, 
στη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών και 
στην Ευρωπόλ, οργανισμοί οι οποίοι 
συμβάλλουν στην προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
και στην ορθή εφαρμογή της τελωνειακής 
νομοθεσίας και με τους οποίους η 
Επιτροπή έχει προβεί σε σχετική ρύθμιση 
ή έχει συνάψει μνημόνιο συνεννόησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία των δεδομένων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα και οι ενδιαφερόμενοι φορείς 
πρέπει να γνωρίζουν σε ποιους οργανισμούς και όργανα η Επιτροπή δύναται να μεταβιβάζει 
δεδομένα. Για να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου και η διαφάνεια, ο κατάλογος πρέπει να 
περιλαμβάνεται στη βασική πράξη. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί τον εν λόγω κατάλογο 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

Τροπολογία 85
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 ζ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο των δεδομένων που 
περιλαμβάνονται στο εν λόγω ευρετήριο 
διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

διαγράφεται
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45/2001.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2δ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 θεωρείται 
η Επιτροπή.

Το ευρετήριο εισαγωγών, εξαγωγών και 
διαμετακόμισης υπόκειται σε 
προηγούμενο έλεγχο από τον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο 
ευρετήριο εισαγωγών, εξαγωγών και 
διαμετακόμισης φυλάσσονται μόνο κατά 
τη χρονική περίοδο που απαιτείται για 
την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο 
εισήχθησαν και η διάρκεια αποθήκευσής 
τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 
δέκα έτη. Εάν αποθηκεύονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα για περίοδο 
μεγαλύτερη των πέντε ετών, 
ενημερώνεται σχετικά ο Ευρωπαίος 
Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 515/97 προβλέπει ήδη τη δημιουργία βάσης δεδομένων σχετικά με τις 
παραβιάσεις των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας και τα γεωργικά προϊόντα. Η πλήρης 
και αυτόματη συλλογή δεδομένων από την Επιτροπή στο πλαίσιο κάθε τελωνειακής 
διασάφησης, καθώς και η συστηματική σύγκριση, δεν συνάδουν με τον τελωνειακό κώδικα της 
Ένωσης και τις γενικές αρχές της Συνθήκης, μεταξύ άλλων λόγω της ευαισθησίας των 
δεδομένων των οικονομικών φορέων.

Τροπολογία 86
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 ζ – παράγραφος 4 – εδάφιο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο 
ευρετήριο εισαγωγών, εξαγωγών και 
διαμετακόμισης φυλάσσονται μόνο κατά 
τη χρονική περίοδο που απαιτείται για την 
εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο 
εισήχθησαν και η διάρκεια αποθήκευσής 
τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 
δέκα έτη. Εάν αποθηκεύονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα για περίοδο 
μεγαλύτερη των πέντε ετών, ενημερώνεται 
σχετικά ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων.

Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο 
ευρετήριο εισαγωγών, εξαγωγών και 
διαμετακόμισης φυλάσσονται μόνο κατά 
τη χρονική περίοδο που απαιτείται για την 
εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο 
εισήχθησαν και η διάρκεια αποθήκευσής 
τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 
επτά έτη. Εάν αποθηκεύονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα για περίοδο 
μεγαλύτερη των τριών ετών, ενημερώνεται 
σχετικά ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 87
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 ζ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το ευρετήριο εισαγωγών, εξαγωγών και 
διαμετακόμισης δεν περιλαμβάνει τις 
ειδικές κατηγορίες δεδομένων κατά την 
έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

διαγράφεται

Η Επιτροπή εφαρμόζει τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια ή 
απαγορευμένη διάδοση, αλλοίωση και 
πρόσβαση ή από κάθε άλλη μορφή 
παράνομης επεξεργασίας.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 515/97 προβλέπει ήδη τη δημιουργία βάσης δεδομένων σχετικά με τις 
παραβιάσεις των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας και τα γεωργικά προϊόντα. Η πλήρης 
και αυτόματη συλλογή δεδομένων από την Επιτροπή στο πλαίσιο κάθε τελωνειακής 
διασάφησης, καθώς και η συστηματική σύγκριση, δεν συνάδουν με τον τελωνειακό κώδικα της 
Ένωσης και τις γενικές αρχές της Συνθήκης, μεταξύ άλλων λόγω της ευαισθησίας των 
δεδομένων των οικονομικών φορέων.

