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Τροπολογία 1
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης 
Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας 
της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των 
προϊόντων και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/935,
__________________
5 ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ. 30.

Or. en

Τροπολογία 2
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής με τίτλο 'Ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προγράμματος Τελωνεία 
2013' (COM(2011)0537 τελικό),

Or. en

Τροπολογία 3
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελωνειακή 
ένωση αποτελεί ένα από τα ουσιαστικά 
ορόσημα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελωνειακή 
ένωση αποτελεί ένα από τα ουσιαστικά 
ορόσημα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
και βάση για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των αγαθών, την οικονομική ανάπτυξη 
και την αύξηση της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 4
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελωνειακή 
ένωση αποτελεί ένα από τα ουσιαστικά 
ορόσημα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία 
αποτελεσματική τελωνειακή ένωση
αποτελεί έναν από τους ουσιώδεις 
ακρογωνιαίους λίθους της διεργασίας για 
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

Or. en

Τροπολογία 5
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Bα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελωνεία, 
έχοντας τη θέση τους στα σύνορα, 
μπορούν αποτελεσματικά να συμβάλλουν 
στην εξασφάλιση ότι μόνον ασφαλή 
αγαθά εισέρχονται στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 6
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Bβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελωνεία 
εξακολουθούν να διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο διασφαλίζοντας τα 
οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, μολονότι 
κατά το πρόσφατο παρελθόν ο ρόλος της 
είσπραξης των τελωνειακών δασμών έχει 
ακολουθήσει φθίνουσα πορεία·

Or. en

Τροπολογία 7
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Bγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ 
πρόσφατα συμβάντα που θέτουν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια της αεροπορικής 
μεταφοράς φορτίου αποδεικνύουν ότι 
ενδείκνυται η εστίαση στην ασφάλεια και 
ότι οι διοικήσεις των τελωνείων πρέπει να 
παραμένουν σε εγρήγορση όσον αφορά τις 
τρομοκρατικές απειλές·

Or. en

Τροπολογία 8
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Bδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγωγή 
προϊόντων παραχάραξης και πειρατείας 
στην ΕΕ οδηγεί σε απώλεια εσόδων και 
παραβιάζει τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παραχάραξη προϊόντων μπορεί να θέτει 
σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια και την 
υγεία των Ευρωπαίων καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 9
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριο 
χαρακτηριστικό των τελωνείων είναι ο 
διαρκώς αυξανόμενος όγκος των 
συναλλαγών εισαγωγών, εξαγωγών και 
διαμετακόμισης και κατά συνέπεια η 
αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση 
του κινδύνου είναι ιδιαίτερης σημασίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελωνεία 
σήμερα αντιμετωπίζουν διαρκώς
αυξανόμενους όγκους συναλλαγών 
εισαγωγών, εξαγωγών και διαμετακόμισης
ενώ οι πόροι παραμένουν περιορισμένοι 
και κατά συνέπεια η αποδοτική και 
αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου 
είναι ιδιαίτερης σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 10
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ομαλής, 
απλής και εύρυθμης λειτουργίας σύστημα 
τελωνείων είναι ουσιαστικής σημασίας 
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για να διευκολύνει την κινητικότητα των 
αγαθών και το εμπόριο στην εσωτερική 
αγορά, ειδικότερα για τις μικρές και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

Or. en

Τροπολογία 11
Malcolm Harbour, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. θεωρεί ότι ο κοινοτικός τελωνειακός 
κώδικας που εγκρίθηκε το 2008 ήταν 
πολύ φιλόδοξος όσον αφορά τις 
προθεσμίες και είναι της γνώμης ότι η 
νέα πρόταση πρέπει πραγματικά να 
αποσκοπεί σε ενίσχυση της παρούσας 
κατάστασης φέροντας σαφή 
προστιθέμενη αξία για τους οικονομικούς 
φορείς της ΕΕ και ειδικότερα τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 12
Olle Schmidt, Silvana Koch-Mehrin, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι πεπεισμένο ότι ο εκσυγχρονισμός 
των τελωνείων πρέπει να συνιστά υψηλή 
πολιτική προτεραιότητα, καθόσον τα 
τελωνεία είναι στοιχείο που συμβάλλει 
ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας καθώς και στην ασφάλεια και 
την προστασία εντός της ΕΕ·

1. είναι πεπεισμένο ότι ο εκσυγχρονισμός 
των τελωνείων πρέπει να συνιστά υψηλή 
πολιτική προτεραιότητα, καθόσον οι 
ομαλής λειτουργίας, αποτελεσματικές και 
απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες 
είναι στοιχείο που συμβάλλει ουσιαστικά 
στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 
τις αξιόπιστες εμπορικές σχέσεις με τρίτα 
κράτη καθώς και στην ασφάλεια και την 
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προστασία εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 13
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι πεπεισμένο ότι ο εκσυγχρονισμός 
των τελωνείων πρέπει να συνιστά υψηλή 
πολιτική προτεραιότητα, καθόσον τα 
τελωνεία είναι στοιχείο που συμβάλλει 
ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας καθώς και στην ασφάλεια και 
την προστασία εντός της ΕΕ·

1. είναι πεπεισμένο ότι ο εκσυγχρονισμός 
της στρατηγικής των τελωνείων και των 
εργαλείων των τελωνείων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνιστά 
υψηλή πολιτική προτεραιότητα, καθόσον 
τα τελωνεία είναι στοιχείο που συμβάλλει 
ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας καθώς και στην ασφάλεια και 
την προστασία εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 14
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι πεπεισμένο ότι ο εκσυγχρονισμός 
των τελωνείων πρέπει να συνιστά υψηλή 
πολιτική προτεραιότητα, καθόσον τα 
τελωνεία είναι στοιχείο που συμβάλλει 
ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας καθώς και στην ασφάλεια και 
την προστασία εντός της ΕΕ·

1. είναι πεπεισμένο ότι ο εκσυγχρονισμός 
των τελωνείων πρέπει να συνιστά υψηλή 
πολιτική προτεραιότητα, με 
προϋπολογισμό αντίστοιχο αυτής της 
φιλοδοξίας, καθόσον μία ανθεκτική στον 
χρόνο πολιτική τελωνείων είναι στοιχείο 
που συμβάλλει ουσιαστικά στην σε 
παγκόσμια κλίμακα ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας της ΕΕ τονίζει ότι μία 
ομαλής λειτουργίας πολιτική τελωνείων 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
καταπολέμηση της παράνομης εισόδου 
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αγαθών και προϊόντων παραχάραξης
στην ενιαία αγορά και συνεπώς τονώνει 
την ασφάλεια και την προστασία για τους 
Ευρωπαίους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 15
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. ζητεί να ενταθεί η καταπολέμηση των 
παραβιάσεων των διατάξεων των τελωνείων 
και των απειλών τις οποίες συνεπάγονται το 
λαθρεμπόριο, το οργανωμένο έγκλημα, η 
διαφθορά, η τρομοκρατία και άλλες 
εγκληματικές πράξεις, δίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στην υλοποίηση των συστάσεων 
που διατυπώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Τελωνείων σχετικά με τη διαχείριση 
κινδύνου, την προστασία και ασφάλεια του 
νόμιμου εμπορίου, την ανάπτυξη εταιρικών 
σχέσεων με επιχειρήσεις στον τομέα του 
αυτοματισμού των τελωνείων, σχετικά με 
την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη 
θέσπιση της αρχής της ενιαίας θυρίδας και 
την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης 
μεταξύ τελωνειακών υπηρεσιών·

Or. lt

Τροπολογία 16
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η αποστολή και η εικόνα 2. θεωρεί ότι για την επίτευξη του τόσο 
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των τελωνείων πρέπει να ορισθούν εκ 
νέου να λάβουν πρόσθετη ώθηση για να 
αντικατοπτρίζεται η πραγματική 
κατάσταση των τελωνείων· θεωρεί ότι για 
την επίτευξη αυτού του στόχου είναι 
ουσιαστικής σημασίας η χορήγηση της 
αρμόζουσας χρηματοδότησης στις 
διαδικασίες και διεργασίες που 
σχετίζονται με τα τελωνεία· καλεί την 
Επιτροπή να αναδιοργανώσει τη 
στρατηγική της για τα τελωνεία·

απαραίτητου εκσυγχρονισμού των 
τελωνείων είναι ουσιαστικής σημασίας η 
χορήγηση της αρμόζουσας 
χρηματοδότησης σύμφωνα με τα πλαίσια 
που ορίζονται από τον προϋπολογισμό·

Or. en

Τροπολογία 17
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η αποστολή και η εικόνα 
των τελωνείων πρέπει να ορισθούν εκ νέου 
να λάβουν πρόσθετη ώθηση για να 
αντικατοπτρίζεται η πραγματική 
κατάσταση των τελωνείων· θεωρεί ότι για 
την επίτευξη αυτού του στόχου είναι 
ουσιαστικής σημασίας η χορήγηση της 
αρμόζουσας χρηματοδότησης στις 
διαδικασίες και διεργασίες που σχετίζονται 
με τα τελωνεία· καλεί την Επιτροπή να 
αναδιοργανώσει τη στρατηγική της για τα 
τελωνεία·

2. πιστεύει ότι η αποστολή και η εικόνα 
των τελωνείων πρέπει να ορισθούν εκ νέου 
να λάβουν πρόσθετη ώθηση για να 
αντικατοπτρίζεται η πραγματική 
κατάσταση των τελωνείων· θεωρεί ότι για 
την επίτευξη αυτού του στόχου είναι 
ουσιαστικής σημασίας η χορήγηση της 
αρμόζουσας χρηματοδότησης στις 
διαδικασίες και διεργασίες που σχετίζονται 
με τα τελωνεία συμπεριλαμβανομένης και 
της ανάπτυξης των συστημάτων 
μηχανογράφησης· καλεί την Επιτροπή να 
αναδιοργανώσει τη στρατηγική της για τα 
τελωνεία·

Or. el

Τροπολογία 18
Eija-Riitta Korhola
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η αποστολή και η εικόνα 
των τελωνείων πρέπει να ορισθούν εκ νέου 
να λάβουν πρόσθετη ώθηση για να 
αντικατοπτρίζεται η πραγματική 
κατάσταση των τελωνείων· θεωρεί ότι για 
την επίτευξη αυτού του στόχου είναι 
ουσιαστικής σημασίας η χορήγηση της 
αρμόζουσας χρηματοδότησης στις 
διαδικασίες και διεργασίες που σχετίζονται 
με τα τελωνεία· καλεί την Επιτροπή να
αναδιοργανώσει τη στρατηγική της για τα 
τελωνεία·

2. πιστεύει ότι η αποστολή και η εικόνα 
των τελωνείων πρέπει να ορισθούν εκ νέου 
να λάβουν πρόσθετη ώθηση για να 
αντικατοπτρίζεται η πραγματική 
κατάσταση των τελωνείων· θεωρεί ότι για 
την επίτευξη αυτού του στόχου είναι 
ουσιαστικής σημασίας η χορήγηση της 
αρμόζουσας χρηματοδότησης στις 
διαδικασίες και διεργασίες που σχετίζονται 
με τα τελωνεία· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να διαμορφώσει εκ νέου 
σύμφωνα με τα ανωτέρω τη στρατηγική 
της για τα τελωνεία

