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Τροπολογία 39
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι επιδεικνύοντες πνεύμα 
συνεργασίας και αξιόπιστοι οικονομικοί 
φορείς θα πρέπει, ως «εγκεκριμένοι 
οικονομικοί φορείς», να είναι σε θέση να 
αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες 
απλούστευσης, και, λαμβανομένου υπόψη 
του θέματος της διαφύλαξης της 
ασφάλειας και προστασίας, να
επωφελούνται από μείωση του επιπέδου 
των τελωνειακών ελέγχων. Θα μπορούν, 
συνεπώς, να απολαμβάνουν του 
καθεστώτος του εγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα για τις τελωνειακές απλουστεύσεις
ή του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα για 
την ασφάλεια και την προστασία . Θα 
μπορούν να λαμβάνουν έγκριση για το 
πρώτο, το δεύτερο ή αμφότερα τα 
καθεστώτα.

(19) Οι επιδεικνύοντες πνεύμα 
συνεργασίας και αξιόπιστοι οικονομικοί 
φορείς που συμμετέχουν στη διασφάλιση 
της αλυσίδας εκτελωνισμού και των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης
θα πρέπει, ως «εγκεκριμένοι οικονομικοί 
φορείς», να είναι σε θέση να αξιοποιούν 
στο έπακρο τις δυνατότητες 
απλούστευσης, και, λαμβανομένου υπόψη 
του θέματος της διαφύλαξης της 
ασφάλειας και προστασίας, θα πρέπει να
απολαύουν συγκεκριμένων 
ευεργετημάτων, μεταξύ άλλων, μείωσης
του επιπέδου των τελωνειακών ελέγχων.
Θα μπορούν, συνεπώς, να απολαμβάνουν 
του καθεστώτος του εγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα για τις τελωνειακές 
απλουστεύσεις  ή του εγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα για την ασφάλεια και 
την προστασία . Θα μπορούν να 
λαμβάνουν έγκριση για το πρώτο, το 
δεύτερο ή αμφότερα τα καθεστώτα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να δηλώνεται σαφέστερα στο κείμενο του  τελωνειακού κώδικα της Ένωσης 
ότι οι εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς θα τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης.

Τροπολογία 40
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
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Article 5 - point 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. «διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης»: 
η πράξη με την οποία ένα πρόσωπο 
δηλώνει, με τους απαιτούμενους τύπους 
και διαδικασίες, ότι τα εμπορεύματα έχουν 
υπαχθεί ή προβλέπεται να υπαχθούν στο εν 
λόγω καθεστώς·

11. «διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης»: 
η πράξη με την οποία ένα πρόσωπο 
δηλώνει, με τους απαιτούμενους τύπους 
και διαδικασίες, ότι τα εμπορεύματα έχουν 
υπαχθεί ή προβλέπεται να υπαχθούν σε 
προσωρινή εναπόθεση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 41
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14α. «προσωρινή εναπόθεση»: 
κατάσταση στην οποία μη ενωσιακά 
εμπορεύματα αποθηκεύονται προσωρινά 
υπό τελωνειακή επιτήρηση μεταξύ της 
προσκόμισής τους στο τελωνείο και της 
υπαγωγής τους σε τελωνειακό καθεστώς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 42
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Συλβάνα Ράπτη
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 31 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρόσωπο που προσκομίζει τα 
εμπορεύματα τα οποία θεωρείται ότι 
έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής 
εναπόθεσης έως ότου υποβληθεί η 
διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης ή 
πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου 
προσκομίζονται τα εμπορεύματα·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 43
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 31 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση 
για το καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης 
ή για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται 
η διασάφηση·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 44
Olle Schmidt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
αποφάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν, κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, μέσα ανταλλαγής και 
διατήρησης των δεδομένων διαφορετικά 
από τις ηλεκτρονικές τεχνικές 
επεξεργασίας δεδομένων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6 παράγραφος 3 επιτρέπει παρέκκλιση από την ανεπιφύλακτη αρχή της ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων. Τούτο θέτει σε κίνδυνο την βασική αρχή του εκσυγχρονισμού της 
τελωνειακής νομοθεσίας στην Ευρώπη και συνιστά δυνητική ερμηνεία που μπορεί να 
δημιουργήσει έλλειψη ασφάλειας δικαίου και προβλεψιμότητας. 

Τροπολογία 45
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
αποφάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν, κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, μέσα ανταλλαγής και 
διατήρησης των δεδομένων διαφορετικά 
από τις ηλεκτρονικές τεχνικές 
επεξεργασίας δεδομένων.

3. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
αποφάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν, κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, μέσα ανταλλαγής και 
διατήρησης των δεδομένων διαφορετικά 
από τις ηλεκτρονικές τεχνικές 
επεξεργασίας δεδομένων. Η ανωτέρω 
παρέκκλιση δεν επηρεάζει τη δημιουργία, 
τη διατήρηση και τη χρησιμοποίηση των 
ηλεκτρονικών συστημάτων για την 
ανταλλαγή δεδομένων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία ο τελωνειακός κώδικας της Ένωσης να εκτελείται και να εφαρμόζεται με τον ίδιο 
τρόπο και στα 27 κράτη μέλη. Μπορεί ωστόσο να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες, κατ’ 
εξαίρεση, επιτρέπονται παρεκκλίσεις για ένα ή πλείονα κράτη μέλη.

Τροπολογία 46
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
αποφάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν, κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, μέσα ανταλλαγής και 
διατήρησης των δεδομένων διαφορετικά 
από τις ηλεκτρονικές τεχνικές 
επεξεργασίας δεδομένων.

3. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα,
αποφάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν, κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, μέσα ανταλλαγής και 
διατήρησης των δεδομένων διαφορετικά 
από τις ηλεκτρονικές τεχνικές 
επεξεργασίας δεδομένων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η προβλεπόμενη απόκλιση να είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και στη βάση απολύτως 
αναγκαίας παρέκκλισης.

Τροπολογία 47
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
αποφάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να 

3. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
αποφάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να 
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χρησιμοποιούν, κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, μέσα ανταλλαγής και 
διατήρησης των δεδομένων διαφορετικά 
από τις ηλεκτρονικές τεχνικές 
επεξεργασίας δεδομένων.

χρησιμοποιούν, κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, μέσα ανταλλαγής και 
διατήρησης των δεδομένων διαφορετικά 
από τις ηλεκτρονικές τεχνικές 
επεξεργασίας δεδομένων. Ωστόσο, η 
Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που 
δεν έχουν ακόμη αναπτύξει ηλεκτρονικές 
τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων να το 
πράξουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 48
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Εξουσιοδότηση

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243 για τον 
καθορισμό των κριτηρίων χορήγησης της 
παρέκκλισης που αναφέρονται στο άρθρο 
6 παράγραφος 3.

Or. el

Αιτιολόγηση

Στη βάση επιδίωξης μιας γνήσιας τελωνειακής ένωσης, οι όποιες αποκλίσεις/παρεκκλίσεις 
πρέπει να είναι προσωρινού χαρακτήρα και απόλυτα επιβεβλημένες/δικαιολογημένες. Επίσης, 
πρέπει να προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια για τη θέσπιση της εν λόγω παρέκκλισης. Για 
αυτό το λόγο ο καθορισμός των κριτηρίων για τη χορήγηση παρεκκλίσεων από το άρθρο 6 
παράγραφος 3 θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Τροπολογία 49
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει στα
κράτη μέλη, κατόπιν αιτήσεως, να 
υποβάλλουν σε δοκιμές, για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, τις απλουστεύσεις κατά 
την εφαρμογή της τελωνειακής 
νομοθεσίας, χρησιμοποιώντας 
ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας 
δεδομένων.

2. Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει σε ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη, κατόπιν 
αιτήσεως, να υποβάλλουν σε δοκιμές, για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα,
περαιτέρω απλουστεύσεις κατά την 
εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας. 
Αυτές οι δοκιμές είναι διαθέσιμες σε όλα 
τα κράτη μέλη. Στις εν λόγω 
απλουστεύσεις περιλαμβάνονται μη 
ουσιώδη στοιχεία του παρόντος 
κανονισμού, χρησιμοποιώντας 
ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας 
δεδομένων σχετικά με τα ακόλουθα:

α) τις αιτήσεις και τις άδειες σχετικά με 
τελωνειακό καθεστώς ή καθεστώς 
εγκεκριμένου οικονομικού φορέα·
β) τις αιτήσεις και τις ειδικές αποφάσεις 
που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 32·
γ) την κοινή διαχείριση των κινδύνων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39·
δ) την τυποποιημένη μορφή και το 
περιεχόμενο των δεδομένων που 
καταχωρίζονται·
ε) τη διατήρηση αυτών των δεδομένων 
από τις τελωνειακές αρχές των κρατών 
μελών·
στ) τους κανόνες για την πρόσβαση στα 
εν λόγω δεδομένα από:
(i) οικονομικούς φορείς,

(ii) άλλες αρμόδιες αρχές.
Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας για 
τις δοκιμές, η Επιτροπή αναλαμβάνει τη 
διενέργεια αξιολόγησης προκειμένου να 
προσδιοριστούν τα σχετικά οφέλη.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι δοκιμές (πρότυπα  σχέδια) απλουστεύσεων πρέπει να τίθενται 
στη διάθεση όλων των κρατών μελών που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Τροπολογία 50
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει στα 
κράτη μέλη, κατόπιν αιτήσεως, να 
υποβάλλουν σε δοκιμές, για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, τις απλουστεύσεις 
κατά την εφαρμογή της τελωνειακής 
νομοθεσίας, χρησιμοποιώντας 
ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας 
δεδομένων.

2. Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει στα 
κράτη μέλη, κατόπιν αιτήσεως, να 
υποβάλλουν σε δοκιμές τροποποιήσεις και
απλουστεύσεις κατά την εφαρμογή της 
τελωνειακής νομοθεσίας.  Τα πρότυπα 
σχέδια αυτού του τύπου τίθενται στη 
διάθεση όλων των κρατών μελών κατόπιν 
αιτήσεως και αξιολογούνται περιοδικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα μπορούσε να είναι χρήσιμο να υποβάλλονται σε δοκιμές τροποποιήσεις και απλουστεύσεις 
στην τελωνειακή επιτήρηση, την ανάλυση των κινδύνων και τους τελωνειακούς ελέγχους.

Τροπολογία 51
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει στα 
κράτη μέλη, κατόπιν αιτήσεως, να 
υποβάλλουν σε δοκιμές, για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, τις απλουστεύσεις κατά 
την εφαρμογή της τελωνειακής 
νομοθεσίας, χρησιμοποιώντας 

2. Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει στα 
κράτη μέλη, κατόπιν αιτήσεως, να 
υποβάλλουν σε δοκιμές απλουστεύσεις 
κατά την εφαρμογή της τελωνειακής 
νομοθεσίας. Τα πρότυπα σχέδια αυτού 
του είδους τίθενται στη διάθεση όλων 
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ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας 
δεδομένων.

των κρατών μελών και αξιολογούνται 
περιοδικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι δοκιμές (πρότυπα  σχέδια) απλουστεύσεων πρέπει να τίθενται 
στη διάθεση όλων των κρατών μελών που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Τροπολογία 52
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει στα 
κράτη μέλη, κατόπιν αιτήσεως, να 
υποβάλλουν σε δοκιμές, για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, τις απλουστεύσεις κατά 
την εφαρμογή της τελωνειακής 
νομοθεσίας, χρησιμοποιώντας 
ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας 
δεδομένων.

2. Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει στα 
κράτη μέλη, κατόπιν αιτήσεως, να 
υποβάλλουν σε δοκιμές, για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, περαιτέρω
απλουστεύσεις κατά την εφαρμογή της 
τελωνειακής νομοθεσίας, χρησιμοποιώντας 
ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να χορηγεί στα κράτη μέλη που διαθέτουν ήδη ηλεκτρονικές 
τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων οι οποίες λειτουργούν καλά, τη δυνατότητα να υποβάλλουν σε 
δοκιμές περαιτέρω απλουστεύσεις κατά την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.

Τροπολογία 53
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποχρέωση αυτή μπορεί να αίρεται σε Η υποχρέωση αυτή μπορεί να αίρεται σε 
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ορισμένες περιπτώσεις. περιπτώσεις όπου:

α) ο  τελωνειακός αντιπρόσωπος ενεργεί 
εξ ονόματος προσώπων για τα οποία δεν 
απαιτείται να είναι εγκαταστημένα στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, εκτός 
εάν ορίζεται άλλως· ή
β) υπάρχουν συμφωνίες που έχουν 
συναφθεί με τρίτες χώρες δυνάμει των 
οποίων πρόσωπα που είναι 
εγκατεστημένα στις χώρες αυτές μπορούν 
να ενεργούν ως τελωνειακοί 
αντιπρόσωποι. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες ο τελωνειακός αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να 
είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ.

Τροπολογία 54
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η παράγραφος 2 δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν τους όρους 
που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με την 
πρώτη πρόταση της παραγράφου 3 σε 
τελωνειακό αντιπρόσωπο που δεν είναι 
εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος 
της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες ο τελωνειακός αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να 
είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ.
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Τροπολογία 55
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις περιπτώσεις στις οποίες αίρεται η 
υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία 7 του εισηγητή.

Τροπολογία 56
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ακόλουθες απλουστεύσεις παρέχονται 
σε εξουσιοδοτημένο οικονομικό φορέα 
κατ’ αρχήν:
α) εξαίρεση από συνοπτική διασάφηση 
εξόδου και συνοπτική διασάφηση  
εισόδου, και στην περίπτωση 
απαγορεύσεων, όταν είναι δυνατή η 
χρήση γενικής άδειας ή τα προϊόντα είναι 
γνωστά,
β) τοπικός εκτελωνισμός για εισαγωγές 
χωρίς κοινοποίηση, και στην περίπτωση 
απαγορεύσεων, όταν είναι δυνατή η 
χρήση γενικής άδειας ή τα προϊόντα είναι 
γνωστά· χρήση συνολικής διασάφησης 
για καθορισμένη χρονική περίοδο μέχρι 
ένα μήνα· 
γ) διαδικασίες κεντρικού εκτελωνισμού 
και αυτοαξιολόγησης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Μέχρι σήμερα ακόμη και για τους εξουσιοδοτημένους οικονομικούς φορείς δεν προβλέπονται 
ουσιαστικές απλουστεύσεις στον ΕΤΚ. Λιγότερο εντατικοί έλεγχοι και μικρότερος αριθμός 
ελέγχων μόνον δεν συνιστούν πραγματικές διευκολύνσεις. Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 
11 (παράγραφος 19) οι αξιόπιστοι οικονομικοί φορείς πρέπει να επωφελούνται στο μέγιστο 
βαθμό από απλουστεύσεις. Συνεπώς πρέπει να εφαρμοσθούν συγκεκριμένες απλουστεύσεις απ’ 
ευθείας  μέσω του άρθρου 21 του ΕΤΚ.

Τροπολογία 57
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι κάτοχοι της ιδιότητας του 
εγκεκριμένου οικονομικού φορέα όπως 
εμφαίνεται στην παράγραφο 2 τυγχάνουν 
ευνοϊκότερης μεταχείρισης με βάση το 
είδος του λαμβανόμενου πιστοποιητικού, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία α) 
και β).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να δηλώνεται σαφέστερα στο κείμενο του  τελωνειακού κώδικα της Ένωσης 
ότι οι εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς θα τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης.

Τροπολογία 58
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Οι αιτήσεις που προέρχονται από 
εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς 
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εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να δηλώνεται σαφώς στο κείμενο του τελωνειακού κώδικα της Ένωσης ότι 
θα δίδεται προτεραιότητα στους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς.

Τροπολογία 59
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21α
Στους οικονομικούς φορείς που είναι 
αναγνωρισμένοι ως εγκεκριμένοι 
οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να 
παρέχονται διαδικαστικές απλουστεύσεις 
κατόπιν αιτήσεώς τους και αφού 
προσκομίσουν τους αριθμούς 
καταχώρισης και αναγνώρισης 
οικονομικών φορέων (αριθμοί EORI): 
1. απαλλαγή του εγκεκριμένου φορέα από 
την υποχρέωση να υποβάλει κοινοποίηση 
εξόδου, και στην περίπτωση 
απαγορεύσεων ή περιορισμών, εάν είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί γενική άδεια 
ή τα προϊόντα είναι γνωστά στις 
τελωνειακές αρχές·
2. απαλλαγή του εγκεκριμένου φορέα από 
την υποχρέωση να υποβάλει κοινοποίηση 
εισόδου, και στην περίπτωση 
απαγορεύσεων ή περιορισμών, εάν είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί γενική άδεια 
ή τα προϊόντα είναι γνωστά στις 
τελωνειακές αρχές·
3. δυνατότητα υποβολής τελωνειακής 
διασάφησης χωρίς επίσημη δήλωση·
4. αναγνώριση δήλωσης επί συνοδευτικού 
εγγράφου ως επαρκούς στοιχείου για την 
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τελωνειακή διασάφηση·
5. εκτελωνισμός για εισαγωγές χωρίς 
κοινοποίηση, ακόμη και στην περίπτωση 
απαγορεύσεων ή περιορισμών, εάν είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί γενική άδεια 
ή τα προϊόντα είναι γνωστά στις 
τελωνειακές αρχές· η έγκριση παρέχεται 
υπό τον όρο ότι υποβάλλεται συνολική 
κοινοποίηση για καθορισμένη χρονική 
περίοδο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για ενωσιακό τελωνειακό κώδικα δεν περιέχει δεσμευτικούς κανόνες για τις 
διαδικαστικές απλουστεύσεις που παρέχουν πραγματικές παραχωρήσεις για τις επιχειρήσεις οι 
οποίες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την επαχθή διαδικασία για την πιστοποίηση ως 
εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την αποδοχή της πιστοποίησης ΕΟΦ 
από τους οικονομικούς φορείς. Οι κανόνες σχετικά με την απλούστευση των τελωνειακών 
καθεστώτων του παγκόσμιου εμπορίου έχουν μεγάλη οικονομική σημασία για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

Τροπολογία 60
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243, καθορίζοντας
τα εξής (διαγραφή):

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243, καθορίζοντας:

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία αριθ. 1 – άρθρο 21α (νέο)

Τροπολογία 61
Kerstin Westphal
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους κανόνες για  τη χορήγηση της 
ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 21·

α) τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
διεξάγεται επανεξέταση της ιδιότητας του 
εγκεκριμένου οικονομικού φορέα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία αριθ. 1 – άρθρο 21α (νέο)

Τροπολογία 62
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους κανόνες για τη χορήγηση της 
ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 21·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για τη χορήγηση της ιδιότητας ΕΟΦ περιγράφονται επαρκώς στη βασική πράξη 
σύμφωνα με τις προτεινόμενες από την εισηγήτρια τροποποιήσεις. 

Τροπολογία 63
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις περιπτώσεις στις οποίες αίρεται η 
απαίτηση εγκατάστασης του διασαφιστή 

β) τον προσδιορισμό της τελωνειακής 
αρχής που είναι αρμόδια για τη χορήγηση 
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στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1·

της εν λόγω ιδιότητας και των αδειών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία αριθ. 1 – άρθρο 21α (νέο)

Τροπολογία 64
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
υποχρέωση εγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα να είναι εγκατεστημένος στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης αίρεται 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία αριθ. 8 του εισηγητή.