Τροπολογία 88
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18η διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αιτήσεις υποβολής εγγράφων που απευθύνονται απευθείας στους εμπλεκόμενους στις 
τελωνειακές διαδικασίες χωρίς τη συμμετοχή των εθνικών αρχών περιορίζουν δυσανάλογα τα 
δικαιώματα των κρατών μελών. Επιπλέον, οι αρμόδιες εθνικές τελωνειακές αρχές διαθέτουν τις 
απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες, τις οποίες παρέχουν μεταξύ άλλων στους εμπλεκόμενους 
στις τελωνειακές διαδικασίες.

Τροπολογία 89
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 η – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει 
απευθείας από τους οικονομικούς φορείς 
τα δικαιολογητικά έγγραφα διασάφησης 

διαγράφεται
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των εισαγωγών και των εξαγωγών στο 
πλαίσιο των ερευνών για την εφαρμογή 
των τελωνειακών ρυθμίσεων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αιτήσεις υποβολής εγγράφων που απευθύνονται απευθείας στους εμπλεκόμενους στις 
τελωνειακές διαδικασίες χωρίς τη συμμετοχή των εθνικών αρχών περιορίζουν δυσανάλογα τα 
δικαιώματα των κρατών μελών. Επιπλέον, οι αρμόδιες εθνικές τελωνειακές αρχές διαθέτουν τις 
απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες, τις οποίες παρέχουν μεταξύ άλλων στους εμπλεκόμενους 
στις τελωνειακές διαδικασίες.

Τροπολογία 90
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Proposed amendment to Regulation (EC) No 515/97
Άρθρο 18 η – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει 
απευθείας από τους οικονομικούς φορείς 
τα δικαιολογητικά έγγραφα διασάφησης 
των εισαγωγών και των εξαγωγών στο 
πλαίσιο των ερευνών για την εφαρμογή 
των τελωνειακών ρυθμίσεων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος στο κράτος μέλος, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 1α, να λαμβάνει 
απευθείας από τους οικονομικούς φορείς 
τα δικαιολογητικά έγγραφα διασάφησης 
των εισαγωγών και των εξαγωγών στο 
πλαίσιο των ερευνών για την εφαρμογή 
των τελωνειακών ρυθμίσεων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1,
υποχρεούμενη να γνωστοποιεί το εν λόγω 
αίτημα στα κράτη μέλη που ενδέχεται να 
αναμιχθούν σε επακόλουθες έρευνες.

Or. pt

Τροπολογία 91
António Fernando Correia de Campos
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Proposal for a Regulation (EC) No 515/97
Άρθρο 18 η – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει 
απευθείας από τους οικονομικούς φορείς 
τα δικαιολογητικά έγγραφα διασάφησης 
των εισαγωγών και των εξαγωγών στο 
πλαίσιο των ερευνών για την εφαρμογή 
των τελωνειακών ρυθμίσεων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

1. Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν υποβολής 
αιτήματος στο κράτος μέλος, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 1α, να λαμβάνει 
απευθείας από τους οικονομικούς φορείς 
τα δικαιολογητικά έγγραφα διασάφησης 
των εισαγωγών και των εξαγωγών στο 
πλαίσιο των ερευνών για την εφαρμογή 
των τελωνειακών ρυθμίσεων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1,
υποχρεούμενη να γνωστοποιεί το εν λόγω 
αίτημα στα κράτη μέλη που ενδέχεται να 
αναμιχθούν σε επακόλουθες έρευνες.