Or. en

Τροπολογία 19
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η αποστολή και η εικόνα 
των τελωνείων πρέπει να ορισθούν εκ νέου 
να λάβουν πρόσθετη ώθηση για να 
αντικατοπτρίζεται η πραγματική 
κατάσταση των τελωνείων· θεωρεί ότι για 
την επίτευξη αυτού του στόχου είναι 
ουσιαστικής σημασίας η χορήγηση της 
αρμόζουσας χρηματοδότησης στις 
διαδικασίες και διεργασίες που σχετίζονται 
με τα τελωνεία· καλεί την Επιτροπή να 
αναδιοργανώσει τη στρατηγική της για τα 
τελωνεία·

2. πιστεύει ότι η αποστολή και η εικόνα 
των τελωνείων πρέπει να προσαρμοσθούν 
στις απαιτήσεις του εκσυγχρονισμένου 
τελωνειακού κώδικα για να τους δοθεί 
πρόσθετη ώθηση και να μπορέσουν να 
επιτύχουν το πλήρες δυναμικό της 
αποτελεσματικότητάς του· θεωρεί ότι για 
την επίτευξη αυτού του στόχου είναι 
ουσιαστικής σημασίας η χορήγηση της 
αρμόζουσας χρηματοδότησης στις 
διαδικασίες και διεργασίες, ειδικότερα 
στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
συστημάτων· καλεί την Επιτροπή να 
αναδιοργανώσει τη στρατηγική της για τα 
τελωνεία·

Or. en
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Τροπολογία 20
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η αποστολή και η εικόνα 
των τελωνείων πρέπει να ορισθούν εκ νέου 
να λάβουν πρόσθετη ώθηση για να 
αντικατοπτρίζεται η πραγματική 
κατάσταση των τελωνείων· θεωρεί ότι για
την επίτευξη αυτού του στόχου είναι 
ουσιαστικής σημασίας η χορήγηση της 
αρμόζουσας χρηματοδότησης στις 
διαδικασίες και διεργασίες που σχετίζονται 
με τα τελωνεία· καλεί την Επιτροπή να 
αναδιοργανώσει τη στρατηγική της για τα 
τελωνεία·

2. πιστεύει ότι η αποστολή και η εικόνα 
των τελωνείων πρέπει να ορισθούν εκ νέου 
να λάβουν πρόσθετη ώθηση για να 
αντικατοπτρίζεται η πραγματική
κατάσταση των τελωνείων· θεωρεί ότι 
είναι ουσιαστικής σημασίας η χορήγηση 
της αρμόζουσας χρηματοδότησης στις 
διαδικασίες και διεργασίες που σχετίζονται 
με τα τελωνεία για να δοθεί στα τελωνεία 
η δυνατότητα να επιτελούν τα καθήκοντα 
προτεραιότητας και ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των 
διαθέσιμων, περιορισμένων πόρων στον 
τομέα της διαχείρισης του κινδύνου, τη 
διασφάλιση της προστασίας και 
ασφάλειας της αγοράς και της κοινωνίας 
και την προστασία των συνόρων στα 
εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να 
αναδιοργανώσει τη στρατηγική της για τα 
τελωνεία·

Or. lt

Τροπολογία 21
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. θεωρεί ότι καθώς στα τελωνεία 
ανατίθενται διαρκώς περισσότερες 
αρμοδιότητες τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαθέτουν επαρκείς πόρους που να 



AM\880162EL.doc 13/57 PE473.908v01-00

EL

αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες·

Or. en

Τροπολογία 22
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. εκφράζει ανησυχία, διότι διάφορες 
ερμηνείες της τελωνειακής νομοθεσίας της 
ΕΕ στα κράτη μέλη δημιουργούν υπέρμετρο 
γραφειοκρατικό φόρτο για τις επιχειρήσεις 
με συνακόλουθο αρνητικό αντίκτυπο στην 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και 
αδυναμίες στην ικανότητα της ΕΕ να 
διαχειρισθεί μία αποτελεσματική, 
βασιζόμενη στον κίνδυνο προσέγγιση της 
συμμόρφωσης· συνεπώς καλεί τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν πλήρη δέσμευση στη 
διεργασία εκσυγχρονισμού των τελωνείων 
και ειδικά στην ομοιόμορφη εφαρμογή της 
τελωνειακής νομοθεσίας της ΕΕ· πέραν 
τούτων εμμένει στο να αναλάβει χωρίς 
καθυστέρηση η Επιτροπή όλες τις 
απαραίτητες δράσεις για να εξασφαλίζει 
ομαλή και εναρμονισμένη εφαρμογή της 
τελωνειακής νομοθεσίας της ΕΕ σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 23
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. εκφράζει ανησυχία, διότι σήμερα οι



PE473.908v01-00 14/57 AM\880162EL.doc

EL

διαφορετικές ερμηνείες και απαιτήσεις 
της υφιστάμενης ευρωπαϊκής 
τελωνειακής νομοθεσίας τις οποίες 
επιβάλλουν τα κράτη μέλη δημιουργούν 
υπέρμετρο γραφειοκρατικό φόρτο για τις 
επιχειρήσεις και αδυναμίες στην 
ικανότητα της ΕΕ να διαχειρισθεί μία 
αποτελεσματική, βασιζόμενη στον 
κίνδυνο προσέγγιση της συμμόρφωσης· 
ως εκ τούτων εμμένει στο να αναλάβει 
χωρίς καθυστέρηση η Επιτροπή όλες τις 
απαραίτητες δράσεις για να εξασφαλίζει 
ομαλή και εναρμονισμένη επιβολή της εν 
ισχύι ευρωπαϊκής τελωνειακής 
νομοθεσίας σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 24
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2δ. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έως 
τον Ιούνιο 2012 έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με θέμα την τρέχουσα 
κατάσταση της συμμόρφωσης των 
κρατών μελών προς την τελωνειακή 
νομοθεσία της ΕΕ, περιλαμβανομένου και 
σχεδίου δράσης προς αντιμετώπιση 
οιωνδήποτε αδυναμιών εντοπίζονται· 
θεωρεί ότι κατά την επιτέλεση αυτού του 
καθήκοντος η Επιτροπή πρέπει να προβεί 
σε διαβούλευση με τον κλάδο·

Or. en

Τροπολογία 25
Heide Rühle
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2ε. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
έως τον Ιούνιο 2012 έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα την 
τρέχουσα κατάσταση της συμμόρφωσης 
των κρατών μελών προς την επί του 
παρόντος ισχύουσα ευρωπαϊκή 
τελωνειακή νομοθεσία, 
περιλαμβανομένου και σχεδίου δράσης 
προς αντιμετώπιση οιωνδήποτε 
αδυναμιών εντοπίζονται· κατά την 
επιτέλεση αυτού του καθήκοντος η 
Επιτροπή πρέπει να προβεί σε 
διαβούλευση με τον κλάδο·

Or. en

Τροπολογία 26
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2στ. σημειώνει ότι οι διοικήσεις των 
τελωνείων πρέπει να εκσυγχρονισθούν με 
τη δημιουργία διοικητικού συστήματος 
στραμμένου προς τα αποτελέσματα, το 
οποίο να εφαρμόζει μεθόδους διαχείρισης 
της ποιότητας βάσει διεθνών 
προδιαγραφών και διαδικασιών που 
έχουν ελεγχθεί και δοκιμασθεί και να 
βελτιώνει το εσωτερικό σύστημα 
παρακολούθησης και τη διαχείριση του 
οργανωτικού κινδύνου, λαμβάνοντας 
υπόψη επιχειρησιακές διεργασίες και 
διεργασίες πληροφόρησης·

Or. lt
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Τροπολογία 27
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. είναι της γνώμης ότι για να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στην 
Ευρώπη είναι υψίστης σημασίας η 
απλούστευση, η τυποποίηση και ο 
εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και των 
διαδικασιών των τελωνείων και η χρήση 
εργαλείων της τεχνολογίας της 
πληροφορίας· θεωρεί ότι ένα από τα 
μείζονα επιτεύγματα για τα σύγχρονα 
τελωνεία είναι η δυνατότητα πρόβλεψης 
για τις επιχειρήσεις, ειδικότερα τις μικρές 
και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις
(ΜΜΕ), στοιχείο που με τη σειρά του 
τονώνει την αύξηση της οικονομίας·

3. είναι της γνώμης ότι για να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στην 
Ευρώπη είναι υψίστης σημασίας η 
απλούστευση, η τυποποίηση και ο 
εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και των 
διαδικασιών των τελωνείων και η χρήση 
εργαλείων της τεχνολογίας της 
πληροφορίας· θεωρεί ότι ένα από τα 
μείζονα επιτεύγματα για τα σύγχρονα 
τελωνεία θα είναι η δυνατότητα 
πρόβλεψης για τις επιχειρήσεις, ειδικότερα 
τις μικρές και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στοιχείο που με τη 
σειρά του τονώνει την αύξηση της 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 28
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. είναι της γνώμης ότι για να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στην 
Ευρώπη είναι υψίστης σημασίας η 
απλούστευση, η τυποποίηση και ο 
εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και των 
διαδικασιών των τελωνείων και η χρήση 
εργαλείων της τεχνολογίας της 
πληροφορίας· θεωρεί ότι ένα από τα 
μείζονα επιτεύγματα για τα σύγχρονα 
τελωνεία είναι η δυνατότητα πρόβλεψης 
για τις επιχειρήσεις, ειδικότερα τις μικρές 
και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις

3. είναι της γνώμης ότι για να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στην 
Ευρώπη είναι υψίστης σημασίας η 
απλούστευση, η τυποποίηση και ο 
εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και των 
διαδικασιών των τελωνείων και η χρήση 
σύγχρονων και αποτελεσματικών 
εργαλείων της τεχνολογίας της 
πληροφορίας· θεωρεί ότι ένα από τα 
μείζονα επιτεύγματα για τα σύγχρονα 
τελωνεία είναι η δυνατότητα πρόβλεψης 
για τις επιχειρήσεις, ειδικότερα τις μικρές 
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(ΜΜΕ), στοιχεί που με τη σειρά του 
τονώνει την αύξηση της οικονομίας·

και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις
(ΜΜΕ), στοιχεί που με τη σειρά του 
τονώνει την αύξηση της οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 29
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ωστόσο ότι, δεδομένων των 
περιορισμένων πόρων των ΜΜΕ, η 
υλοποίηση των νέων διαδικασιών 
τελωνείων και των τεραστίου μεγέθους 
απαιτήσεων για επενδύσεις προς επίτευξη 
των ηλεκτρονικών τελωνείων πρέπει να 
είναι εύλογη, εμμένει δε στην αποτίμηση 
αυτών των στοιχείων στο πλαίσιο του 
αντικτύπου που έχουν στις ΜΜΕ·

4. σημειώνει ότι μπορεί να χρειάζονται 
τεράστιες επενδύσεις για την προσαρμογή 
στις νέες διαδικασίες τελωνείων και τις 
εκσυγχρονισμένες απαιτήσεις των 
ηλεκτρονικών τελωνείων· τονίζει ότι 
αυτές πρέπει να είναι εύλογες για να μη 
δημιουργούν περιττό άχθος, ειδικότερα 
στις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 30
Malcolm Harbour, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ωστόσο ότι, δεδομένων των 
περιορισμένων πόρων των ΜΜΕ, η 
υλοποίηση των νέων διαδικασιών 
τελωνείων και των τεραστίου μεγέθους 
απαιτήσεων για επενδύσεις προς επίτευξη 
των ηλεκτρονικών τελωνείων πρέπει να 
είναι εύλογη, εμμένει δε στην αποτίμηση 
αυτών των στοιχείων στο πλαίσιο του 
αντικτύπου που έχουν στις ΜΜΕ·