Τροπολογία 65
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τις διαβουλεύσεις με άλλες 
τελωνειακές αρχές και την παροχή 
πληροφοριών στις εν λόγω αρχές·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία αριθ. 1 – άρθρο 21α (νέο)

Τροπολογία 66
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) τους κανόνες σχετικά με την 
αναστολή ή την ανάκληση της ιδιότητας 
του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία αριθ. 1 – άρθρο 21α (νέο)

Τροπολογία 67
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β γ) τους όρους υπό τους οποίους 
ορισμένες  κατηγορίες εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων μπορούν να 
εξαιρεθούν από την υποχρέωση να είναι 
εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος 
της ΕΕ·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία αριθ. 1 – άρθρο 21α (νέο)
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Τροπολογία 68
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν υποβάλλεται αίτηση από φορέα που 
έχει την ιδιότητα του εγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα για τις τελωνειακές 
απλουστεύσεις, οι τελωνειακές αρχές δεν 
επανεξετάζουν τα κοινά κριτήρια. Όσον 
αφορά όλες αυτές τις αιτήσεις, 
εξετάζονται μόνον τα ειδικά κριτήρια που 
έχουν σχέση με την αίτηση για την 
έκδοση άδειας που υποβάλλεται από τον 
οικονομικό φορέα. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να αναβαθμίσει την ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα απλοποιώντας τις αιτήσεις χορήγησης άδειας και τους διαδικαστικούς ελέγχους για τους 
εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς καθώς και επισπεύδοντας τις προθεσμίες επεξεργασίας. Η 
εν λόγω ιδιότητα πρέπει να χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για όλες τις τελωνειακές άδειες.

Τροπολογία 69
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντούτοις, εάν οι τελωνειακές αρχές δεν 
είναι σε θέση να τηρήσουν την εν λόγω 
προθεσμία, ενημερώνουν σχετικά τον 
αιτούντα πριν από τη λήξη της εν λόγω 
προθεσμίας, αναφέροντας τους λόγους και 
την περαιτέρω χρονική περίοδο που 
θεωρούν απαραίτητη για να λάβουν 
απόφαση.

Η προθεσμία για τη λήψη απόφασης, 
όπως καθορίζεται στην τελωνειακή 
νομοθεσία, ξεκινάει από την ημερομηνία 
αποδοχής της αίτησης.
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Εάν οι τελωνειακές αρχές δεν είναι σε 
θέση να τηρήσουν την προθεσμία για τη 
λήψη απόφασης όπως καθορίζεται στην 
τελωνειακή νομοθεσία, ενημερώνουν 
σχετικά τον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας, αναφέροντας τους λόγους και 
την περαιτέρω χρονική περίοδο που 
θεωρούν απαραίτητη για να λάβουν 
απόφαση. Αυτή η περαιτέρω χρονική 
περίοδος δεν υπερβαίνει τις τριάντα 
ημέρες.
Με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου, η 
αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων 
τελωνειακή αρχή μπορεί να παρατείνει 
την προθεσμία για τη λήψη απόφασης 
[όπως ορίζεται στην τελωνειακή 
νομοθεσία], όταν ο αιτών ζητεί τέτοια 
παράταση για να διενεργήσει 
προσαρμογές με σκοπό να διασφαλισθεί η 
εκπλήρωση των προϋποθέσεων και των 
κριτηρίων. Οι προσαρμογές αυτές και η 
περαιτέρω χρονική περίοδος που είναι 
απαραίτητη για τη διενέργειά τους 
κοινοποιούνται στην τελωνειακή αρχή 
που λαμβάνει απόφαση, η οποία 
αποφασίζει σχετικά με την παράταση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να θεσπισθεί το σημαντικό άρθρο σχετικά με τις προθεσμίες λήψης απόφασης στον ίδιο τον 
ΕΤΚ αλλά και για να διασφαλισθεί η νομική συνοχή της τελωνειακής νομοθεσίας χωρίς να 
διασπάται η νομοθεσία με θέσπιση διαφορετικών πράξεων, οι διατάξεις για τις προθεσμίες 
λήψης απόφασης καθορίζονται όλες στο παρόν άρθρο. Το άρθρο 24 παράγραφος 2 του ΕΤΚ 
και το άρθρο 124-2-08 των διατάξεων εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα 
(MCCIP) συνδυάζονται για τους προαναφερθέντες λόγους.

Τροπολογία 70
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται 
το πρώτο εδάφιο.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν η αίτηση για απόφαση, 
περιλαμβανομένης της χορήγησης 
αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης 
οικονομικών φορέων (αριθμός EORI), 
δεν μπορεί να γίνει δεκτή·
β) όταν αφορά απόφαση που αναφέρεται 
στο άρθρο 32 παράγραφος 1·
γ) στην περίπτωση άρνησης χορηγήσεως 
του πλεονεκτήματος δασμολογικής 
ποσόστωσης εφόσον έχει επιτευχθεί ο 
καθορισμένος όγκος δασμολογικών 
ποσοστώσεων όπως εμφαίνεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο·
δ) όταν το απαιτεί η φύση ή το επίπεδο 
της απειλής για την ασφάλεια και 
προστασία της Ένωσης και των 
κατοίκων της, για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, για 
το περιβάλλον ή τους καταναλωτές·
ε) όταν η απόφαση αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση της εκτέλεσης άλλης 
απόφασης για την οποία εφαρμόσθηκε η 
παρούσα παράγραφος, με την επιφύλαξη 
της νομοθεσίας του οικείου κράτους 
μέλους·
στ) στην περίπτωση που διενεργείται 
ανάλυση κινδύνου με βάση τη συνοπτική 
διασάφηση ελέγχου ή την τελωνειακή 
διασάφηση που την αντικαθιστά·
ζ) στην περίπτωση που θα έθιγε έρευνες 
οι οποίες ξεκίνησαν με σκοπό την 
καταπολέμηση της απάτης·
η) για αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά 
με το κατά πόσον είναι δικαιολογημένη η 
επιστροφή ή η διαγραφή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις από το δικαίωμα ακρόασης στο άρθρο 124-1-03 των MCCIP μεταφέρονται στον 
ΕΤΚ. Οι παραπομπές σε άρθρα στον ΕΤΚ και τις MCCIP επικαιροποιούνται όπου είναι 
δυνατόν. Η παράγραφος 4 η) αναφέρεται στο άρθρο 333-26(2) των MCCIP.

Τροπολογία 71
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο δικαιούχος της απόφασης 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την απόφαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή το άρθρο 124-2-11 των MCCIP περιέχει ουσιαστικά στοιχεία, ειδικότερα υποχρεώσεις 
του δικαιούχου της απόφασης, είναι σκόπιμο να περιληφθούν αυτές οι διατάξεις στον ΕΤΚ.

Τροπολογία 72
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο δικαιούχος της απόφασης ενημερώνει 
αμέσως την τελωνειακή αρχή λήψης 
αποφάσεων για κάθε περιστατικό που 
ανακύπτει μετά τη λήψη της απόφασης 
και ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη 
διατήρηση ή το περιεχόμενό της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή το άρθρο 124-2-11 των MCCIP περιέχει ουσιαστικά στοιχεία, ειδικότερα υποχρεώσεις 
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του δικαιούχου της απόφασης, είναι σκόπιμο να περιληφθούν αυτές οι διατάξεις στον ΕΤΚ.

Τροπολογία 73
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι
τελωνειακές αρχές προβαίνουν στις 
ακόλουθες ενέργειες:

8. Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν 
τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την απόφαση και 
επανεξετάζουν ή αναστέλλουν απόφαση 
στις περιπτώσεις που προσδιορίζονται 
από την τελωνειακή νομοθεσία.

(α) παρακολούθηση της τήρησης 
απόφασης·
(β) επανεξέταση απόφασης·
(γ) αναστολή απόφασης η οποία δεν 
πρέπει να ακυρωθεί, να ανακληθεί ή να 
τροποποιηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφονται οι λέξεις «Σε ορισμένες περιπτώσεις».

Τροπολογία 74
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
αποφάσεις, εκτός από τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 32 παράγραφος 8, με τις 
οποίες ζητεί από τα κράτη μέλη να 
λάβουν, να αναστείλουν να ακυρώσουν, 
να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν 

διαγράφεται
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απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 24, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενιαία 
εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 75
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243, καθορίζοντας 
τα εξής:

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243 για τον 
καθορισμό των κανόνων σχετικά με την 
παρακολούθηση, επανεξέταση και 
αναστολή των αποφάσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 24 παράγραφος 8.

(α) τους κανόνες σχετικά με τη 
διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 24·
(β) τις περιπτώσεις στις οποίες δεν 
παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα 
να εκφράσει την άποψή του σύμφωνα με 
το άρθρο 24 παράγραφος 4 πρώτο 
εδάφιο·
(γ) τους κανόνες σχετικά με την 
παρακολούθηση, την επανεξέταση και 
την αναστολή αποφάσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παράγραφος 8.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα ακρόασης είναι βασική συνταγματική αρχή. Οι κανόνες που πλήττουν το δικαίωμα 
αυτό - ιδιαίτερα οι περιορισμοί αυτού του δικαιώματος - πρέπει να καταρτίζονται μόνον δια 
νόμου.
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Τροπολογία 76
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφοι 1-8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι τελωνειακές αρχές λαμβάνουν, 
κατόπιν αίτησης, αποφάσεις που αφορούν 
δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες 
(αποφάσεις ΔΔΠ), ή αποφάσεις που 
αφορούν δεσμευτικές πληροφορίες σχετικά 
με την καταγωγή (αποφάσεις ΔΠΚ).

(1) Οι τελωνειακές αρχές λαμβάνουν, 
κατόπιν αίτησης, αποφάσεις που αφορούν 
δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες 
(αποφάσεις ΔΔΠ), ή αποφάσεις που 
αφορούν δεσμευτικές πληροφορίες σχετικά 
με την καταγωγή (αποφάσεις ΔΠΚ) και 
αποφάσεις που αφορούν δεσμευτικές 
πληροφορίες για την δασμολογητέα αξία 
εμπορευμάτων (αποφάσεις ΔΠΔΑ).