Or. en

Τροπολογία 92
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (EΚ) 515/97
Άρθρο 18 η – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει 
απευθείας από τους οικονομικούς φορείς 
τα δικαιολογητικά έγγραφα διασάφησης 
των εισαγωγών και των εξαγωγών στο 
πλαίσιο των ερευνών για την εφαρμογή 
των τελωνειακών ρυθμίσεων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

1. Η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει 
απευθείας από τους οικονομικούς φορείς 
τα δικαιολογητικά έγγραφα διασάφησης 
των εισαγωγών και των εξαγωγών στο 
πλαίσιο των ερευνών για την εφαρμογή 
των τελωνειακών ρυθμίσεων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1,
είτε με τη ρητή εξουσιοδότηση κράτους 
μέλους είτε με τη σιωπηρή 
εξουσιοδότηση που ορίζεται στο άρθρο 
18η παράγραφος 1β. Παράλληλα με την 
υποβολή του, η Επιτροπή γνωστοποιεί το 
αίτημα αυτό σε όλα τα κράτη μέλη που 
ενδέχεται να αναμιχθούν σε επακόλουθες 
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έρευνες και διαβιβάζει αντίγραφο του εν 
λόγω αιτήματος στο κράτος μέλος όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. Εντός μίας εβδομάδας από  την 
ημερομηνία παραλαβής της απάντησης 
από τον οικονομικό φορέα, η Επιτροπή 
αποστέλλει αντίγραφο της εν λόγω 
απάντησης στο κράτος μέλος όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υφιστάμενο σύστημα μπορεί να βελτιωθεί και να εναρμονιστεί ώστε να επιδιώκονται οι ίδιοι 
στόχοι με την πρόταση της Επιτροπής. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι συγκρούσεις 
αρμοδιοτήτων με τα κράτη μέλη. Με την παρούσα τροπολογία αντικατοπτρίζεται καλύτερα η 
επιχειρησιακή πραγματικότητα των εν λόγω αιτημάτων.

Τροπολογία 93
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 η – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει 
απευθείας από τους οικονομικούς φορείς 
τα δικαιολογητικά έγγραφα διασάφησης 
των εισαγωγών και των εξαγωγών στο 
πλαίσιο των ερευνών για την εφαρμογή 
των τελωνειακών ρυθμίσεων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

1. Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν 
αιτήματός της στο κράτος μέλος, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2, να λαμβάνει 
απευθείας από τους οικονομικούς φορείς 
τα δικαιολογητικά έγγραφα διασάφησης 
των εισαγωγών και των εξαγωγών, τα 
οποία οι οικονομικοί φορείς έχουν ήδη 
στη διάθεσή τους ή έχουν συγκεντρώσει, 
στο πλαίσιο των ερευνών για την 
εφαρμογή των τελωνειακών ρυθμίσεων, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση συλλογής δεδομένων κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Επιτροπή ή την OLAF 
μπορεί να συνεπάγεται μεγάλη επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, και ιδίως για τις ΜΜΕ, οι 
οποίες δεν συνηθίζουν να είναι σε επαφή με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα . Οι αναφερόμενες 
στο άρθρο 18α παράγραφος 3 πληροφορίες που συλλέγονται ήδη θα πρέπει να επαρκούν.

Τροπολογία 94
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 η – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ύστερα από σχετικό αίτημα της 
Επιτροπής, το κράτος μέλος οφείλει να 
υποβάλλει τα ζητηθέντα δικαιολογητικά 
έγγραφα εντός τριών εβδομάδων. Εάν δεν 
το πράξει εντός της εν λόγω προθεσμίας, 
θεωρείται ότι εξουσιοδοτεί σιωπηρά την 
Επιτροπή να έλθει απευθείας σε επαφή με 
τους οικονομικούς φορείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές γνωρίζουν καλύτερα τα 
εμπλεκόμενα μέρη. Για να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία είναι ταχεία και αποτελεσματική, θα 
πρέπει να προηγείται η επικοινωνία των παραπάνω με τους οικονομικούς φορείς ώστε να 
αποφεύγεται κάθε παρανόηση ή δυσπιστία. Σήμερα, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να 
απαντούν εντός τριών εβδομάδων για τις δηλώσεις καταγωγής και είναι σκόπιμο να ισχύει η 
ίδια προθεσμία και στην προκειμένη περίπτωση.