4. πιστεύει ωστόσο ότι, δεδομένων των 
περιορισμένων πόρων των ΜΜΕ, η 
υλοποίηση των νέων διαδικασιών 
τελωνείων και των τεραστίου μεγέθους 
επενδύσεων προς επίτευξη των 
ηλεκτρονικών τελωνείων πρέπει να είναι 
εύλογη και να επικεντρώνεται στην 
ελάφρυνση της γραφειοκρατίας και του 
κόστους· εμμένει επ' αυτού στην 
αποτίμηση αυτών των στοιχείων στο 
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πλαίσιο του αντικτύπου που έχουν στις 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 31
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι στόχος των τελωνειακών 
ελέγχων πρέπει κατά κύριον λόγο να είναι 
τα φορτία υψηλού κινδύνου, ενώ τα φορτία 
χαμηλού κινδύνου πρέπει να αποδίδονται 
ταχύτατα για ελεύθερη κυκλοφορία· επ' 
αυτού τονίζει τον ζωτικής σημασίας ρόλο 
που διαδραματίζουν οι τεχνικές προς 
διαχείριση του κινδύνου και υποστηρίζει 
θερμά τη θέσπιση και τον περαιτέρω 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
ηλεκτρονικού εκτελωνισμού· θεωρεί ότι η 
διαχείριση του κινδύνου στην πράξη 
εξαρτάται από τη συλλογή υψηλής 
ποιότητας πληροφοριών και την ορθή 
αποτίμησή τους·

5. θεωρεί ότι στόχος των τελωνειακών 
ελέγχων πρέπει κατά κύριον λόγο να είναι 
τα φορτία υψηλού κινδύνου, ενώ τα φορτία 
χαμηλού κινδύνου πρέπει να αποδίδονται 
ταχύτατα για ελεύθερη κυκλοφορία· επ' 
αυτού τονίζει τον ζωτικής σημασίας ρόλο 
που διαδραματίζουν οι τεχνικές προς 
διαχείριση του κινδύνου και υποστηρίζει 
θερμά τη θέσπιση και τον περαιτέρω 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
ηλεκτρονικού εκτελωνισμού· θεωρεί ότι η 
διαχείριση του κινδύνου στην πράξη 
εξαρτάται από τη συλλογή και την 
αρμόζουσα αποτίμηση υψηλής ποιότητας 
πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα 
και την καταγωγή των αγαθών·

Or. en

Τροπολογία 32
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι στόχος των τελωνειακών 
ελέγχων πρέπει κατά κύριον λόγο να είναι 
τα φορτία υψηλού κινδύνου, ενώ τα φορτία 
χαμηλού κινδύνου πρέπει να αποδίδονται 

5. θεωρεί ότι στόχος των τελωνειακών 
ελέγχων πρέπει κατά κύριον λόγο να είναι 
τα φορτία υψηλού κινδύνου, ενώ τα φορτία 
χαμηλού κινδύνου πρέπει να αποδίδονται 
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ταχύτατα για ελεύθερη κυκλοφορία· επ' 
αυτού τονίζει τον ζωτικής σημασίας ρόλο 
που διαδραματίζουν οι τεχνικές προς 
διαχείριση του κινδύνου και υποστηρίζει 
θερμά τη θέσπιση και τον περαιτέρω 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
ηλεκτρονικού εκτελωνισμού· θεωρεί ότι η 
διαχείριση του κινδύνου στην πράξη 
εξαρτάται από τη συλλογή υψηλής 
ποιότητας πληροφοριών και την ορθή 
αποτίμησή τους·

ταχύτατα για ελεύθερη κυκλοφορία· επ' 
αυτού τονίζει τον ζωτικής σημασίας ρόλο 
που διαδραματίζουν οι τεχνικές προς 
διαχείριση του κινδύνου και υποστηρίζει 
θερμά τη θέσπιση και τον περαιτέρω 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
ηλεκτρονικού εκτελωνισμού· θεωρεί ότι η 
διαχείριση του κινδύνου στην πράξη 
εξαρτάται από τη συλλογή και το χρόνο 
συλλογής υψηλής ποιότητας πληροφοριών 
και την ορθή αποτίμησή τους·

Or. el

Τροπολογία 33
Malcolm Harbour, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι στόχος των τελωνειακών 
ελέγχων πρέπει κατά κύριον λόγο να είναι 
τα φορτία υψηλού κινδύνου, ενώ τα φορτία 
χαμηλού κινδύνου πρέπει να αποδίδονται 
ταχύτατα για ελεύθερη κυκλοφορία· επ' 
αυτού τονίζει τον ζωτικής σημασίας ρόλο 
που διαδραματίζουν οι τεχνικές προς 
διαχείριση του κινδύνου και υποστηρίζει 
θερμά τη θέσπιση και τον περαιτέρω 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
ηλεκτρονικού εκτελωνισμού· θεωρεί ότι η 
διαχείριση του κινδύνου στην πράξη 
εξαρτάται από τη συλλογή υψηλής 
ποιότητας πληροφοριών και την ορθή 
αποτίμησή τους·

5. θεωρεί ότι στόχος των τελωνειακών 
ελέγχων πρέπει κατά κύριον λόγο να είναι 
τα φορτία υψηλού κινδύνου, ενώ τα φορτία 
χαμηλού κινδύνου πρέπει να αποδίδονται 
ταχύτατα για ελεύθερη κυκλοφορία· επ' 
αυτού τονίζει τον ζωτικής σημασίας ρόλο 
που διαδραματίζουν οι τεχνικές προς 
διαχείριση του κινδύνου και υποστηρίζει 
θερμά τη θέσπιση και τον περαιτέρω 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
ηλεκτρονικού εκτελωνισμού· θεωρεί ότι η 
διαχείριση του κινδύνου στην πράξη 
εξαρτάται από τη συλλογή και ανταλλαγή 
υψηλής ποιότητας πληροφοριών και την 
ορθή αποτίμησή τους·

Or. en

Τροπολογία 34
Συλβάνα Ράπτη
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι στόχος των τελωνειακών 
ελέγχων πρέπει κατά κύριον λόγο να είναι 
τα φορτία υψηλού κινδύνου, ενώ τα φορτία 
χαμηλού κινδύνου πρέπει να αποδίδονται 
ταχύτατα για ελεύθερη κυκλοφορία· επ' 
αυτού τονίζει τον ζωτικής σημασίας ρόλο 
που διαδραματίζουν οι τεχνικές προς 
διαχείριση του κινδύνου και υποστηρίζει 
θερμά τη θέσπιση και τον περαιτέρω 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
ηλεκτρονικού εκτελωνισμού· θεωρεί ότι η 
διαχείριση του κινδύνου στην πράξη 
εξαρτάται από τη συλλογή υψηλής 
ποιότητας πληροφοριών και την ορθή
αποτίμησή τους·

5. θεωρεί ότι στόχος των τελωνειακών 
ελέγχων πρέπει κατά κύριον λόγο να είναι 
τα φορτία υψηλού κινδύνου, ενώ τα φορτία 
χαμηλού κινδύνου πρέπει να αποδίδονται 
ταχύτατα για ελεύθερη κυκλοφορία· επ' 
αυτού τονίζει τον ζωτικής σημασίας ρόλο 
που διαδραματίζουν οι τεχνικές προς 
διαχείριση του κινδύνου και υποστηρίζει 
θερμά τη θέσπιση και τον περαιτέρω 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
ηλεκτρονικού εκτελωνισμού· θεωρεί ότι η 
διαχείριση του κινδύνου στην πράξη 
εξαρτάται από την έγκαιρη συλλογή 
υψηλής ποιότητας απαραίτητων και 
πλήρων πληροφοριών και την
αποτελεσματική αποτίμησή τους καθ' όλη 
την ηλεκτρονική διεργασία 
εξασφαλίζοντας ασφάλεια και προστασία 
του κοινού·

Or. en

Τροπολογία 35
Olle Schmidt, Silvana Koch-Mehrin, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ενώ αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι 
η ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού, 
θεωρεί ότι η από τη νομοθεσία των ΗΠΑ
απαίτηση για εξονυχιστικό έλεγχο σε 
ποσοστό 100 % είναι υπερβολικά επαχθής 
και έχει υπέρμετρο κόστος, με αμφίβολα 
οφέλη στην πράξη, είναι δε αποφασισμένο 
να συνεχίσει τον διατλαντικό νομοθετικό 
διάλογο με τις ΗΠΑ για να επιτύχει την 
κατάργηση ή τροποποίηση της 
νομοθεσίας·

6. χαιρετίζει το ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι
η απαίτηση των ΗΠΑ για εξονυχιστικό 
έλεγχο σε ποσοστό 100 % του φορτίου σε 
εμπορευματοκιβώτια που προορίζεται για 
τις ΗΠΑ θα μπορούσε να επανεξετασθεί, 
είναι δε αποφασισμένο να συνεχίσει τον 
διατλαντικό νομοθετικό διάλογο με τις 
ΗΠΑ επί του θέματος·
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Or. en

Τροπολογία 36
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. εμμένει στο ότι οιαδήποτε μελλοντική 
διεύρυνση της νομοθεσίας για την ασφάλεια
της αλυσίδας εφοδιασμού εντός της ΕΕ 
πρέπει να ακολουθήσει προσέγγιση 
βασιζόμενη στον πλήρη κίνδυνο έχοντας 
στόχο μόνον τα φορτία υψηλότερου 
κινδύνου για αποτίμηση τόσο των εγγράφων 
όσο και των ιδίων των φορτίων·

Or. en

Τροπολογία 37
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ 
αποτελεί σημαντικό εργαλείο προς 
απλούστευση και πραγματική εναρμόνιση 
των τελωνειακών διαδικασιών με σκοπό να 
επιτευχθεί συμβολή στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής οικονομίας· θεωρεί ότι οι 
εκτελεστικές διατάξεις του 
εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν πλήρως το πνεύμα που 
τον διέπει· εκφράζει ανησυχία διότι 
μερικές ουσιαστικές εκτελεστικές 
διατάξεις τελούν ακόμη υπό μελέτη και 
δεν έχουν ακόμη ληφθεί στρατηγικές 
αποφάσεις όσον αφορά την αρχιτεκτονική 
της τεχνολογίας της πληροφορίας·

7. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ 
αποτελεί σημαντικό εργαλείο προς 
απλούστευση των τελωνειακών 
διαδικασιών με σκοπό να επιτευχθεί 
συμβολή στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας· θεωρεί ότι οι εκτελεστικές 
διατάξεις του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν πλήρως το 
πνεύμα που τον διέπει· εκφράζει ανησυχία 
διότι μερικές ουσιαστικές εκτελεστικές 
διατάξεις τελούν ακόμη υπό μελέτη και 
δεν έχουν ακόμη ληφθεί στρατηγικές 
αποφάσεις όσον αφορά την αρχιτεκτονική 
της τεχνολογίας της πληροφορίας·
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Or. en

Τροπολογία 38
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι πεπεισμένο ότι το πλήρες δυναμικό 
του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ θα μπορούσε 
να αξιοποιηθεί μόνον εάν ο κώδικας 
στηρίζεται πλήρως σε προηγμένα 
συστήματα τεχνολογίας της πληροφορίας·
πιστεύει ακράδαντα ότι γνώμονας για 
οιεσδήποτε περαιτέρω επενδύσεις σε 
τεχνολογία της πληροφορίας πρέπει να 
είναι οι βασικές αρχές που διέπουν τον 
εκσυγχρονισμένο ΚΤΚ·