Η εν λόγω αίτηση  δεν γίνεται αποδεκτή
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Η εν λόγω αίτηση  δεν γίνεται αποδεκτή
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

(α) εάν η αίτηση υποβληθεί ή έχει ήδη 
υποβληθεί, στο ίδιο ή σε άλλο τελωνειακό 
γραφείο, από πρόσωπο που είναι 
δικαιούχος απόφασης για τα ίδια 
εμπορεύματα, ή για λογαριασμό του εν 
λόγω προσώπου και, όσον αφορά τις 
αποφάσεις ΔΠΚ, υπό τις ίδιες 
προϋποθέσεις που καθορίζουν την 
απόκτηση της καταγωγής·

(α) εάν η αίτηση υποβληθεί ή έχει ήδη 
υποβληθεί, στο ίδιο ή σε άλλο τελωνειακό 
γραφείο, από πρόσωπο που είναι 
δικαιούχος απόφασης για τα ίδια 
εμπορεύματα, ή για λογαριασμό του εν 
λόγω προσώπου και, όσον αφορά τις 
αποφάσεις ΔΠΚ, υπό τις ίδιες 
προϋποθέσεις που καθορίζουν την 
απόκτηση της καταγωγής·

(β) εάν η αίτηση δεν σχετίζεται με 
προβλεπόμενη χρήση της απόφασης ΔΔΠ 
ή ΔΠΚ ή με οιαδήποτε προβλεπόμενη 
χρήση τελωνειακού καθεστώτος.

(β) εάν η αίτηση δεν σχετίζεται με 
προβλεπόμενη χρήση της απόφασης ΔΔΠ, 
ΔΠΚ ή ΔΠΔΑ ή με οιαδήποτε 
προβλεπόμενη χρήση τελωνειακού 
καθεστώτος·

(2) Οι αποφάσεις ΔΔΠ και ΔΠΚ είναι 
δεσμευτικές μόνο όσον αφορά τη 
δασμολογική κατάταξη ή τον 
προσδιορισμό της καταγωγής των 
εμπορευμάτων.

(2) Οι αποφάσεις ΔΔΠ, ΔΠΚ ή ΔΠΔΑ
είναι δεσμευτικές μόνο όσον αφορά τη 
δασμολογική κατάταξη, τον προσδιορισμό 
της καταγωγής ή τη δασμολογητέα αξία
των εμπορευμάτων.

Οι εν λόγω αποφάσεις δεσμεύουν τις 
τελωνειακές αρχές έναντι του δικαιούχου 
της απόφασης, μόνο όσον αφορά 
εμπορεύματα για τα οποία οι τελωνειακές 
διατυπώσεις ολοκληρώνονται μετά την 

Οι εν λόγω αποφάσεις δεσμεύουν τις 
τελωνειακές αρχές έναντι του δικαιούχου 
της απόφασης, μόνο όσον αφορά 
εμπορεύματα για τα οποία οι τελωνειακές 
διατυπώσεις ολοκληρώνονται μετά την 
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ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να 
παράγει αποτελέσματα η απόφαση.

ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να 
παράγει αποτελέσματα η απόφαση.

Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τον 
δικαιούχο της απόφασης έναντι των 
τελωνειακών αρχών, μόνο από την 
ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω 
πρόσωπο λαμβάνει, ή θεωρείται ότι έχει 
λάβει, την κοινοποίηση της απόφασης.

Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τον 
δικαιούχο της απόφασης έναντι των 
τελωνειακών αρχών, μόνο από την 
ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω 
πρόσωπο λαμβάνει, ή θεωρείται ότι έχει 
λάβει, την κοινοποίηση της απόφασης.

(3) Οι αποφάσεις ΔΔΠ ή ΔΠΚ ισχύουν για 
περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία
κατά την οποία αρχίζει να παράγει 
αποτελέσματα η απόφαση.

(3) Οι αποφάσεις ΔΔΠ, ΔΠΚ ή ΔΠΔΑ
ισχύουν για περίοδο τριών ετών από την 
ημερομηνία εφαρμογής της απόφασης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απόφαση 
ΔΔΠ ή ΔΠΚ παύει να ισχύει πριν από το 
τέλος της περιόδου αυτής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απόφαση 
ΔΔΠ, ΔΠΚ ή ΔΠΔΑ παύει να ισχύει πριν 
από το τέλος της περιόδου αυτής.

Στις περιπτώσεις αυτές, η απόφαση ΔΔΠ ή
ΔΠΚ μπορεί να εξακολουθήσει να 
εφαρμόζεται σχετικά με δεσμευτικές 
συμβάσεις που βασίζονται στην εν λόγω 
απόφαση και έχουν συναφθεί πριν παύσει 
να ισχύει.

Στις περιπτώσεις αυτές, η απόφαση ΔΔΠ, 
ΔΠΚ ή ΔΠΔΑ μπορεί να εξακολουθήσει 
να εφαρμόζεται σχετικά με δεσμευτικές 
συμβάσεις που βασίζονται στην εν λόγω 
απόφαση και έχουν συναφθεί πριν παύσει 
να ισχύει.

(4) Για την εφαρμογή απόφασης ΔΔΠ ή
ΔΠΚ στο πλαίσιο συγκεκριμένου 
τελωνειακού καθεστώτος, ο δικαιούχος της 
απόφασης είναι σε θέση να αποδείξει τα 
ακόλουθα:

(4) Για την εφαρμογή απόφασης ΔΔΠ, 
ΔΠΚ ή ΔΠΔΑ στο πλαίσιο συγκεκριμένου 
τελωνειακού καθεστώτος, ο δικαιούχος της 
απόφασης είναι σε θέση να αποδείξει τα 
ακόλουθα:

(α) στην περίπτωση απόφασης ΔΔΠ, ότι τα 
εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο 
διασάφησης αντιστοιχούν από κάθε άποψη 
σε αυτά που περιγράφονται στην απόφαση·

(α) στην περίπτωση απόφασης ΔΔΠ, ότι τα 
εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο 
διασάφησης αντιστοιχούν από κάθε άποψη 
σε αυτά που περιγράφονται στην απόφαση·

(β) στην περίπτωση απόφασης ΔΠΚ, ότι τα 
εμπορεύματα και οι καθοριστικές για την 
απόκτηση καταγωγής προϋποθέσεις 
αντιστοιχούν από κάθε άποψη στα 
εμπορεύματα και στις προϋποθέσεις που 
περιγράφονται στην απόφαση.

(β) στην περίπτωση απόφασης ΔΠΚ, ότι τα 
εμπορεύματα και οι καθοριστικές για την 
απόκτηση καταγωγής προϋποθέσεις 
αντιστοιχούν από κάθε άποψη στα 
εμπορεύματα και στις προϋποθέσεις που 
περιγράφονται στην απόφαση.

(γ) στην περίπτωση απόφασης ΔΠΔΑ, ότι 
τα εμπορεύματα και οι καθοριστικές για 
την κοινοποίηση της δασμολογητέας 
αξίας προϋποθέσεις αντιστοιχούν από 
κάθε άποψη στα εμπορεύματα και στις 
προϋποθέσεις που περιγράφονται στην 
απόφαση.

(5) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 24 (5) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 24 
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παράγραφος 6 και του άρθρου 28, οι 
αποφάσεις ΔΔΠ και ΔΠΚ ακυρώνονται, 
εφόσον βασίζονται στη παροχή ανακριβών 
ή ελλιπών πληροφοριών από τους 
αιτούντες.

παράγραφος 6 και του άρθρου 28, οι 
αποφάσεις ΔΔΠ, ΔΠΚ και ΔΠΔΑ
ακυρώνονται, εφόσον βασίζονται στη 
παροχή ανακριβών ή ελλιπών 
πληροφοριών από τους αιτούντες.

(6) Οι αποφάσεις ΔΔΠ και ΔΠΚ 
ανακαλούνται σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 6 και το άρθρο 29.

(6) Οι αποφάσεις ΔΔΠ, ΔΠΚ και ΔΠΔΑ
ανακαλούνται σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 6 και το άρθρο 29.

Δεν δύνανται να τροποποιηθούν. Δεν δύνανται να τροποποιηθούν.
(7) Η Επιτροπή μπορεί να κοινοποιήσει 
στα κράτη μέλη τα εξής:

(7) Η Επιτροπή μπορεί να κοινοποιήσει 
στα κράτη μέλη τα εξής:

(α) ότι αναστέλλεται η λήψη αποφάσεων 
ΔΔΠ και ΔΠΚ, όσον αφορά εμπορεύματα 
των οποίων δεν εξασφαλίζεται η ενιαία 
δασμολογική κατάταξη ή ο προσδιορισμός 
της καταγωγής·

(α) ότι αναστέλλεται η λήψη αποφάσεων 
ΔΔΠ, ΔΠΚ και ΔΠΔΑ όσον αφορά 
εμπορεύματα των οποίων δεν 
εξασφαλίζεται η ενιαία δασμολογική 
κατάταξη, ο προσδιορισμός της καταγωγής
ή οι προϋποθέσεις για την κοινοποίηση 
της δασμολογητέας αξίας·

(β) ότι διακόπτεται η αναστολή που 
αναφέρεται στο στοιχείο α).

(β) ότι διακόπτεται η αναστολή που 
αναφέρεται στο στοιχείο α).

(8) Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με τις οποίες να ζητά από τα
κράτη μέλη να ανακαλέσουν αποφάσεις 
ΔΔΠ ή ΔΠΚ, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ενιαία δασμολογική 
κατάταξη ή ο προσδιορισμός της 
καταγωγής των εμπορευμάτων.