Τροπολογία 95
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 η – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ύστερα από σχετικό αίτημα της 
Επιτροπής προς το κράτος μέλος 
αναφορικά με τα δικαιολογητικά έγγραφα 
διασάφησης των εισαγωγών και των 
εξαγωγών, το κράτος μέλος οφείλει να 
προβεί σε μία από τις ακόλουθες 
ενέργειες εντός προθεσμίας τεσσάρων 
εβδομάδων:

– να απαντήσει στο αίτημα και να 
προσκομίσει τα ζητηθέντα 
δικαιολογητικά έγγραφα·

– να ενημερώσει την Επιτροπή ότι έχει 
ζητήσει τα δικαιολογητικά έγγραφα από 
τον οικονομικό φορέα·

– να ζητήσει, για επιχειρησιακούς λόγους, 
παράταση δύο εβδομάδων για να 
ικανοποιήσει το αίτημα· ή

– να απορρίψει το αίτημα, προβάλλοντας 
επαρκείς λόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υφιστάμενο σύστημα μπορεί να βελτιωθεί και να εναρμονιστεί ώστε να επιδιώκονται οι ίδιοι 
στόχοι με την πρόταση της Επιτροπής. Οι συγκρούσεις αρμοδιοτήτων με τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να αποφεύγονται. Με την παρούσα τροπολογία αντικατοπτρίζεται καλύτερα η 
επιχειρησιακή πραγματικότητα των αιτήσεων.

Τροπολογία 96
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 η – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος:
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– δεν απαντήσει στο αίτημα και δεν 
προσκομίσει τα ζητηθέντα 
δικαιολογητικά έγγραφα·

– δεν ενημερώσει την Επιτροπή ότι έχει 
ζητήσει τα δικαιολογητικά έγγραφα από 
τον οικονομικό φορέα·

– δεν ζητήσει, για επιχειρησιακούς 
λόγους, παράταση δύο εβδομάδων για να 
ικανοποιήσει το αίτημα· ή

– δεν απορρίψει το αίτημα,

εντός της αρχικής προθεσμίας των 
τεσσάρων εβδομάδων, θεωρείται ότι 
εξουσιοδοτεί σιωπηρά την Επιτροπή να 
ζητήσει τα δικαιολογητικά έγγραφα 
διασάφησης των εισαγωγών και των 
εξαγωγών απευθείας από τους 
οικονομικούς φορείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υφιστάμενο σύστημα μπορεί να βελτιωθεί και να εναρμονιστεί ώστε να επιδιώκονται οι ίδιοι 
στόχοι με την πρόταση της Επιτροπής. Οι συγκρούσεις αρμοδιοτήτων με τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να αποφεύγονται. Με την παρούσα τροπολογία αντικατοπτρίζεται καλύτερα η 
επιχειρησιακή πραγματικότητα των αιτήσεων.

Τροπολογία 97
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 η – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός των προθεσμιών για τις οποίες οι 
οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να 
διατηρούν τα σχετικά έγγραφα 
τεκμηρίωσης, οι οικονομικοί φορείς 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, κατόπιν 
αιτήματός της, τις πληροφορίες που 

διαγράφεται
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αναφέρονται στην παράγραφο 1.».

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αιτήσεις υποβολής εγγράφων που απευθύνονται απευθείας στους εμπλεκόμενους στις 
τελωνειακές διαδικασίες χωρίς τη συμμετοχή των εθνικών αρχών περιορίζουν δυσανάλογα τα 
δικαιώματα των κρατών μελών. Επιπλέον, οι αρμόδιες εθνικές τελωνειακές αρχές διαθέτουν τις
απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες, τις οποίες παρέχουν μεταξύ άλλων στους εμπλεκόμενους 
στις τελωνειακές διαδικασίες.

Τροπολογία 98
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 η – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός των προθεσμιών για τις οποίες οι 
οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να 
διατηρούν τα σχετικά έγγραφα 
τεκμηρίωσης, οι οικονομικοί φορείς 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, κατόπιν 
αιτήματός της, τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.».