8. είναι πεπεισμένο ότι το πλήρες δυναμικό 
του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ θα μπορούσε 
να αξιοποιηθεί μόνον εάν ο κώδικας 
στηρίζεται πλήρως σε προηγμένα 
συστήματα τεχνολογίας της πληροφορίας·
πιστεύει ακράδαντα ότι γνώμονας για 
οιεσδήποτε περαιτέρω επενδύσεις σε 
τεχνολογία της πληροφορίας πρέπει να 
είναι οι βασικές αρχές που διέπουν τον 
εκσυγχρονισμένο ΚΤΚ· τονίζει ωστόσο 
ότι, όταν συμφωνούνται ορισμένα 
πρότυπα, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν να διατηρούν τα συστήματά 
τους, όταν η ποιότητα είναι ανωτέρου 
επιπέδου·

Or. en

Τροπολογία 39
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι πεπεισμένο ότι το πλήρες δυναμικό 
του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ θα μπορούσε 
να αξιοποιηθεί μόνον εάν ο κώδικας 
στηρίζεται πλήρως σε προηγμένα 
συστήματα τεχνολογίας της πληροφορίας· 
πιστεύει ακράδαντα ότι γνώμονας για 
οιεσδήποτε περαιτέρω επενδύσεις σε 
τεχνολογία της πληροφορίας πρέπει να 

8. είναι πεπεισμένο ότι το πλήρες δυναμικό 
του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ θα μπορούσε 
να αξιοποιηθεί μόνον εάν ο κώδικας 
στηρίζεται πλήρως σε δεόντως 
ανεπτυγμένα και προηγμένα συστήματα 
τεχνολογίας της πληροφορίας· πιστεύει 
ακράδαντα ότι γνώμονας για οιεσδήποτε 
περαιτέρω επενδύσεις σε τεχνολογία της 
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είναι οι βασικές αρχές που διέπουν τον 
εκσυγχρονισμένο ΚΤΚ·

πληροφορίας πρέπει να είναι οι βασικές 
αρχές που διέπουν τον εκσυγχρονισμένο 
ΚΤΚ·

Or. en

Τροπολογία 40
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει πόσο αναγκαίο είναι να έχει ο 
κλάδος του εμπορίου πρόσβαση σε 
πραγματικές προδιαγραφές από τα κράτη 
μέλη αρκετά νωρίς καθόσον χρειάζεται 
χρόνος για την ανάπτυξη και υλοποίηση 
των εφαρμογών της τεχνολογίας της 
πληροφορίας·

9. τονίζει πόσο αναγκαίο είναι να έχει ο 
κλάδος του εμπορίου πρόσβαση σε 
πραγματικές προδιαγραφές από τα κράτη 
μέλη αρκετά νωρίς καθόσον και οι 
επιχειρήσεις χρειάζονται χρόνο για την 
ανάπτυξη και υλοποίηση των δικών τους 
εφαρμογών της τεχνολογίας της 
πληροφορίας·

Or. en

Τροπολογία 41
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει πόσο αναγκαίο είναι να έχει ο 
κλάδος του εμπορίου πρόσβαση σε 
πραγματικές προδιαγραφές από τα κράτη 
μέλη αρκετά νωρίς καθόσον χρειάζεται 
χρόνος για την ανάπτυξη και υλοποίηση 
των εφαρμογών της τεχνολογίας της 
πληροφορίας·

9. τονίζει πόσο αναγκαίο είναι να έχει ο 
κλάδος του εμπορίου πρόσβαση σε 
πραγματικές προδιαγραφές από τα κράτη 
μέλη αρκετά νωρίς καθόσον χρειάζεται 
χρόνος για την ανάπτυξη και υλοποίηση 
των εφαρμογών της τεχνολογίας της 
πληροφορίας· τονίζει επ' αυτού ότι για τον 
ορισμό της νέας λήξης της προθεσμίας 
για την εφαρμογή του εκσυγχρονισμένου 
ΚΤΚ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες 
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των διοικήσεων των κρατών μελών και 
των οικονομικών φορέων για υλοποίηση 
νέων συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 42
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
τελωνείων πρέπει να καθιστά τις 
διαδικασίες ευκολότερες για τις 
επιχειρήσεις, ειδικά για τις ΜΜΕ· ζητεί επ' 
αυτού από την Επιτροπή να επανεξετάσει 
την προσφάτως θεσπισθείσα πρακτική της 
περί κανόνων που διέπουν τον προσδιορισμό 
της προέλευσης αγαθών·

Or. en

Τροπολογία 43
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει τις προτάσεις για 
ευθυγράμμιση των διατάξεων του 
εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων και ανάθεσης εκτελεστικών 
εξουσιών προς τη Συνθήκη της 
Λισσαβώνας· υπογραμμίζει ότι τούτο το 
νέο σύστημα αντιπροσωπεύει μία 
προσφάτως επιτευχθείσα ισορροπία μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ειδικότερα καθόσον στα δύο 
θεσμικά όργανα δίδονται ίσες 

10. χαιρετίζει την προβλεπόμενη
ευθυγράμμιση των διατάξεων του 
εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων και ανάθεσης εκτελεστικών 
εξουσιών προς τη Συνθήκη της Λισαβόνας·
υπογραμμίζει ότι τούτο το νέο σύστημα 
αντιπροσωπεύει μία προσφάτως 
επιτευχθείσα ισορροπία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ειδικότερα καθόσον στα δύο 
θεσμικά όργανα δίδονται ίσες 
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αρμοδιότητες όσον αφορά τις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις·

αρμοδιότητες όσον αφορά τις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 44
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δεν αφορά το κείμενο στην ελληνική γλώσσα
10. χαιρετίζει τις προτάσεις για 
ευθυγράμμιση των διατάξεων του 
εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων και ανάθεσης εκτελεστικών 
εξουσιών προς τη Συνθήκη της 
Λισσαβώνας· υπογραμμίζει ότι τούτο το 
νέο σύστημα αντιπροσωπεύει μία 
προσφάτως επιτευχθείσα ισορροπία μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ειδικότερα καθόσον στα δύο 
θεσμικά όργανα δίδονται ίσες 
αρμοδιότητες όσον αφορά τις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις·

10. χαιρετίζει τις προτάσεις για 
ευθυγράμμιση των διατάξεων του 
εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων και ανάθεσης εκτελεστικών 
εξουσιών προς τη Συνθήκη της Λισαβόνας·
υπογραμμίζει ότι τούτο το νέο σύστημα 
αντιπροσωπεύει μία προσφάτως 
επιτευχθείσα ισορροπία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ειδικότερα καθόσον στα δύο 
θεσμικά όργανα δίδονται ίσες 
αρμοδιότητες όσον αφορά τις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 45
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ως ορθή την αναβολή της 
εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ·
προτείνει πάντως να διερευνήσει η 
Επιτροπή τις δυνατότητες για σταδιακή 
θέσπιση της εφαρμογής ορισμένων 
διατάξεων του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ 

11. αναγνωρίζει ως ορθή την αναβολή της 
εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ·
προτείνει πάντως να διερευνήσει η 
Επιτροπή τις δυνατότητες για σταδιακή 
θέσπιση της εφαρμογής ορισμένων 
διατάξεων του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ 
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ευθύς ως καθίσταται τούτο εφικτό· ευθύς ως καθίσταται τούτο τεχνικώς 
εφικτό και υπάρχει βεβαιότητα περί μη 
περαιτέρω ανάγκης αλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 46
Olle Schmidt, Silvana Koch-Mehrin, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ως ορθή την αναβολή της 
εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ· 
προτείνει πάντως να διερευνήσει η 
Επιτροπή τις δυνατότητες για σταδιακή 
θέσπιση της εφαρμογής ορισμένων 
διατάξεων του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ 
ευθύς ως καθίσταται τούτο εφικτό·

11. εκφράζει τη λύπη του, διότι η
αναβολή της εφαρμογής του 
εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ είναι για 
πρακτικούς λόγους απαραίτητη· προτείνει 
πάντως να διερευνήσει η Επιτροπή τις 
δυνατότητες για σταδιακή θέσπιση της 
εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του 
εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ ευθύς ως 
καθίσταται τούτο εφικτό και για ορισμό 
φιλόδοξης αλλά ρεαλιστικής νέας 
προθεσμίας για πλήρη εφαρμογή του 
εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ, π.χ. 2015·

Or. en

Τροπολογία 47
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ως ορθή την αναβολή της 
εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ·
προτείνει πάντως να διερευνήσει η 
Επιτροπή τις δυνατότητες για σταδιακή 
θέσπιση της εφαρμογής ορισμένων 
διατάξεων του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ 
ευθύς ως καθίσταται τούτο εφικτό·

11. αναγνωρίζει ως ορθή την αναβολή της 
εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ·
καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη και λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυσκολίες και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη στην 
ανάπτυξη των συστημάτων 
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μηχανογράφησης να εκπονήσει μελέτη 
που να προσδιορίζει το πότε είναι εφικτό 
να εφαρμοστεί ο εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ 
στο σύνολό του· 

Or. el

Τροπολογία 48
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ως ορθή την αναβολή της 
εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ·
προτείνει πάντως να διερευνήσει η 
Επιτροπή τις δυνατότητες για σταδιακή 
θέσπιση της εφαρμογής ορισμένων 
διατάξεων του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ 
ευθύς ως καθίσταται τούτο εφικτό·

11. αναγνωρίζει ως ορθή την αναβολή της 
εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ·

Or. de

Τροπολογία 49
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ως ορθή την αναβολή της 
εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ·
προτείνει πάντως να διερευνήσει η 
Επιτροπή τις δυνατότητες για σταδιακή 
θέσπιση της εφαρμογής ορισμένων 
διατάξεων του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ 
ευθύς ως καθίσταται τούτο εφικτό·

11. αναγνωρίζει ως ορθή την αναβολή της 
εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ 
και θεωρεί ότι το 2016 θα μπορούσε να 
είναι μία κατάλληλη νέα προθεσμία· 
πέραν τούτου προτείνει να διερευνήσει η 
Επιτροπή τις δυνατότητες για σταδιακή 
θέσπιση της εφαρμογής ορισμένων 
διατάξεων του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ 
ευθύς ως καθίσταται τούτο εφικτό·

Or. en



PE473.908v01-00 28/57 AM\880162EL.doc

EL

Τροπολογία 50
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ως ορθή την αναβολή της 
εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ·
προτείνει πάντως να διερευνήσει η 
Επιτροπή τις δυνατότητες για σταδιακή 
θέσπιση της εφαρμογής ορισμένων 
διατάξεων του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ 
ευθύς ως καθίσταται τούτο εφικτό·

11. αναγνωρίζει ως ορθή την αναβολή της 
εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ·
προτείνει πάντως να διερευνήσει η 
Επιτροπή τις δυνατότητες για σταδιακή 
θέσπιση της εφαρμογής ορισμένων 
διατάξεων του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ 
εάν βεβαίως είναι τούτο εφικτό·

Or. en

Τροπολογία 51
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ως ορθή την αναβολή της 
εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ·
προτείνει πάντως να διερευνήσει η 
Επιτροπή τις δυνατότητες για σταδιακή 
θέσπιση της εφαρμογής ορισμένων 
διατάξεων του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ
ευθύς ως καθίσταται τούτο εφικτό·