(8) Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με τις οποίες να ζητά από ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη να ανακαλέσουν 
αποφάσεις ΔΔΠ, ΔΠΚ ή ΔΠΔΑ,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενιαία 
δασμολογική κατάταξη, ο προσδιορισμός 
της καταγωγής των εμπορευμάτων ή η 
εφαρμογή της δασμολογητέας αξίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert  
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.
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Τροπολογία 77
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις περιπτώσεις στις οποίες η απόφαση 
ΔΔΠ ή ΔΠΚ παύει να ισχύει σύμφωνα με 
το άρθρο 32 παράγραφος 3 δεύτερο 
εδάφιο·

(α) τις περιπτώσεις στις οποίες η απόφαση 
ΔΔΠ, ΔΠΚ ή ΔΠΔΑ παύει να ισχύει 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3 
δεύτερο εδάφιο·

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Τροπολογία 78
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τους κανόνες για τη χρήση της 
απόφασης ΔΔΠ ή ΔΠΚ αφού έχει παύσει 
να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 32 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο·

(β) τους κανόνες για τη χρήση της 
απόφασης ΔΔΠ, ΔΠΚ ή ΔΠΔΑ αφού έχει 
παύσει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 32 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Τροπολογία 79
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43 διαγράφεται
Εξουσιοδότηση

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243 για τον 
καθορισμό του τόπου στον οποίο θα 
διενεργούνται οι διατυπώσεις και οι 
έλεγχοι στις χειραποσκευές και τις 
παραδιδόμενες αποσκευές σύμφωνα με το 
άρθρο 42.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός του τόπου ελέγχου των αποσκευών δεν συμπληρώνει τον βασικό κανονισμό, 
αλλά είναι μάλλον θέμα που αφορά την εφαρμογή του. Πρέπει να υπάρχουν ομοιόμορφοι όροι 
για τον καθορισμό του τόπου ελέγχου. Το άρθρο 43 πρέπει να διαγραφεί και το άρθρο 44 πρέπει 
να περιλάβει τις εκτελεστικές εξουσίες και για τον καθορισμό του τόπου ελέγχων των 
αποσκευών.
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Τροπολογία 80
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, μέτρα για τον καθορισμό του 
τόπου στον οποίο θα διενεργούνται οι 
διατυπώσεις και οι έλεγχοι στις 
χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες 
αποσκευές σύμφωνα με το άρθρο 42.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός του τόπου ελέγχου των αποσκευών δεν συμπληρώνει τον βασικό κανονισμό, 
αλλά είναι μάλλον θέμα που αφορά την εφαρμογή του. Πρέπει να υπάρχουν ομοιόμορφοι όροι 
για τον καθορισμό του τόπου ελέγχου. Το άρθρο 43 πρέπει να διαγραφεί και το άρθρο 44 πρέπει 
να περιλάβει τις εκτελεστικές εξουσίες και για τον καθορισμό του τόπου ελέγχων των 
αποσκευών.

Τροπολογία 81
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εμπορεύματα στην παραγωγή των 
οποίων συμμετέχουν μία ή περισσότερες 
χώρες θεωρούνται ως καταγόμενα από τη 
χώρα ή το έδαφος όπου υπέστησαν την 
τελευταία ουσιώδη μεταποίησή τους.

2. Τα εμπορεύματα στην παραγωγή των 
οποίων συμμετέχουν μία ή περισσότερες 
χώρες θεωρούνται ως καταγόμενα από τη 
χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η 
τελευταία μεταποίηση ή ουσιαστική 
επεξεργασία, οικονομικά δικαιολογημένη, 
σε επιχείρηση εξοπλισμένη για το σκοπό 
αυτό και η οποία κατέληξε στην 
κατασκευή ενός νέου προϊόντος ή ενός 
προϊόντος που αντιπροσωπεύει 
σημαντικό στάδιο παραγωγής.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Για δεκαετίες η απόφαση σχετικά με τη συγκεκριμένη καταγωγή των προϊόντων βασιζόταν στην 
έννοια της «τελικής ουσιαστικής μεταποίησης ή κατεργασίας» ενός προϊόντος σε συγκεκριμένη 
χώρα. Τα κριτήρια για την απόφαση αυτή είναι είτε μια αλλαγή στη δασμολογική διάκριση είτε 
η προστιθέμενη αξία. Αυτή η προσέγγιση είχε ανέκαθεν επιτυχία στα τελωνειακά θέματα και 
είναι εύκολο να εφαρμοσθεί στην πράξη. Κατά συνέπεια πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 82
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εμπορεύματα στην παραγωγή των 
οποίων συμμετέχουν μία ή περισσότερες 
χώρες θεωρούνται ως καταγόμενα από τη 
χώρα ή το έδαφος όπου υπέστησαν την 
τελευταία ουσιώδη μεταποίησή τους.

2. Τα εμπορεύματα στην παραγωγή των 
οποίων συμμετέχουν μία ή περισσότερες 
χώρες θεωρούνται ως καταγόμενα από τη 
χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η 
τελευταία μεταποίηση ή ουσιαστική 
επεξεργασία, οικονομικά δικαιολογημένη, 
σε επιχείρηση εξοπλισμένη για το σκοπό 
αυτό και η οποία κατέληξε στην 
κατασκευή ενός νέου προϊόντος ή ενός 
προϊόντος που αντιπροσωπεύει 
σημαντικό στάδιο παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο γ), σημείο iii), πρώτη περίπτωση της συμφωνίας του ΠΟΕ 
για τους κανόνες καταγωγής δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή μέχρι σήμερα. Κατά συνέπεια δεν 
μπορεί να εφαρμοσθεί τώρα. Ο προτεινόμενος ΕΤΚ δεν περιέχει επαρκείς κατευθυντήριες 
γραμμές για τη μη προτιμησιακή καταγωγή, ιδιαίτερος τομέας ρύθμισης εντός της τελωνειακής 
νομοθεσίας. Όσον αφορά τον σημαντικό φορολογικό αλλά και οικονομικό αντίκτυπο, το θέμα 
πρέπει να υπαχθεί σε ρυθμιστικό πλαίσιο.

Τροπολογία 83
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εμπορεύματα στην παραγωγή των 
οποίων συμμετέχουν μία ή περισσότερες
χώρες θεωρούνται ως καταγόμενα από τη 
χώρα ή το έδαφος όπου υπέστησαν την 
τελευταία ουσιώδη μεταποίησή τους.

2. Τα εμπορεύματα στην παραγωγή των 
οποίων συμμετέχουν μία ή περισσότερες 
χώρες θεωρούνται ως καταγόμενα από τη 
χώρα ή το έδαφος όπου υπέστησαν την 
τελευταία ουσιώδη μεταποίησή τους. Η 
τελευταία ουσιώδης μεταποίηση ενός 
εμπορεύματος προσδιορίζεται με βάση το 
κριτήριο της μεταβολής της 
δασμολογικής κατάταξης, η δε έκφραση 
της ουσιώδους μεταποίησης με βάση το 
κριτήριο των κατ’ αξία ποσοστών ή των 
εργασιών κατασκευής ή μεταποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του της 1η Δεκεμβρίου 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε την άποψη 
ότι τα ισχύοντα μέχρι σήμερα κριτήρια καταγωγής, ιδιαίτερα το κριτήριο της τελευταίας 
ουσιώδους μεταποίησης, δεν πρέπει να μεταβληθούν. Η εκτέλεση και η επιβολή των μέσων για 
την προάσπιση του εμπορίου της ΕΕ μπορεί να διευκολυνθούν με τη χρήση επιμέρους κριτηρίων 
καταγωγής. Αρκεί να δοθεί στην Επιτροπή περιορισμένη εντολή δυνάμει του άρθρου 55 για να 
διευθετήσει αυτές τις  περιπτώσεις.

Τροπολογία 84
Sergio Gaetano Cofferati, Gianluca Susta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 με σκοπό να προσδιορίζει 
τους τομείς προϊόντων στους οποίους ο 
καθορισμός της καταγωγής αναφέρεται 
στον τόπο στον οποίο πραγματοποιήθηκε 
το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών 
κατασκευής.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 85
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243,

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243, 
συμπληρώνοντας τις απαιτήσεις σχετικά 
με την απόδειξη καταγωγής που 
αναφέρεται στο άρθρο 54. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για τη μη προτιμησιακή καταγωγή έχουν μεγάλη σημασία για τα τελωνειακά θέματα 
καθώς και από εμπορική, πολιτική και οικονομική άποψη. Συνεπώς, ο ΕΤΚ πρέπει να παρέχει 
σαφείς κατευθυντήριες γραμμές με κανόνες σχετικά με το πώς καθορίζεται η καταγωγή πράγμα 
που επιτρέπει σωστά αποτελέσματα και εύκολη διεκπεραίωση. Πρέπει να δοθεί εξουσιοδότηση 
μόνον για την απόδειξη καταγωγής.

Τροπολογία 86
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243, καθορίζοντας 
τα εξής: 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στην Επιτροπή η απαραίτητη εντολή για να εγκρίνει πράξη κατ' 
εξουσιοδότηση προκειμένου να εισαγάγει δεσμευτικές διατάξεις σχετικά με την αόριστη νομική 
έννοια της τελευταίας ουσιώδους μεταποίησης, αλλά μόνο στην περίπτωση που η αβεβαιότητα 
σχετικά με την ερμηνεία της έννοιας αυτής θα μπορούσε να πλήξει τα συμφέροντα της Ένωσης, 
για παράδειγμα όσον αφορά τη χρήση των μέσων προάσπισης του εμπορίου και σε άλλες 
επίμαχες περιπτώσεις.

Τροπολογία 87
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους κανόνες σύμφωνα με τους 
οποίους τα εμπορεύματα θεωρείται ότι 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε μία μόνο 
χώρα ή ένα μόνο έδαφος ή έχουν υποστεί 
την τελευταία ουσιώδη μεταποίησή τους 
σε μια χώρα ή ένα έδαφος, σύμφωνα με 
το άρθρο 53·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για τη μη προτιμησιακή καταγωγή έχουν μεγάλη σημασία για τα τελωνειακά θέματα 
καθώς και από εμπορική, πολιτική και οικονομική άποψη. Συνεπώς, ο ΕΤΚ πρέπει να παρέχει 
σαφείς κατευθυντήριες γραμμές με κανόνες σχετικά με το πώς καθορίζεται η καταγωγή πράγμα
που επιτρέπει σωστά αποτελέσματα και εύκολη διεκπεραίωση. Πρέπει να δοθεί εξουσιοδότηση 
μόνον για την απόδειξη καταγωγής.