2. Εντός των προθεσμιών για τις οποίες οι 
οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να 
διατηρούν τα σχετικά έγγραφα 
τεκμηρίωσης, οι οικονομικοί φορείς 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, εντός τριών 
εβδομάδων και κατόπιν αιτήματός της, τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.».

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μη καθορισμός προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να απαντούν οι οικονομικοί φορείς 
μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικούς εθνικούς κανόνες και σε διαφορετικές επιβαρύνσεις στις 
επιχειρήσεις. Σήμερα, οι οικονομικοί φορείς συνήθως υποχρεούνται να απαντούν εντός τριών 
εβδομάδων στα αιτήματα των εθνικών τελωνειακών αρχών για προσκόμιση δήλωσης 
καταγωγής ή παρόμοιας δήλωσης. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να ισχύει η ίδια προθεσμία 
και στην προκειμένη περίπτωση.

Τροπολογία 99
António Fernando Correia de Campos
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 9 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Στο άρθρο 30, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Τα δεδομένα που έχουν ληφθεί από το 
τελωνειακό σύστημα πληροφοριών 
μπορούν, μετά από προηγούμενη άδεια του 
κράτους μέλους που τα καταχώρησε στο 
σύστημα και με την επιφύλαξη των όρων 
που έχει επιβάλει το εν λόγω κράτος, να 
κοινοποιούνται και σε άλλες εθνικές αρχές 
εκτός εκείνων που ορίζονται στην 
παράγραφο 2, σε τρίτες χώρες και σε 
διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς 
που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν. Κάθε 
κράτος μέλος λαμβάνει ειδικά μέτρα για να 
εξασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων 
αυτών, όταν μεταδίδονται ή παρέχονται σε 
υπηρεσίες εξωτερικού.

4. Τα δεδομένα που έχουν ληφθεί από το 
τελωνειακό σύστημα πληροφοριών 
μπορούν, μετά από προηγούμενη άδεια του 
κράτους μέλους που τα καταχώρησε στο 
σύστημα και με την επιφύλαξη των όρων 
που έχει επιβάλει το εν λόγω κράτος, να 
κοινοποιούνται και σε άλλες εθνικές αρχές 
εκτός εκείνων που ορίζονται στην 
παράγραφο 2, σε τρίτες χώρες και σε 
διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς 
ή/και σε θεσμικά όργανα της Ένωσης τα 
οποία συμβάλλουν στην προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
και στην ορθή εφαρμογή της τελωνειακής 
νομοθεσίας. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει 
ειδικά μέτρα για να εξασφαλίσει την 
ασφάλεια των δεδομένων αυτών, όταν 
μεταδίδονται ή παρέχονται σε υπηρεσίες 
εξωτερικού.

Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται κατ' 
αναλογία έναντι της Επιτροπής, εφόσον 
αυτή έχει εισαγάγει τα δεδομένα στο 
σύστημα.

Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται κατ' 
αναλογία έναντι της Επιτροπής, εφόσον 
αυτή έχει εισαγάγει τα δεδομένα στο 
σύστημα.

Or. pt

Τροπολογία 100
Tadeusz Ross

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 33
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο 
ΤΣΠ φυλάσσονται μόνο κατά τη χρονική 
περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση 
του σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν και 
η διάρκεια αποθήκευσής τους δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δέκα έτη. 
Εάν αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για περίοδο μεγαλύτερη των 
πέντε ετών, ενημερώνεται σχετικά ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων.».

«Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο 
ΤΣΠ φυλάσσονται μόνο κατά τη χρονική 
περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση 
του σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν και 
η διάρκεια αποθήκευσής τους δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
Εάν αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για περίοδο μεγαλύτερη των 
πέντε ετών, ενημερώνεται σχετικά ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων.».