11. αναγνωρίζει ως ορθή την αναβολή της 
εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ·
καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη και λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζονται κυρίως 
στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 
συστημάτων, να διερευνήσει μέσω 
περιεκτικής αξιολόγησης την κεκτημένη 
ταχύτητα για την ομοιόμορφη υλοποίηση 
του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ σε άμεση 
σύνδεση όμως με εγγυήσεις για την 
ασφάλεια·

Or. en
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Τροπολογία 52
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υποστηρίζει θερμά την έννοια του 
κεντρικού εκτελωνισμού, μία από τις 
κύριες πτυχές του εκσυγχρονισμού των 
τελωνείων όπως τον εννοεί ο
εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ, εκφράζει δε τη 
λύπη του για τη μη επίτευξη προόδου στην 
υλοποίηση αυτής της έννοιας·

12. υποστηρίζει θερμά με την προϋπόθεση 
βεβαίως των καταλλήλων ηλεκτρονικών 
συστημάτων την έννοια του κεντρικού 
εκτελωνισμού, μία από τις κύριες πτυχές 
του εκσυγχρονισμού των τελωνείων όπως 
τον εννοεί ο εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ, 
εκφράζει δε τη λύπη του για τη μη 
επίτευξη προόδου στην υλοποίηση αυτής 
της έννοιας· υπενθυμίζει ότι τα τελωνεία 
πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο στη 
διαδικασία κεντρικού εκτελωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 53
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
πλήρη δέσμευση ως προς αυτήν την 
έννοια, καθόσον μόνον με πραγματική 
εναρμόνιση των τελωνειακών κανόνων, 
των συστημάτων ανταλλαγής 
πληροφοριών και των μορφοτύπων 
δεδομένων μπορεί να εξασφαλισθεί η 
επιτυχής υλοποίηση της έννοιας του 
κεντρικού εκτελωνισμού· εκφράζει την 
ανησυχία του λόγω των αργών εξελίξεων 
στη διεργασία απλούστευσης των κανόνων 
ΦΠΑ, στοιχείου ζωτικής σημασίας για ένα 
πραγματικό σύστημα κεντρικού 
εκτελωνισμού·

13. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
πλήρη δέσμευση ως προς αυτήν την 
έννοια, καθόσον μόνον με πραγματική 
εναρμόνιση των τελωνειακών κανόνων, 
των συστημάτων ανταλλαγής 
πληροφοριών και των μορφοτύπων 
δεδομένων μπορεί να εξασφαλισθεί η
επιτυχής υλοποίηση της έννοιας του 
κεντρικού εκτελωνισμού· εκφράζει την 
ανησυχία του λόγω των αργών εξελίξεων 
στη διεργασία απλούστευσης των κανόνων 
ΦΠΑ, των προβλημάτων που προκύπτουν 
σχετικά με την είσπραξη του ΦΠΑ και 
των ειδικών φόρων κατανάλωσης, 
στοιχείων ζωτικής σημασίας για ένα 
πραγματικό σύστημα κεντρικού 
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εκτελωνισμού

Or. el

Τροπολογία 54
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
πλήρη δέσμευση ως προς αυτήν την 
έννοια, καθόσον μόνον με πραγματική 
εναρμόνιση των τελωνειακών κανόνων, 
των συστημάτων ανταλλαγής 
πληροφοριών και των μορφοτύπων 
δεδομένων μπορεί να εξασφαλισθεί η 
επιτυχής υλοποίηση της έννοιας του 
κεντρικού εκτελωνισμού· εκφράζει την 
ανησυχία του λόγω των αργών εξελίξεων 
στη διεργασία απλούστευσης των κανόνων 
ΦΠΑ, στοιχείου ζωτικής σημασίας για ένα 
πραγματικό σύστημα κεντρικού 
εκτελωνισμού·

13. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
πλήρη δέσμευση ως προς αυτήν την 
έννοια, καθόσον μόνον με πραγματική 
εναρμόνιση των τελωνειακών κανόνων, 
των συστημάτων ανταλλαγής 
πληροφοριών και των μορφοτύπων 
δεδομένων μπορεί να εξασφαλισθεί η 
επιτυχής υλοποίηση της έννοιας του 
κεντρικού εκτελωνισμού· εκφράζει τη 
λύπη του για την αργή εξέλιξη στη 
διεργασία απλούστευσης των κανόνων 
ΦΠΑ, στοιχείου ζωτικής σημασίας για ένα 
πραγματικό σύστημα κεντρικού 
εκτελωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 55
Malcolm Harbour, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
πλήρη δέσμευση ως προς αυτήν την 
έννοια, καθόσον μόνον με πραγματική 
εναρμόνιση των τελωνειακών κανόνων, 
των συστημάτων ανταλλαγής 
πληροφοριών και των μορφοτύπων 
δεδομένων μπορεί να εξασφαλισθεί η 

13. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
πλήρη δέσμευση ως προς αυτήν την 
έννοια, καθόσον μόνον με πραγματική 
εναρμόνιση των τελωνειακών κανόνων, 
των συστημάτων ανταλλαγής 
πληροφοριών και των μορφοτύπων 
δεδομένων μπορεί να εξασφαλισθεί η 
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επιτυχής υλοποίηση της έννοιας του 
κεντρικού εκτελωνισμού· εκφράζει την 
ανησυχία του λόγω των αργών εξελίξεων 
στη διεργασία απλούστευσης των κανόνων 
ΦΠΑ, στοιχείου ζωτικής σημασίας για 
ένα πραγματικό σύστημα κεντρικού 
εκτελωνισμού·

επιτυχής υλοποίηση της έννοιας του 
κεντρικού εκτελωνισμού· εκφράζει την 
ανησυχία του λόγω των αργών εξελίξεων 
στη διεργασία απλούστευσης των κανόνων 
ΦΠΑ· τονίζει την ανάγκη για ενισχυμένη 
συνεργασία και ανταλλαγή βελτίστων 
πρακτικών σχετικά με την είσπραξη 
ΦΠΑ σε αγαθά εισαγωγής, καθόσον οι 
υφιστάμενες διαφορές μπορεί να 
στρεβλώνουν το εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 56
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
πλήρη δέσμευση ως προς αυτήν την 
έννοια, καθόσον μόνον με πραγματική 
εναρμόνιση των τελωνειακών κανόνων, 
των συστημάτων ανταλλαγής 
πληροφοριών και των μορφοτύπων 
δεδομένων μπορεί να εξασφαλισθεί η 
επιτυχής υλοποίηση της έννοιας του 
κεντρικού εκτελωνισμού· εκφράζει την 
ανησυχία του λόγω των αργών εξελίξεων 
στη διεργασία απλούστευσης των κανόνων 
ΦΠΑ, στοιχείου ζωτικής σημασίας για ένα 
πραγματικό σύστημα κεντρικού 
εκτελωνισμού·

13. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
πλήρη δέσμευση ως προς αυτήν την 
έννοια, καθόσον μόνον με πραγματική 
εναρμόνιση των τελωνειακών κανόνων, 
των συστημάτων ανταλλαγής 
πληροφοριών και των μορφοτύπων 
δεδομένων μπορεί να εξασφαλισθεί η 
επιτυχής υλοποίηση της έννοιας του 
κεντρικού εκτελωνισμού· εκφράζει την 
ανησυχία του λόγω των αργών εξελίξεων 
στη διεργασία απλούστευσης των κανόνων 
ΦΠΑ, στοιχείου ζωτικής σημασίας για ένα 
πραγματικό σύστημα κεντρικού 
εκτελωνισμού· έχοντας κατά νου την 
ασφάλεια που πρέπει να επιτυγχάνεται 
και τη διευκόλυνση του εμπορίου, ζητεί 
από τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια για να εξευρεθεί λύση·

Or. en

Τροπολογία 57
Toine Manders
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. θεωρεί ότι χρειάζεται κάποια ευελιξία 
όσον αφορά τους κανόνες και τις 
τελωνειακές διεργασίες για να δοθεί η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν, όπου είναι τούτο δυνατό, να 
προσαρμόσουν την προσέγγισή τους σε 
σχέση με την ταχύτητα υλικοτεχνικής 
στήριξης, το πολυσύνθετο και τον όγκο των 
διακινουμένων αγαθών·

Or. nl

Τροπολογία 58
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υποστηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπή προς ενθάρρυνση όσων 
συναλλάζονται εμπορικά σε ολόκληρη την 
Ευρώπη να υποβάλουν αίτηση για την 
απόκτηση του καθεστώτος AEO· εκφράζει 
όμως ανησυχία, διότι οι μεγάλες 
επενδύσεις που απαιτούνται προς 
απόκτηση του καθεστώτος AEO μπορεί να 
συνιστούν σοβαρό εμπόδιο για τους 
συναλλασσόμενους, ιδίως τις ΜΜΕ·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα 
υπηρεσίας σε σχέση με τους οικονομικούς 
φορείς και άλλα πρόσωπα και να 
μειώσουν το διοικητικό άχθος που τους 
επιβάλλεται· υποστηρίζει τις προσπάθειες 
της Επιτροπή προς ενθάρρυνση όσων 
συναλλάζονται εμπορικά σε ολόκληρη την 
Ευρώπη να υποβάλουν αίτηση για την 
απόκτηση του καθεστώτος AEO· εκφράζει 
όμως ανησυχία, διότι οι μεγάλες 
επενδύσεις που απαιτούνται προς 
απόκτηση του καθεστώτος AEO μπορεί να 
συνιστούν σοβαρό εμπόδιο για τους 
συναλλασσόμενους, ιδίως τις ΜΜΕ·

Or. lt
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Τροπολογία 59
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
επιπρόσθετων πλεονεκτημάτων που θα 
μπορούσαν να δοθούν σε όσους έχουν 
πιστοποιητικά AEO·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προτείνουν πρόσθετα απτά 
πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να 
δοθούν σε όσους έχουν πιστοποιητικά 
AEO·

Or. en

Τροπολογία 60
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιπρόσθετων 
πλεονεκτημάτων που θα μπορούσαν να 
δοθούν σε όσους έχουν πιστοποιητικά 
AEO·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιπρόσθετων 
πλεονεκτημάτων που θα μπορούσαν να 
δοθούν σε όσους έχουν πιστοποιητικά 
AEO· συγκεκριμένα καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει το να καταστήσει περιττές τις 
πριν από την άφιξη και πριν από την 
αναχώρηση κοινοποιήσεις τόσο για τις 
εισαγωγές όσο και για τις εξαγωγές στην 
περίπτωση φορέων εκμετάλλευσης των 
μεταφορών στους οποίους υπάρχει 
ιδιαίτερη εμπιστοσύνη, όπως είναι οι 
AEO, και ούτως να καταστήσει δυνατό 
το να καταστούν οι βάσει συναλλαγών 
τελωνειακές δηλώσεις περιττές στο 
πλαίσιο αυτοαποτίμησης και της 
διαδικασίας εκτελωνισμού στον 
προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα 
τόπο·