Τροπολογία 88
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους κανόνες σύμφωνα με τους διαγράφεται
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οποίους τα εμπορεύματα θεωρείται ότι 
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε μία μόνο 
χώρα ή ένα μόνο έδαφος ή έχουν υποστεί 
την τελευταία ουσιώδη μεταποίησή τους 
σε μια χώρα ή ένα έδαφος, σύμφωνα με 
το άρθρο 53·

Or. de

Αιτιολόγηση

Για δεκαετίες η απόφαση σχετικά με τη συγκεκριμένη καταγωγή των προϊόντων βασιζόταν στην 
έννοια της «τελικής ουσιαστικής μεταποίησης ή κατεργασίας» ενός προϊόντος σε συγκεκριμένη 
χώρα. Τα κριτήρια για την απόφαση αυτή είναι είτε μια αλλαγή στη δασμολογική διάκριση είτε 
η προστιθέμενη αξία. Αυτή η προσέγγιση είχε ανέκαθεν επιτυχία στα τελωνειακά θέματα και 
είναι εύκολο να εφαρμοσθεί στην πράξη. Κατά συνέπεια πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 89
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους 
τα εμπορεύματα θεωρείται ότι έχουν 
παραχθεί εξ ολοκλήρου σε μία μόνο χώρα 
ή ένα μόνο έδαφος ή έχουν υποστεί την 
τελευταία ουσιώδη μεταποίησή τους σε 
μια χώρα ή ένα έδαφος, σύμφωνα με το 
άρθρο 53·

α) τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους 
τα εμπορεύματα θεωρείται ότι έχουν 
παραχθεί εξ ολοκλήρου σε μία μόνο χώρα 
ή ένα μόνο έδαφος· προκειμένου να 
καθορισθεί δεσμευτικά η καταγωγή ενός 
προϊόντος σε περιπτώσεις όπου τα 
εμπλεκόμενα μέρη δεν θα μπορούν να 
συναινέσουν για τον καθορισμό της 
καταγωγής του προϊόντος σύμφωνα με το 
άρθρο 53. Αυτές οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις εφαρμόζονται μόνον σε 
περίπτωση διαφοράς και δεν είναι 
δυνατόν να έρχονται σε αντίθεση με τις 
αρχές του άρθρου 53·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στην Επιτροπή η απαραίτητη εντολή για να εγκρίνει πράξη κατ' 
εξουσιοδότηση προκειμένου να εισαγάγει δεσμευτικές διατάξεις σχετικά με την αόριστη νομική 
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έννοια της τελευταίας ουσιώδους μεταποίησης, αλλά μόνο στην περίπτωση που η αβεβαιότητα 
σχετικά με την ερμηνεία της έννοιας αυτής θα μπορούσε να πλήξει τα συμφέροντα της Ένωσης, 
για παράδειγμα όσον αφορά τη χρήση των μέσων προάσπισης του εμπορίου και σε άλλες 
επίμαχες περιπτώσεις.

Τροπολογία 90
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις απαιτήσεις σχετικά με την απόδειξη 
καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 
54.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για τη μη προτιμησιακή καταγωγή έχουν μεγάλη σημασία για τα τελωνειακά θέματα 
καθώς και από εμπορική, πολιτική και οικονομική άποψη. Συνεπώς, ο ΕΤΚ πρέπει να παρέχει 
σαφείς κατευθυντήριες γραμμές με κανόνες σχετικά με το πώς καθορίζεται η καταγωγή πράγμα 
που επιτρέπει σωστά αποτελέσματα και εύκολη διεκπεραίωση. Πρέπει να δοθεί εξουσιοδότηση 
μόνον για την απόδειξη καταγωγής.

Τροπολογία 91
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις απαιτήσεις σχετικά με την απόδειξη 
καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 54.

(β) προσδιορίζοντας τις απαιτήσεις 
σχετικά με την απόδειξη καταγωγής που 
αναφέρεται στο άρθρο 54.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στην Επιτροπή η απαραίτητη εντολή για να εγκρίνει πράξη κατ' 
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εξουσιοδότηση προκειμένου να εισαγάγει δεσμευτικές διατάξεις σχετικά με την αόριστη νομική 
έννοια της τελευταίας ουσιώδους μεταποίησης, αλλά μόνο στην περίπτωση που η αβεβαιότητα 
σχετικά με την ερμηνεία της έννοιας αυτής θα μπορούσε να πλήξει τα συμφέροντα της Ένωσης, 
για παράδειγμα όσον αφορά τη χρήση των μέσων προάσπισης του εμπορίου και σε άλλες 
επίμαχες περιπτώσεις.

Τροπολογία 92
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κύρια βάση της δασμολογητέας αξίας 
εμπορευμάτων, είναι η συναλλακτική αξία, 
δηλαδή η πράγματι πληρωθείσα ή 
πληρωτέα για τα εμπορεύματα τιμή, όταν 
αυτά πωλούνται προς εξαγωγή με 
προορισμό το τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης, ενδεχομένως κατόπιν 
προσαρμογής.

1. Η κύρια βάση της δασμολογητέας αξίας 
εμπορευμάτων, είναι η συναλλακτική αξία, 
δηλαδή η πράγματι πληρωθείσα ή 
πληρωτέα για τα εμπορεύματα τιμή, όταν 
αυτά πωλούνται προς εξαγωγή με 
προορισμό το τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης, ενδεχομένως κατόπιν 
προσαρμογής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 .

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπερίληψη του άρθρου 32 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ)
αριθ. 2913/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ), το οποίο εφαρμόζεται επί του παρόντος και το οποίο 
διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι  τα πάσης φύσεως δικαιώματα από παραχώρηση άδειας 
εκμετάλλευσης που καταβάλλει ο αγοραστής των εισαγόμενων εμπορευμάτων σε τρίτους 
δικαιοπάροχους μπορούν να περιληφθούν μόνον στη δασμολογητέα αξία εάν αποτελούν όρο της 
πώλησης, σύμφωνα με τη συμφωνία του ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία (άρθρο 8) και τη 
διεθνή πρακτική.

Τροπολογία 93
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κανένα μέρος του προϊόντος κάθε γ) κανένα μέρος του προϊόντος κάθε 



AM\916428EL.doc 39/124 PE498.017v01-00

EL

μεταγενέστερης μεταπώλησης, 
μεταβίβασης ή χρησιμοποίησης των 
εμπορευμάτων από τον αγοραστή δεν 
περιέρχεται αμέσως ή εμμέσως στον 
πωλητή, εκτός αν είναι δυνατόν να γίνει 
κατάλληλη αναπροσαρμογή·

μεταγενέστερης μεταπώλησης, 
μεταβίβασης ή χρησιμοποίησης των 
εμπορευμάτων από τον αγοραστή δεν 
περιέρχεται αμέσως ή εμμέσως στον 
πωλητή, εκτός αν είναι δυνατό να γίνει 
κατάλληλη αναπροσαρμογή σύμφωνα με 
το άρθρο 4·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπερίληψη του άρθρου 32 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ), το οποίο εφαρμόζεται επί του παρόντος και το οποίο 
διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι  τα πάσης φύσεως δικαιώματα από παραχώρηση άδειας 
εκμετάλλευσης που καταβάλλει ο αγοραστής των εισαγόμενων εμπορευμάτων σε τρίτους 
δικαιοπάροχους μπορούν να περιληφθούν μόνον στη δασμολογητέα αξία εάν αποτελούν όρο της 
πώλησης, σύμφωνα με τη συμφωνία του ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία (άρθρο 8) και τη 
διεθνή πρακτική.

Τροπολογία 94
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες για τον 
προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας 
των εμπορευμάτων βάσει της 
συναλλακτικής αξίας.

4. Για τον καθορισμό της συναλλακτικής 
αξίας κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1 
και 2, στην πράγματι πληρωθείσα ή 
πληρωτέα για τα εισαγόμενα 
εμπορεύματα τιμή προστίθενται:
α) τα ακόλουθα στοιχεία, στο μέτρο που 
βαρύνουν τον αγοραστή αλλά δεν έχουν 
περιληφθεί στην πράγματι πληρωθείσα ή 
πληρωτέα για τα εμπορεύματα τιμή:
(i) οι προμήθειες και τα μεσιτικά έξοδα, 
με εξαίρεση τις προμήθειες αγοράς,
(ii) το κόστος των ειδών συσκευασίας τα 
οποία, από τελωνειακής πλευράς, 
θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με 
το εμπόρευμα,
(iii) το κόστος της συσκευασίας, το οποίο 
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περιλαμβάνει τόσο τα εργατικά όσο και 
τα υλικά,
(iv) οι εργασίες μηχανικής ή 
μηχανολογίας, μελέτης, τέχνης, 
σχεδιασμού, σχεδίων και 
ιχνογραφημάτων, οι οποίες γίνονται εκτός 
της Ένωσης και είναι αναγκαίες για την 
παραγωγή των εισαγόμενων 
εμπορευμάτων·
β) τα πάσης φύσεως δικαιώματα από 
παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης 
σχετικά με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα 
τα οποία, κατά τους όρους της πώλησης 
των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων, 
υποχρεούται να καταβάλει ο αγοραστής, 
είτε άμεσα είτε έμμεσα, στο μέτρο που τα 
δικαιώματα αυτά δεν έχουν περιληφθεί 
στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα 
τιμή·
γ) η αξία κάθε μέρους του προϊόντος 
μεταγενέστερης μεταπώλησης, 
μεταβίβασης ή χρησιμοποίησης των 
εισαγόμενων εμπορευμάτων που 
περιέρχεται άμεσα ή έμμεσα στον 
πωλητή·
δ) τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης 
των εισαγόμενων εμπορευμάτων και
ε) τα έξοδα φόρτωσης και εργασιών 
διαφύλαξης των εμπορευμάτων που 
συνδέονται με τη μεταφορά των 
εμπορευμάτων μέχρι του τόπου εισόδου 
στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπερίληψη του άρθρου 32 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ), το οποίο εφαρμόζεται επί του παρόντος και το οποίο 
διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι  τα πάσης φύσεως δικαιώματα από παραχώρηση άδειας 
εκμετάλλευσης που καταβάλλει ο αγοραστής των εισαγόμενων εμπορευμάτων σε τρίτους 
δικαιοπάροχους μπορούν να περιληφθούν μόνον στη δασμολογητέα αξία εάν αποτελούν όρο της 
πώλησης, σύμφωνα με τη συμφωνία του ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία (άρθρο 8) και τη 
διεθνή πρακτική.
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Τροπολογία 95
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες για τον 
προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας 
των εμπορευμάτων βάσει της 
συναλλακτικής αξίας.