Or. en

Τροπολογία 101
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 14 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 41 δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1. Η περίοδος για την οποία τα δεδομένα 
μπορούν να αποθηκεύονται εξαρτάται από 
τους νόμους, τις ρυθμίσεις και τις 
διαδικασίες του κράτους μέλους που τα 
παρέχει. Οι μέγιστες και μη σωρευτικές 
χρονικές περίοδοι, οι οποίες υπολογίζονται 
από την ημερομηνία καταχώρισης των 
δεδομένων στον φάκελο έρευνας και οι 
οποίες δεν μπορούν να ξεπεραστούν, είναι 
οι ακόλουθες:

«1. Η περίοδος για την οποία τα δεδομένα 
μπορούν να αποθηκεύονται εξαρτάται από 
τους νόμους, τις ρυθμίσεις και τις 
διαδικασίες του κράτους μέλους που τα 
παρέχει. Το εν λόγω κράτος μέλος 
επανεξετάζει την ανάγκη διατήρησης των 
δεδομένων. Οι μέγιστες και μη σωρευτικές 
χρονικές περίοδοι, οι οποίες υπολογίζονται 
από την ημερομηνία καταχώρισης των 
δεδομένων στον φάκελο έρευνας και οι 
οποίες δεν μπορούν να ξεπεραστούν, είναι 
οι ακόλουθες:

Or. en

Τροπολογία 102
Tadeusz Ross
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 14 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 41 δ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«3. Η Επιτροπή καθιστά τα δεδομένα 
ανώνυμα μόλις παρέλθει η μέγιστη 
προθεσμία αποθήκευσης βάσει της 
παραγράφου 1.».

«3. Η Επιτροπή διαγράφει ή καθιστά τα 
δεδομένα ανώνυμα μόλις παρέλθει η 
μέγιστη προθεσμία αποθήκευσης βάσει της 
παραγράφου 1.».

Or. en

Τροπολογία 103
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 43 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 18στ παράγραφος 
1 και στο άρθρο 23 παράγραφος 4 
ανατίθεται στην Επιτροπή για 
απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την 
[ηη/μμ/εεεε] [να συμπληρωθεί η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 18α παράγραφος 
6, στο άρθρο 18ζ παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 23 παράγραφος 4 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό 
διάστημα από την [ηη/μμ/εεεε] [να 
συμπληρωθεί η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Or. en

Τροπολογία 104
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 43 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 18στ 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 23 
παράγραφος 4 αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Η απόφαση τίθεται σε 
ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος οποιωνδήποτε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 18α 
παράγραφος 6, στο άρθρο 18ζ 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 23 
παράγραφος 4 αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Η απόφαση τίθεται σε 
ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος οποιωνδήποτε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 105
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 43 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 18στ 
παράγραφος 1 και το άρθρο 23 
παράγραφος 4 τίθενται σε ισχύ μόνο 
εφόσον δεν εγείρει αντίρρηση ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της εκάστοτε πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 18α 
παράγραφος 6, το άρθρο 18ζ παράγραφος 
3 και το άρθρο 23 παράγραφος 4 τίθενται 
σε ισχύ μόνο εφόσον δεν εγείρει 
αντίρρηση ούτε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο, εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εκάστοτε πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
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δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν 
αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 106
Tadeusz Ross

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 
παροχής υπηρεσιών οι οποίοι δεσμεύονται, 
κατά τη χρονική στιγμή έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, από ιδιωτικές 
συμβάσεις που δεν τους επιτρέπουν να 
εκπληρώσουν την προβλεπόμενη 
υποχρέωση του άρθρου 18γ παράγραφος 1, 
ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ ένα 
έτος μετά την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού.

Για τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 
παροχής υπηρεσιών οι οποίοι δεσμεύονται, 
κατά τη χρονική στιγμή έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, από ιδιωτικές 
συμβάσεις που δεν τους επιτρέπουν να 
εκπληρώσουν την προβλεπόμενη 
υποχρέωση του άρθρου 18γ παράγραφος 1, 
ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ το 
νωρίτερο ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος 
των απαιτούμενων εκτελεστικών και 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 18στ. 

Or. en