Or. de



PE473.908v01-00 34/57 AM\880162EL.doc

EL

Τροπολογία 61
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιπρόσθετων 
πλεονεκτημάτων που θα μπορούσαν να 
δοθούν σε όσους έχουν πιστοποιητικά 
AEO·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιπρόσθετων 
πλεονεκτημάτων που θα μπορούσαν να 
δοθούν σε όσους έχουν πιστοποιητικά 
AEO, π.χ. απαλλαγή των AEO από την 
κατάθεση εγγύησης τελωνειακής οφειλής 
κατά κανόνα και διευκόλυνση της 
πληρωμής τελωνειακών δασμών και 
ΦΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 62
Malcolm Harbour, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιπρόσθετων 
πλεονεκτημάτων που θα μπορούσαν να 
δοθούν σε όσους έχουν πιστοποιητικά 
AEO·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιπρόσθετων 
πλεονεκτημάτων, όπως σημαντικών 
μειώσεων σε διοικητικό άχθος ή κόστος,
που θα μπορούσαν να δοθούν σε όσους 
έχουν πιστοποιητικά AEO και που θα 
ενθάρρυναν τις επιχειρήσεις να 
υποβάλουν αίτηση για να τα αποκτήσουν·

Or. en

Τροπολογία 63
Συλβάνα Ράπτη
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιπρόσθετων 
πλεονεκτημάτων που θα μπορούσαν να 
δοθούν σε όσους έχουν πιστοποιητικά 
AEO·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιπρόσθετων 
πλεονεκτημάτων που θα μπορούσαν να 
δοθούν σε όσους έχουν πιστοποιητικά 
AEO, υπενθυμίζοντας πάντως όλες τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
απόκτηση αυτού του καθεστώτος όπως 
δηλώνονται στο άρθρο 14 του 
εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ, ήτοι 
συμμόρφωση προς τελωνειακές και 
φορολογικές απαιτήσεις, ικανοποιητικό 
σύστημα διαχείρισης εμπορικών 
καταχωρίσεων και, εάν είναι σκόπιμο, 
καταχωρίσεων μεταφορών το οποίο να 
επιτρέπει αρμόζοντες τελωνειακούς 
ελέγχους, αποδεδειγμένη 
χρηματοοικονομική φερεγγυότητα, 
πρακτικά πρότυπα ικανότητας ή 
επαγγελματικά προσόντα που να 
σχετίζονται κατ' άμεσο τρόπο με την 
ασκούμενη δραστηριότητα και προς 
πρότυπα ασφάλειας και προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 64
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο απλούστευσης της διαδικασίας 
αίτησης για απόκτηση καθεστώτος AEO¡

Or. en



PE473.908v01-00 36/57 AM\880162EL.doc

EL

Τροπολογία 65
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις 
διαπραγματεύσεις για αμοιβαία αναγνώριση 
των προγραμμάτων AEO με τις ΗΠΑ και 
άλλους μείζονες εμπορικούς εταίρους για να 
καταστήσει το καθεστώς AEO περισσότερο 
επωφελές για τις επιχειρήσεις της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 66
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος

Τομέας 3, υποδιαίρεση τομέα 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Άλλα ειδικά θέματα

Or. en

Τροπολογία 67
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Τομέας 3, υποδιαίρεση τομέα 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Απλουστεύσεις και εξαιρέσεις

Or. de
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Τροπολογία 68
Andreas Schwab, Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να θεσπίσει απλουστεύσεις στον τομέα των 
εισαγωγών και εξαγωγών·

Or. de

Τροπολογία 69
Andreas Schwab, Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. καλεί την Επιτροπή στο μέλλον στο 
πλαίσιο των διαδικασιών εκτελωνισμού στον 
προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο να 
καταστήσει περιττές τις επί μέρους 
κοινοποιήσεις και να προβλέπει την 
ελευθέρωση αγαθών χωρίς την εμπλοκή των 
τελωνειακών αρχών για να εξασφαλίζει ότι 
οι διαδικασίες λειτουργούν ομαλά, 
ιδιαιτέρως στην περίπτωση φορτίων της 
εύθετης στιγμής (just-in-time)·

Or. de

Τροπολογία 70
Andreas Schwab, Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16δ. παροτρύνει να διατηρηθούν τα 
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υφιστάμενα κατώφλια δασμού και οι 
παρεκκλίσεις σε σχέση με τις τελωνειακές 
αιτήσεις για τα ελάχιστα φορτία εμπορίου 
εισαγωγών και εξαγωγών σε πολλά κράτη 
μέλη, τα οποία και να τυποποιηθούν σε 
όλη την ΕΕ, επί παραδείγματι έως ποσό 
1000 ευρώ, και να περιληφθούν στο πεδίο 
των πριν από την άφιξη και πριν από την 
αναχώρηση κοινοποιήσεων·

Or. de

Τροπολογία 71
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16ε. ζητεί να διατηρηθούν οι διαδικαστικές 
απλουστεύσεις που σχετίζονται με τις 
προφορικές δηλώσεις τελωνείου για φορτία 
αξίας έως ένα συγκεκριμένο κατώφλι, 
καθόσον ακύρωση της υφισταμένης 
εξαίρεσης θα οδηγήσει σε πρόσθετα βάρη 
τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις 
τελωνειακές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 72
Olle Schmidt, Silvana Koch-Mehrin, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16στ. υπογραμμίζει ότι έχει σημασία να 
προβλέπονται απλουστεύσεις για 
τελωνειακές δηλώσεις για εμπορικά αγαθά 
αξίας μικρότερης των 1000 ευρώ για να 
αποφεύγεται η γραφειοκρατία για πολλές 
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ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εάν 
οι ισχύουσες απλουστεύσεις μπορούν να 
διατηρηθούν στη συνεχιζόμενη διεργασία 
εναρμόνισης και, εάν η απάντηση είναι 
αρνητική, να θεσπίσει εναλλακτικές 
διευκολύνσεις για την εισαγωγή και εξαγωγή 
αγαθών χαμηλής αξίας·

Or. en

Τροπολογία 73
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16ζ. ζητεί τη διατήρηση των υφισταμένων 
διατάξεων που αφορούν την πώληση για 
εξαγωγές και τη ένταξη ορισμένων 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (royalties) και 
τελών αδείας στην αξία των δασμών, διότι 
θεωρεί ότι αδικαιολόγητες αλλαγές αυτών 
των διατάξεων θα φέρουν ως αποτέλεσμα 
υψηλότερη αξία τελωνείου, που εν συνεχεία 
θα φέρει υψηλότερο φορολογικό άχθος·

Or. en

Τροπολογία 74
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Τομέας 3, υποδιαίρεση τομέα 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μη προτιμησιακή καταγωγή

Or. de
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Τροπολογία 75
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16η. υποστηρίζει τη διατήρηση του 
κριτηρίου της τελευταίας ουσιαστικής 
μεταποίησης για τον προσδιορισμό μη 
προτιμησιακής καταγωγής· εκφράζει την 
ανησυχία του για την τάση προς θέσπιση 
κανόνων περί μη προτιμησιακής καταγωγής 
που χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους 
προσδιορισμού της καταγωγής για 
εισαγωγές και εξαγωγές·

Or. de

Τροπολογία 76
Andreas Schwab, Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16θ. υποστηρίζει την εφαρμογή κανόνων του 
κατάλογου στον τομέα της μη 
προτιμησιακής καταγωγής μόνον για ειδικές 
περιπτώσεις, που πρέπει να θεωρούνται 
εξαιρέσεις· ζητεί οι καθιερωμένοι κανόνες 
όπως ορίζεται επί του παρόντος στα 
παραρτήματα 10 και 11 του κανονισμού που 
υλοποιεί τον τελωνειακό κώδικα να
διατηρηθούν και να μην υπάρξει οιαδήποτε 
περαιτέρω επέκταση των βάσει καταλόγου 
κριτηρίων σε άλλα προϊόντα, ώστε να μην 
επέλθει σαφής προσαύξηση του διοικητικού 
φόρτου που επιβάλλεται σε τελωνειακές 
αρχές και οικονομικούς φορείς χωρίς 
οιαδήποτε αντισταθμιστικά οικονομικά 
οφέλη·

Or. de
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Τροπολογία 77
Andreas Schwab, Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16ι. θεωρεί ότι πολυσύνθετα βάσει 
καταλόγου κριτήρια δεν μπορούν να 
αντισταθμίσουν την κατάργηση του 
παρόντος άρθρου 25 του κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα· δεν συμφωνεί με την 
αποτίμηση της Επιτροπής ότι είναι 
μεγαλύτερη η ανάγκη για περισσότερη 
ασφάλεια δικαίου στην πλευρά των 
οικονομικών φορέων, στοιχείο του οποίου 
θα επιλαμβανόταν η θέσπιση κριτηρίων 
βάσει καταλόγου· πρεσβεύει ως εκ τούτου 
παραπομπή στον αντίστοιχο κανονισμό που 
θεσπίζει μέτρο εμπορικής πολιτικής, όπου 
μπορεί να ορίζονται κανόνες περί 
προσδιορισμού της καταγωγής σε ειδικές 
περιπτώσεις, επί παραδείγματι 
αντιντάμπινγκ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις·

Or. de

Τροπολογία 78
Olle Schmidt, Silvana Koch-Mehrin, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16ια. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διατηρήσει την αρχή ότι η μη 
προτιμησιακή καταγωγή των προϊόντων 
καθορίζεται βάσει του τόπου στον οποίο 
έλαβε χώρα η τελευταία ουσιαστική 
οικονομικά δικαιολογημένη μεταποίηση 
αυτών· τονίζει ότι εάν θεσπισθούν 
πρόσθετοι κανόνες περί καταγωγής, 
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τούτο πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά 
τρόπο που να αποφεύγει το περιττό 
διοικητικό άχθος για τις επιχειρήσεις και 
να λαμβάνει υπόψη τη σημασία της 
διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 79
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Τομέας 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο ρόλος των τελωνείων στην εξασφάλιση 
ασφάλειας προϊόντων, προστασίας των 
οικονομικών συμφερόντων και προστασίας 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Ο ρόλος των τελωνείων στην εξασφάλιση 
ασφάλειας προϊόντων, προστασίας των 
οικονομικών συμφερόντων και προστασίας 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
και τον προσδιορισμό μη προτιμησιακής 
καταγωγής

Or. de

Τροπολογία 80
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει στενή συνεργασία ανάμεσα 
στις διοικήσεις τελωνείων και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς για να εντοπίζονται 
μη ασφαλή και/ή μη σύμμορφα προς 
προδιαγραφές προϊόντα στα σύνορα πριν 
να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία σε απ' 
άκρου εις άκρο της ΕΕ·

17. ενθαρρύνει στενή συνεργασία ανάμεσα 
στις διοικήσεις τελωνείων, τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς και τις επιχειρήσεις 
για να εντοπίζονται μη ασφαλή και/ή μη 
σύμμορφα προς προδιαγραφές προϊόντα 
στα σύνορα πριν να τεθούν σε ελεύθερη 
κυκλοφορία απ' άκρου εις άκρο της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 81
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει στενή συνεργασία ανάμεσα 
στις διοικήσεις τελωνείων και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς για να εντοπίζονται 
μη ασφαλή και/ή μη σύμμορφα προς 
προδιαγραφές προϊόντα στα σύνορα πριν 
να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία σε απ' 
άκρου εις άκρο της ΕΕ·

17. ενθαρρύνει στενή συνεργασία ανάμεσα 
στις διοικήσεις τελωνείων και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς, π.χ. για να 
εντοπίζονται μη ασφαλή και/ή μη 
σύμμορφα προς προδιαγραφές προϊόντα 
στα σύνορα πριν να τεθούν σε ελεύθερη 
κυκλοφορία σε απ' άκρου εις άκρο της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 82
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει στενή συνεργασία ανάμεσα 
στις διοικήσεις τελωνείων και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς για να εντοπίζονται 
μη ασφαλή και/ή μη σύμμορφα προς 
προδιαγραφές προϊόντα στα σύνορα πριν 
να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία σε απ' 
άκρου εις άκρο της ΕΕ·