4. Η δασμολογητέα αξία καθορίζεται 
δυνάμει της μεθόδου της συναλλακτικής 
αξίας εάν τα εμπορεύματα έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο πώλησης ενόψει 
εξαγωγής με προορισμό το τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης τη στιγμή της 
αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης 
για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή τούτο είναι ουσιαστικό στοιχείο της τελωνειακής νομοθεσίας, είναι σκόπιμο να 
περιληφθεί το άρθρο 230-02(1) των MCCIP στον ίδιο τον ΕΤΚ. Η διάταξη αυτή συνδυάζεται με 
το άρθρο 147 του ΚΤΚ. Πολλοί οικονομικοί φορείς και κράτη μέλη τάσσονται υπέρ της 
διατήρησης του αποκαλούμενου κανόνα πρώτης πώλησης για τον καθορισμό της 
δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων.

Τροπολογία 96
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες για τον
προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας 
των εμπορευμάτων βάσει της 
συναλλακτικής αξίας.

4. Για τον καθορισμό της δασμολογητέας 
αξίας σύμφωνα με το άρθρο 62 
παράγραφος 1 του κώδικα, το γεγονός ότι 
τα εμπορεύματα που αποτελούν το 
αντικείμενο πώλησης διασαφίζονται για 
τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία 
θεωρείται επαρκής ένδειξη ότι αυτά 
επωλήθησαν προς εξαγωγή με προορισμό 
το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
Τούτο ισχύει για διαδοχικές πωλήσεις οι 
οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πριν από 
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την εκτίμηση σε σχέση με την τελευταία
πώληση με βάση την οποία τα 
εμπορεύματα εισήχθησαν στο τελωνειακό 
έδαφος της ΕΕ ή εάν η πώληση 
πραγματοποιήθηκε στο τελωνειακό 
έδαφος της ΕΕ πριν τη θέση σε ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων.  Κατά 
την καταχώριση τιμής από πώληση που 
προηγείται της τελευταίας πώλησης με 
βάση την οποία τα εμπορεύματα 
εισήχθησαν στο τελωνειακό έδαφος της 
ΕΕ, πρέπει να παρέχεται απόδειξη στις 
τελωνειακές αρχές ότι η πώληση 
ολοκληρώθηκε ειδικά για το έδαφος αυτό. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δασμολογητέα αξία είναι πολύ σημαντική από άποψη κόστους όσον αφορά την πιθανή 
περαιτέρω επεξεργασία ή τελειοποίηση προς επανεξαγωγή στην ΕΕ. Δεδομένου ότι η 
δασμολογητέα αξία έχει άμεσο αντίκτυπο στην υποβολή που πρόκειται να γίνει, έχει επίσης 
άμεση σχέση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτές οι πτυχές πρέπει επομένως να ρυθμισθούν 
από τα νομοθετικά θεσμικά όργανα στον ίδιο τον τελωνειακό κώδικα της Ένωσης. Παραμένουν 
αμφιβολίες σχετικά με τη συμβατότητα της πρότασης της Επιτροπής με τον κώδικα 
δασμολογητέας αξίας της ΓΣΔΕ.

Τροπολογία 97
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες για τον 
προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας 
των εμπορευμάτων βάσει της 
συναλλακτικής αξίας.

4. Κατά τη δήλωση τιμής σχετικά με 
πώληση που προηγήθηκε της τελευταίας 
πώλησης με βάση την οποία τα 
εμπορεύματα εισήχθησαν στο τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης, πρέπει να 
αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό 
στις τελωνειακές αρχές ότι μια τέτοια 
πώληση εμπορευμάτων 
πραγματοποιήθηκε ενόψει της εξαγωγής 
με προορισμό το εν λόγω έδαφος. Αυτή η 
τιμή λαμβάνεται υπόψη ως βάση της 
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δασμολογητέας αξίας. Εφαρμόζονται
περαιτέρω ειδικοί κανόνες για τον 
προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας 
των εμπορευμάτων βάσει της 
συναλλακτικής αξίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δασμολογητέα αξία έχει σημασία για τον καθορισμό της τελωνειακής οφειλής ή από άποψη 
ασφάλειας, έχει άμεσο αντίκτυπο στις εισφορές που πρέπει να συλλεχθούν και ως εκ τούτου για 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το γεγονός αυτό και μόνον καταδεικνύει ότι οι κανόνες για τη 
δασμολογητέα αξία είναι σημαντικές πτυχές του ΕΤΚ. Ειδικά η ακύρωση του «κανόνα της 
πρώτης πώλησης» (δυνατότητα χρήσης της τιμής της πρώτης συναλλαγής σε μια γενική αλυσίδα 
εφοδιασμού) θα έχει μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο για την οικονομία της ΕΕ. Είναι απαραίτητο 
να διασφαλισθεί ότι αυτό το πλεονέκτημα θα διατηρηθεί στο μέλλον.

Τροπολογία 98
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κάθε στοιχείο που προστίθεται κατ' 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου στην 
πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή 
βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικά 
δεδομένα που είναι δυνατό να 
αποτιμηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπερίληψη του άρθρου 32 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ), το οποίο εφαρμόζεται επί του παρόντος και το οποίο 
διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι  τα πάσης φύσεως δικαιώματα από παραχώρηση άδειας 
εκμετάλλευσης που καταβάλλει ο αγοραστής των εισαγόμενων εμπορευμάτων σε τρίτους 
δικαιοπάροχους μπορούν να περιληφθούν μόνον στη δασμολογητέα αξία εάν αποτελούν όρο της 
πώλησης, σύμφωνα με τη συμφωνία του ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία (άρθρο 8) και τη 
διεθνή πρακτική.
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Τροπολογία 99
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στην περίπτωση διαδοχικών 
πωλήσεων πριν από την εκτίμηση, η 
ένδειξη αυτή ισχύει μόνο για την 
τελευταία πώληση με βάση την οποία τα 
εμπορεύματα εισήχθησαν στο τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης, ή για την πώληση 
που πραγματοποιήθηκε στο τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης πριν τη θέση σε 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.
Κατά τη δήλωση τιμής σχετικά με 
πώληση που προηγήθηκε της τελευταίας 
πώλησης με βάση την οποία τα 
εμπορεύματα εισήχθησαν στο τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης, πρέπει να 
αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό 
στις τελωνειακές αρχές ότι μια τέτοια 
πώληση εμπορευμάτων 
πραγματοποιήθηκε ενόψει της εξαγωγής 
με προορισμό το εν λόγω έδαφος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή τούτο είναι ουσιαστικό στοιχείο της τελωνειακής νομοθεσίας, είναι σκόπιμο να 
περιληφθεί το άρθρο 230-02(1) των MCCIP στον ίδιο τον ΕΤΚ. Η διάταξη αυτή συνδυάζεται με 
το άρθρο 147 του ΚΤΚ. Πολλοί οικονομικοί φορείς και κράτη μέλη τάσσονται υπέρ της 
διατήρησης του αποκαλούμενου κανόνα πρώτης πώλησης για τον καθορισμό της 
δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων.

Τροπολογία 100
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 62 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες 
για τη δασμολογητέα αξία βάσει της 
συμφωνίας περί της εφαρμογής του 
άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας 
Δασμών και Εμπορίου του 1994 και τις 
συμφωνίες που τη διαδέχθηκαν τις οποίες 
ενέκρινε ο ΠΟΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία 5 στο άρθρο 62 παράγραφος 4.

Τροπολογία 101
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Για τον καθορισμό της 
δασμολογητέας αξίας, κανένα στοιχείο 
δεν προστίθεται στην πράγματι 
πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή, με 
εξαίρεση τα στοιχεία που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπερίληψη του άρθρου 32 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ), το οποίο εφαρμόζεται επί του παρόντος και το οποίο 
διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι  τα πάσης φύσεως δικαιώματα από παραχώρηση άδειας 
εκμετάλλευσης που καταβάλλει ο αγοραστής των εισαγόμενων εμπορευμάτων σε τρίτους 
δικαιοπάροχους μπορούν να περιληφθούν μόνον στη δασμολογητέα αξία εάν αποτελούν όρο της 
πώλησης, σύμφωνα με τη συμφωνία του ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία (άρθρο 8) και τη 
διεθνή πρακτική.



PE498.017v01-00 46/124 AM\916428EL.doc

EL

Τροπολογία 102
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η δασμολογητέα αξία μπορεί επίσης 
να προσδιορίζεται με τη μέθοδο της 
συναλλακτικής αξίας βάσει πώλησης που 
πραγματοποιείται ενόσω τα εμπορεύματα 
υπάγονται σε οιοδήποτε από τα ειδικά 
καθεστώτα που περιγράφονται στο άρθρο 
180 στοιχεία α), β) ή  γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη που είναι αντιγραφή του άρθρου 230-02(2) των MCCIP αντικαθιστά την 
παράγραφο 4 της πρότασης ΕΤΚ.