17. αναμένει στενή συνεργασία ανάμεσα 
στις διοικήσεις τελωνείων και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς για να εντοπίζονται 
μη ασφαλή και/ή μη σύμμορφα προς 
προδιαγραφές προϊόντα στα σύνορα πριν 
να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία σε απ' 
άκρου εις άκρο της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 83
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει στενή συνεργασία ανάμεσα 
στις διοικήσεις τελωνείων και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς για να εντοπίζονται 
μη ασφαλή και/ή μη σύμμορφα προς 
προδιαγραφές προϊόντα στα σύνορα πριν 
να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία απ' 
άκρου εις άκρο της ΕΕ·

17. ενθαρρύνει στενή συνεργασία ανάμεσα 
στις διοικήσεις τελωνείων και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς για να εντοπίζονται 
μη ασφαλή και/ή μη σύμμορφα προς 
προδιαγραφές προϊόντα στα σύνορα· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να
εξασφαλίσουν την κατάλληλη κατάρτιση 
των αρμόδιων υπαλλήλων, ούτως ώστε 
να είναι εξασφαλίζεται ακόμη καλύτερος 
εντοπισμός των προϊόντων που 
συνεπάγονται κίνδυνο·

Or. hu

Τροπολογία 84
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. εκφράζει ανησυχία διότι η μη 
καταβολή των επιβεβλημένων 
τελωνειακών δασμών ή η μη δήλωση της 
πραγματικής αξίας των αγαθών από 
μερικούς οικονομικούς παράγοντες 
συνεπάγεται αθέμιτα πλεονεκτήματα 
έναντι των παραγόντων που 
συναλλάσσονται δίκαια· προειδοποιεί ότι η 
κατάσταση αυτή θέτει εμπόδια στον δίκαιο 
ανταγωνισμό και οδηγεί σε τεράστιες 
στρεβλώσεις στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς·

20. εκφράζει ανησυχία διότι η μη 
καταβολή των επιβεβλημένων 
τελωνειακών δασμών ή η μη δήλωση της 
πραγματικής αξίας των αγαθών από 
μερικούς οικονομικούς παράγοντες 
συνεπάγεται αθέμιτα πλεονεκτήματα 
έναντι των παραγόντων που 
συναλλάσσονται δίκαια· προειδοποιεί ότι η 
κατάσταση αυτή θέτει εμπόδια στον δίκαιο 
ανταγωνισμό και οδηγεί σε τεράστιες 
στρεβλώσεις στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς· συνεχίζει να στηρίζει 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
τονώσουν τις φορολογικές και 
τελωνειακές διατάξεις και τις ικανότητες 
είσπραξης φόρων, να ενισχύσουν τις 
διεθνείς συμβάσεις κατά της διαφθοράς, 
της φοροδιαφυγής και των παρανόμων 
ροών και να αυξήσουν την οικονομική 
διαφάνεια, καθώς επίσης και τις 
αυξημένες ανταλλαγές πληροφοριών 
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σχετικά με την ισχύουσα τελωνειακή 
νομοθεσία·

Or. hu

Τροπολογία 85
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. εκφράζει ανησυχία διότι η μη 
καταβολή των επιβεβλημένων 
τελωνειακών δασμών ή η μη δήλωση της 
πραγματικής αξίας των αγαθών από 
μερικούς οικονομικούς παράγοντες
συνεπάγεται αθέμιτα πλεονεκτήματα 
έναντι των παραγόντων που 
συναλλάσσονται δίκαια· προειδοποιεί ότι 
η κατάσταση αυτή θέτει εμπόδια στον 
δίκαιο ανταγωνισμό και οδηγεί σε 
τεράστιες στρεβλώσεις στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς·

20. εκφράζει ανησυχία διότι η μη 
καταβολή των επιβεβλημένων 
τελωνειακών δασμών ή η μη δήλωση της 
πραγματικής αξίας των αγαθών από 
μερικούς οικονομικούς παράγοντες θέτει 
όσους εμπορεύονται κατά τρόπο τίμιο και 
σύμμορφο προς τις σχετικές διατάξεις σε 
μειονεκτική θέση· προειδοποιεί ότι η 
κατάσταση αυτή θέτει εμπόδια στον δίκαιο 
ανταγωνισμό και οδηγεί σε τεράστιες 
στρεβλώσεις στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 86
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21a. ζητεί ο κανόνας της πρώτης πώλησης 
να διατηρηθεί και η καταχώριση κόστους σε 
σχέση με την ανάλυση κινδύνου, η οποία 
συνεπάγεται σημαντικό κόστος για του 
φορείς, να εγκαταλειφθεί· εκφράζει την 
ανησυχία του, διότι συζητούνται επί του 
παρόντος προτάσεις όσον αφορά τον 
καθορισμό αξίας συναλλαγής που δεν 
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συμμορφώνονται προς την απαίτηση που 
σχετίζεται με πώληση προς εξαγωγή στην 
τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας αλλά 
αντιπροσωπεύουν πρότυπη μετακίνηση προς 
πώληση προς εισαγωγή εντός της 
τελωνειακής επικράτειας της Κοινότητας, το 
οποίο δεν είναι σύμφωνο με τον κώδικα 
δασμολογητέας αξίας της ΓΣΔΕ·

Or. de

Τροπολογία 87
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. χαιρετίζει την πρόσφατη πρόταση της 
Επιτροπής για σχέδιο κανονισμού που 
αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας από τα 
τελωνεία, καθόσον πιστεύει ακράδαντα 
ότι τα τελωνεία μπορούν να συμβάλουν 
στην πράξη στην προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 88
Christian Engström

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. χαιρετίζει την πρόσφατη πρόταση της 
Επιτροπής για σχέδιο κανονισμού που 
αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας από τα 
τελωνεία, καθόσον πιστεύει ακράδαντα 
ότι τα τελωνεία μπορούν να συμβάλουν 

διαγράφεται
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στην πράξη στην προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 89
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. χαιρετίζει την πρόσφατη πρόταση της 
Επιτροπής για σχέδιο κανονισμού που 
αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία, 
καθόσον πιστεύει ακράδαντα ότι τα 
τελωνεία μπορούν να συμβάλουν στην 
πράξη στην προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

22. σημειώνει την πρόσφατη πρόταση της 
Επιτροπής για σχέδιο κανονισμού που 
αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία, 
και πιστεύει ακράδαντα ότι τα τελωνεία 
μπορούν να συμβάλουν στην πράξη στην 
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 90
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. χαιρετίζει την πρόσφατη πρόταση της 
Επιτροπής για σχέδιο κανονισμού που 
αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία, 
καθόσον πιστεύει ακράδαντα ότι τα 
τελωνεία μπορούν να συμβάλουν στην 
πράξη στην προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

22. χαιρετίζει την πρόσφατη πρόταση της 
Επιτροπής για σχέδιο κανονισμού που 
αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία, 
καθόσον πιστεύει ακράδαντα ότι τα 
τελωνεία μπορούν να συμβάλουν στην 
πράξη στην προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας· τονίζει ότι ο 
περαιτέρω ανεπτυγμένος τελωνειακός 
κώδικας καθιστά δυνατή την κράτηση 
αγαθών για τα οποία υπάρχουν υποψίες 
ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία περί 
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διανοητικής ιδιοκτησίας και ότι ο 
κώδικας περιλαμβάνει ούτως έναν 
πυλώνα του νομικού πλαισίου της 
Ένωσης για την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

Or. hu

Τροπολογία 91
Christian Engström

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υποστηρίζει το έργο που επιτελέσθηκε 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου Παραποίησης και 
Πειρατείας και ενθαρρύνει πλήρη 
αξιοποίηση του δυναμικού που 
αντιπροσωπεύει· χαιρετίζει εν προκειμένω 
την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για 
σχέδιο κανονισμού σχετικά με την ανάθεση 
στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της 
Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, 
σχέδια και υποδείγματα) ορισμένων 
καθηκόντων συναφών με την προστασία 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 92
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. πιστεύει ότι είναι υψίστης σημασίας η 
δέσμευση μεταξύ των τελωνείων και των 
επιχειρήσεων και ότι αμφότερα τα μέρη 
πρέπει να αναγνωρίζουν και να σέβονται 
τις ανάγκες, πραγματικότητες και 

26. πιστεύει ότι είναι υψίστης σημασίας η 
δέσμευση μεταξύ των τελωνείων, των 
αρχών εποπτείας της αγοράς και των 
επιχειρήσεων και ότι όλα τα μέρη πρέπει 
να αναγνωρίζουν και να σέβονται τις 
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προσδοκίες το ένα του άλλου και να 
συνδυάζουν τη γνώση, την 
εμπειρογνωμοσύνη στα αντίστοιχα πεδία 
τους και τα ευρέος φάσματος ταλέντα που 
έχουν για να επιτυγχάνουν βέλτιστες 
επιδόσεις και αποτελέσματα·

ανάγκες, πραγματικότητες και προσδοκίες 
των άλλων και να συνδυάζουν τη γνώση, 
την εμπειρογνωμοσύνη στα αντίστοιχα 
πεδία τους και τα ευρέος φάσματος 
ταλέντα που έχουν για να επιτυγχάνουν 
βέλτιστες επιδόσεις και αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 93
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. πιστεύει ότι είναι υψίστης σημασίας η 
δέσμευση μεταξύ των τελωνείων και των 
επιχειρήσεων και ότι αμφότερα τα μέρη 
πρέπει να αναγνωρίζουν και να σέβονται 
τις ανάγκες, πραγματικότητες και 
προσδοκίες το ένα του άλλου και να 
συνδυάζουν τη γνώση, την 
εμπειρογνωμοσύνη στα αντίστοιχα πεδία 
τους και τα ευρέος φάσματος ταλέντα που 
έχουν για να επιτυγχάνουν βέλτιστες 
επιδόσεις και αποτελέσματα·

26. πιστεύει ότι είναι υψίστης σημασίας η 
δέσμευση μεταξύ των τελωνείων και των 
επιχειρήσεων και ότι πρέπει να βασίζεται 
στις αρχές της διαφάνειας, της συνέπειας, 
της εσωτερικής συνοχής και της 
δυνατότητας πρόβλεψης και θεωρεί ότι 
αμφότερα τα μέρη πρέπει να αναγνωρίζουν 
και να σέβονται τις ανάγκες, 
πραγματικότητες και προσδοκίες το ένα 
του άλλου και να συνδυάζουν τη γνώση, 
την εμπειρογνωμοσύνη στα αντίστοιχα 
πεδία τους και τα ευρέος φάσματος 
ταλέντα που έχουν για να επιτυγχάνουν 
βέλτιστες επιδόσεις και αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 94
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. θεωρεί ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν θεσπίσει επίσημους μηχανισμούς για 
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διαφανή διάλογο μεταξύ των τελωνείων και 
του ιδιωτικού τομέα· καλεί τα τελωνεία και 
τον ιδιωτικό τομέα να εντοπίσουν βέλτιστες 
πρακτικές για συνεργασία τις οποίες και να 
προαγάγουν και ενθαρρύνει αμφότερα τα 
μέρη να επιδοθούν σε αποτίμηση της 
συνεργασίας και να αναπτύξουν τα 
απαραίτητα εργαλεία αξιολόγησης για να 
εντοπίζουν προβλήματα και να προσφέρουν 
δυνατές λύσεις·

Or. en

Τροπολογία 95
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. θεωρεί ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν θεσπίσει επίσημους μηχανισμούς για 
διαφανή διάλογο μεταξύ των διοικήσεων 
των τελωνείων και του ιδιωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 96
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. προτείνει να εγκαθιδρύσει ο τομέας 
του εμπορίου εντός της ΕΕ πραγματική 
οργάνωση η οποία να ομιλεί με μία φωνή, 
να εκφράζει κοινές απόψεις και να 
παράγει κοινές θέσεις·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 97
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. προτείνει να εγκαθιδρύσει ο τομέας του 
εμπορίου εντός της ΕΕ πραγματική 
οργάνωση η οποία να ομιλεί με μία φωνή, 
να εκφράζει κοινές απόψεις και να παράγει 
κοινές θέσεις·

27. προτείνει να εγκαθιδρύσει ο τομέας του 
εμπορίου εντός της ΕΕ πραγματική 
οργάνωση, όπου να εκπροσωπούνται 
δεόντως οι ΜΜΕ, η οποία να ομιλεί με 
μία φωνή, να εκφράζει κοινές απόψεις και 
να παράγει κοινές θέσεις·

Or. en

Τροπολογία 98
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι ο εκτελωνισμός πρέπει να 
απλουστευθεί με τη συμμετοχή όλων των 
σχετικών αρχών στο νωρίτερο δυνατό 
στάδιο της διεργασίας· συνεπώς 
υποστηρίζει θερμά τη βάσει συντονισμού 
διαχείριση συνόρων και την αρχή παροχής 
υπηρεσιών μέσω ενιαίας θυρίδας·

28. θεωρεί ότι ο εκτελωνισμός πρέπει να 
απλουστευθεί με τη συμμετοχή όλων των 
σχετικών αρχών στο νωρίτερο δυνατό 
στάδιο της διεργασίας· συνεπώς 
υποστηρίζει θερμά τη βάσει συντονισμού 
διαχείριση συνόρων και την αρχή παροχής 
υπηρεσιών μέσω ενιαίας θυρίδας υπό την 
αρμοδιότητα των τελωνείων με τα 
απαραίτητα νομοθετικά μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 99
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι ο εκτελωνισμός πρέπει να 
απλουστευθεί με τη συμμετοχή όλων των 
σχετικών αρχών στο νωρίτερο δυνατό 
στάδιο της διεργασίας· συνεπώς 
υποστηρίζει θερμά τη βάσει συντονισμού 
διαχείριση συνόρων και την αρχή παροχής 
υπηρεσιών μέσω ενιαίας θυρίδας·

28. θεωρεί ότι ο εκτελωνισμός πρέπει να 
απλουστευθεί με τη συμμετοχή όλων των 
σχετικών αρχών στο νωρίτερο δυνατό 
στάδιο της διεργασίας· συνεπώς 
υποστηρίζει θερμά τη βάσει συντονισμού 
διαχείριση συνόρων και την αρχή παροχής 
υπηρεσιών μέσω ενιαίας θυρίδας με 
σχετική νομοθετική κατοχύρωση·

Or. el

Τροπολογία 100
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι ο εκτελωνισμός πρέπει να 
απλουστευθεί με τη συμμετοχή όλων των 
σχετικών αρχών στο νωρίτερο δυνατό 
στάδιο της διεργασίας· συνεπώς 
υποστηρίζει θερμά τη βάσει συντονισμού 
διαχείριση συνόρων και την αρχή παροχής 
υπηρεσιών μέσω ενιαίας θυρίδας·

28. θεωρεί ότι ο εκτελωνισμός πρέπει να 
απλουστευθεί με τη συμμετοχή όλων των 
σχετικών αρχών στο νωρίτερο δυνατό 
στάδιο της διεργασίας· συνεπώς 
υποστηρίζει θερμά τη βάσει συντονισμού 
διαχείριση συνόρων και την αρχή παροχής 
υπηρεσιών μέσω ενιαίας θυρίδας· τονίζει 
ότι η αρχή παροχής υπηρεσιών μέσω 
ενιαίας θυρίδας αντιπροσωπεύει 
οργανωτική, διαδικαστική και τεχνική 
λύση που πρέπει να εφαρμοσθεί 
αποτελεσματικά για να δίδεται η 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους 
πολίτες να υποβάλλουν τυποποιημένες 
πληροφορίες και έγγραφα που σχετίζονται 
με τη δήλωση των αγαθών και τη 
συμμόρφωση προς τις διατυπώσεις 
εισαγωγής και εξαγωγής προς όλες τις 
υπηρεσίες, μία φορά, σε έναν τόπο καθώς 
και για να λαμβάνουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες προς αποστολή των αγαθών 
και να συνεργάζονται με όλες τις αρχές·

Or. lt
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Τροπολογία 101
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29a. είναι της γνώμης ότι οι δεξιότητες, η 
γνώση και η πείρα των επαγγελματιών των 
τελωνείων πρέπει να αναπτύσσονται και να 
βελτιώνονται σταθερά, διότι αυτά τα 
στοιχεία συνιστούν προϋπόθεση για υψηλής 
ποιότητας τελωνειακές διαδικασίες· 
στηρίζει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
στο έργο τους προς προώθηση της σε 
τακτική βάση κατάρτισης των τελωνειακών·

Or. en

Τροπολογία 102
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29β. τονίζει ότι η έρευνα έχει ιδιαίτερη 
σημασία όταν εξετάζονται νομοθετικές 
πρωτοβουλίες· χαιρετίζει και υποστηρίζει 
θερμά το έργο στο οποίο επιδίδονται 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε 
ολόκληρη την ΕΕ συμβάλλοντας στην 
ανάπτυξη των σπουδών των τελωνειακών· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν 
ότι διατίθενται τα σχετικά προγράμματα 
σπουδών για να προάγεται η αριστεία του 
επαγγέλματος των τελωνειακών·

Or. en
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Τροπολογία 103
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διερευνήσουν δυνατότητες ίδρυσης 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τελωνείων, η οποία 
να επιλαμβάνεται αποκλειστικά θεμάτων 
τελωνείων, για να επιτευχθεί βελτίωση της 
λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης· καλεί 
την Επιτροπή να ασχοληθεί με αυτό το θέμα 
όταν θα εξετάζει τη συνέχεια που δίδεται στο 
πρόγραμμα Τελωνεία 2013·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 104
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διερευνήσουν δυνατότητες ίδρυσης 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τελωνείων, η οποία 
να επιλαμβάνεται αποκλειστικά θεμάτων 
τελωνείων, για να επιτευχθεί βελτίωση της 
λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης· καλεί 
την Επιτροπή να ασχοληθεί με αυτό το θέμα 
όταν θα εξετάζει τη συνέχεια που δίδεται στο 
πρόγραμμα Τελωνεία 2013·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 105
Malcolm Harbour, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διερευνήσουν δυνατότητες ίδρυσης 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τελωνείων, η οποία 
να επιλαμβάνεται αποκλειστικά θεμάτων 
τελωνείων, για να επιτευχθεί βελτίωση της 
λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης· καλεί 
την Επιτροπή να ασχοληθεί με αυτό το θέμα 
όταν θα εξετάζει τη συνέχεια που δίδεται στο 
πρόγραμμα Τελωνεία 2013·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 106
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διερευνήσουν δυνατότητες ίδρυσης 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τελωνείων, η 
οποία να επιλαμβάνεται αποκλειστικά
θεμάτων τελωνείων, για να επιτευχθεί 
βελτίωση της λειτουργίας της τελωνειακής 
ένωσης· καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί 
με αυτό το θέμα όταν θα εξετάζει τη
συνέχεια που δίδεται στο πρόγραμμα 
Τελωνεία 2013·

30. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διερευνήσουν δυνατότητες περαιτέρω 
αύξησης της συνεργασία και εναρμόνισης 
επί θεμάτων τελωνείων, για να επιτευχθεί 
βελτίωση της λειτουργίας της τελωνειακής 
ένωσης· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει
αυτό το θέμα στη συνέχεια που θα δώσει
στο πρόγραμμα Τελωνεία 2013·

Or. en

Τροπολογία 107
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διερευνήσουν δυνατότητες ίδρυσης 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τελωνείων, η 
οποία να επιλαμβάνεται αποκλειστικά 
θεμάτων τελωνείων, για να επιτευχθεί 
βελτίωση της λειτουργίας της τελωνειακής 
ένωσης· καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί 
με αυτό το θέμα όταν θα εξετάζει τη 
συνέχεια που δίδεται στο πρόγραμμα 
Τελωνεία 2013·

30. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διερευνήσουν δυνατότητες καλύτερης 
συνεργασίας με τις αρχές που θα 
μπορούσαν να εμπλέκονται σε θέματα
τελωνείων, όπως είναι ο FRONTEX, για 
να επιτευχθεί βελτίωση της λειτουργίας 
της τελωνειακής ένωσης· καλεί την 
Επιτροπή να ασχοληθεί με αυτό το θέμα 
όταν θα εξετάζει τη συνέχεια που δίδεται 
στο πρόγραμμα Τελωνεία 2013·

Or. en

Τροπολογία 108
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διερευνήσουν δυνατότητες ίδρυσης 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τελωνείων, η 
οποία να επιλαμβάνεται αποκλειστικά 
θεμάτων τελωνείων, για να επιτευχθεί 
βελτίωση της λειτουργίας της τελωνειακής 
ένωσης· καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί 
με αυτό το θέμα όταν θα εξετάζει τη 
συνέχεια που δίδεται στο πρόγραμμα 
Τελωνεία 2013·

30. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διερευνήσουν δυνατότητες ίδρυσης 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τελωνείων, η 
οποία να επιλαμβάνεται αποκλειστικά 
θεμάτων τελωνείων και κεντρικού 
συντονισμού, για να επιτευχθεί βελτίωση 
της λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης·
καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί με αυτό 
το θέμα όταν θα εξετάζει τη συνέχεια που 
δίδεται στο πρόγραμμα Τελωνεία 2013·

Or. el

Τροπολογία 109
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30a. πιστεύει ότι η συνέχεια που θα δίδεται 
στο πρόγραμμα Τελωνεία 2013 πρέπει 
συγκεκριμένα να στηρίζει ομοιόμορφη 
εφαρμογή της νομοθεσίας τελωνείων της ΕΕ 
και επίσης να στηρίζει ισόρροπη προσέγγιση 
στη συμβολή στην ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα ενώ ταυτόχρονα να 
εγγυάται ασφάλεια και προστασία·

Or. en

Τροπολογία 110
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν την οργάνωση των 
τελωνειακών διαδικασιών στα εξωτερικά 
σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 
δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για 
κατά νόμον επιχειρηματική δραστηριότητα, 
διεθνές εμπόριο και ταχεία μετακίνηση 
προσώπων και αγαθών, να προβούν σε 
επανεξέταση των υποδομών στα τελωνεία 
στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ λαμβάνοντας 
υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) 
αριθ. 1875/2006, να εφοδιάσουν τα τελωνεία 
με σύγχρονο εξοπλισμό παρακολούθησης και 
να εξασφαλίσουν ότι αυτά τα εργαλεία 
χρησιμοποιούνται στην πράξη κατά τη 
διενέργεια τελωνειακών ελέγχων·

Or. lt