Τροπολογία 103
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ο όρος «προμήθειες αγοράς» 
σημαίνει τα ποσά που καταβάλλονται από 
εισαγωγέα στον αντιπρόσωπό του για τις 
υπηρεσίες που συνίστανται στην 
αντιπροσώπευσή του για την αγορά των 
υπό εκτίμηση εμπορευμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπερίληψη του άρθρου 32 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 
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αριθ. 2913/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ), το οποίο εφαρμόζεται επί του παρόντος και το οποίο 
διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι  τα πάσης φύσεως δικαιώματα από παραχώρηση άδειας 
εκμετάλλευσης που καταβάλλει ο αγοραστής των εισαγόμενων εμπορευμάτων σε τρίτους 
δικαιοπάροχους μπορούν να περιληφθούν μόνον στη δασμολογητέα αξία εάν αποτελούν όρο της 
πώλησης, σύμφωνα με τη συμφωνία του ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία (άρθρο 8) και τη 
διεθνή πρακτική.

Τροπολογία 104
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4δ. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 
4γ:
α) κατά τον καθορισμό της 
δασμολογητέας αξίας, τα έξοδα τα 
σχετικά με το δικαίωμα αναπαραγωγής 
των εισαγόμενων εμπορευμάτων στην 
Ένωση δεν προστίθενται στην πράγματι 
πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή για τα 
εισαγόμενα εμπορεύματα· και
β) οι πληρωμές που διενεργούνται από 
τον αγοραστή σε αντιπαροχή του 
δικαιώματος διανομής ή μεταπώλησης 
των εισαγόμενων εμπορευμάτων, δεν 
προστίθενται στην πράγματι πληρωθείσα 
ή πληρωτέα για τα εισαγόμενα 
εμπορεύματα τιμή αν οι πληρωμές αυτές 
δεν αποτελούν όρο της πώλησης, προς 
εξαγωγή, των εισαγόμενων 
εμπορευμάτων, με προορισμό την 
Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπερίληψη του άρθρου 32 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ), το οποίο εφαρμόζεται επί του παρόντος και το οποίο 
διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι  τα πάσης φύσεως δικαιώματα από παραχώρηση άδειας 
εκμετάλλευσης που καταβάλλει ο αγοραστής των εισαγόμενων εμπορευμάτων σε τρίτους 
δικαιοπάροχους μπορούν να περιληφθούν μόνον στη δασμολογητέα αξία εάν αποτελούν όρο της 
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πώλησης, σύμφωνα με τη συμφωνία του ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία (άρθρο 8) και τη 
διεθνή πρακτική.

Τροπολογία 105
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243, καθορίζοντας 
τα εξής:

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243 με σκοπό να 
καταρτίσει λεπτομερέστερους κανόνες  
σχετικά με τη διαδικασία για τον 
υπολογισμό του ποσού του εισαγωγικού ή 
εξαγωγικού δασμού που εφαρμόζεται στα 
εμπορεύματα για τα οποία γεννάται 
τελωνειακή οφειλή στο πλαίσιο ειδικού 
καθεστώτος, καθορίζοντας τα εξής:

α) τους κανόνες για τον υπολογισμό του 
ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού
δασμού που εφαρμόζεται στα εμπορεύματα
για τα οποία γεννάται τελωνειακή οφειλή 
στο πλαίσιο ειδικού καθεστώτος, 
συμπληρώνοντας τους κανόνες των 
άρθρων 73 και 74·

α) τους κανόνες για τον υπολογισμό του 
ποσού του εισαγωγικού δασμού που
εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που 
υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης·

β) τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 74 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο·

β) τους κανόνες για τον υπολογισμό του 
ποσού του εισαγωγικού δασμού που 
εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που 
υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης 
σε καταστάσεις όπου απαιτείται 
καθεστώς ειδικού προορισμού·

γ) την προθεσμία που αναφέρεται στο 
άρθρο 75 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η εξουσιοδότηση παρέχει τη νομική βάση για τα άρθρα (μέρη αυτών) 313-1-01 και 313-1-
02 των MCCIP. Επειδή τα μέτρα για τις προθεσμίες περιλαμβάνονται στη νομοθεσία 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, η οποία 
κατ’ αρχήν ορίζεται με εκτελεστικές πράξεις, το εδάφιο γ) μεταφέρεται στο νέο άρθρο 76α για 
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την ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 106
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 76α
Ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων
Η Επιτροπή εγκρίνει με εκτελεστικές 
πράξεις μέτρα για την προθεσμία που 
εμφαίνεται στο άρθρο 75 παράγραφος 2 
με σκοπό να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται  σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης  που αναφέρεται στο άρθρο 244 
παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή τα μέτρα για τις προθεσμίες περιλαμβάνονται στη νομοθεσία με σκοπό να εξασφαλισθεί 
η ομοιόμορφη εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, η οποία κατ’ αρχήν ορίζεται με 
εκτελεστικές πράξεις, το άρθρο 76 στοιχείο γ) μεταφέρεται στο νέο άρθρο 76α για την ανάθεση 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 107
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 22 
στοιχείο α)·

(β) πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 22 
στοιχείο α), στο βαθμό που έχουν σχέση 
με την χορήγηση άδειας·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 108
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) χρησιμοποιούν τακτικά τα σχετικά 
τελωνειακά καθεστώτα ή πληρούν τα 
κριτήρια του άρθρου 22 στοιχείο δ) .

(γ) χρησιμοποιούν τακτικά τα σχετικά 
τελωνειακά καθεστώτα ή πληρούν τα 
κριτήρια του άρθρου 22 στοιχείο δ), στο 
βαθμό που έχουν σχέση με την χορήγηση 
άδειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 109
Constance Le Grip, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Olle Schmidt, Heide Rühle, 
Andreas Schwab, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν πρέπει να συσταθεί συνολική 
εγγύηση για την κάλυψη των 
τελωνειακών οφειλών και των άλλων 
επιβαρύνσεων που είναι δυνατόν να 
γεννηθούν, μπορεί να χορηγείται άδεια σε 
έναν οικονομικό φορέα να προβεί στη 
σύσταση συνολικής εγγύησης μειωμένου 
ποσού ή να απαλλαγεί από την υποχρέωση 
σύστασης εγγύησης, υπό την προϋπόθεση 
ότι πληροί τα κριτήρια του άρθρου 22 

2. Μπορεί να χορηγείται άδεια σε έναν 
οικονομικό φορέα να προβεί στη σύσταση 
συνολικής εγγύησης μειωμένου ποσού ή 
να απαλλαγεί από την υποχρέωση 
σύστασης εγγύησης, υπό την προϋπόθεση 
ότι πληροί τα κριτήρια του άρθρου 22 
στοιχεία β) και γ).
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στοιχεία β) και γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εταιρείες με την ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα θα πρέπει να μπορούν να 
συστήσουν ενιαία συνολική εγγύηση η οποία θα υπόκειται σε 100% απαλλαγή σε ό,τι αφορά 
όλα τα τελωνειακά καθεστώτα.

Τροπολογία 110
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν πρέπει να συσταθεί συνολική 
εγγύηση για την κάλυψη των τελωνειακών 
οφειλών και των άλλων επιβαρύνσεων που 
είναι δυνατόν να γεννηθούν, μπορεί να 
χορηγείται άδεια σε έναν οικονομικό 
φορέα να προβεί στη σύσταση συνολικής 
εγγύησης μειωμένου ποσού ή να 
απαλλαγεί από την υποχρέωση σύστασης 
εγγύησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί 
τα κριτήρια του άρθρου 22 στοιχεία β) και 
γ)  .

2. Όταν πρέπει να συσταθεί συνολική 
εγγύηση για την κάλυψη των τελωνειακών 
οφειλών και των άλλων επιβαρύνσεων που 
είναι δυνατόν να γεννηθούν, μπορεί να 
χορηγείται άδεια σε έναν οικονομικό 
φορέα να προβεί στη σύσταση συνολικής 
εγγύησης μειωμένου ποσού ή να 
απαλλαγεί από την υποχρέωση σύστασης 
εγγύησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί 
τα κριτήρια του άρθρου 22 στοιχεία β) και 
γ), στο βαθμό που έχουν σχέση με την 
χορήγηση άδειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 111
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν η τελωνειακή οφειλή έχει γεννηθεί 
ως αποτέλεσμα πράξης η οποία, κατά τη 
στιγμή της διαπράξεώς της, εδιώκετο ως 
ποινικό αδίκημα, η τριετής προθεσμία που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1 
παρατείνεται σε δέκα έτη.

2. Αν η τελωνειακή οφειλή έχει γεννηθεί 
ως αποτέλεσμα πράξης η οποία, κατά τη 
στιγμή της διαπράξεώς της, εδιώκετο ως 
ποινικό αδίκημα, η τριετής προθεσμία που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1 
παρατείνεται σε πέντε έτη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δεκαετής περίοδος παραγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 βρίσκεται σε 
αντίφαση με το άρθρο 45 της πρότασης δυνάμει του οποίου η χρονική περίοδος για την οποία οι 
οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να φυλάσσουν έγγραφα σχετικά με τελωνειακές πράξεις είναι 
πολύ πιο σύντομη από δέκα έτη («επί τρία τουλάχιστον ημερολογιακά έτη»). Πέντε έτη είναι η 
χρονική περίοδος παραγραφής που ορίζεται στη Σύμβαση για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που εγκρίθηκε το 1995.

Τροπολογία 112
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με το 
άρθρο 37, οι προθεσμίες που καθορίζονται 
στις παραγράφους 1 και 2 αναστέλλονται 
από τη στιγμή άσκησης της προσφυγής και 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
προσφυγής.

3. Οι προθεσμίες που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 αναστέλλονται για 
το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 4. Εάν ασκηθεί 
προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 37, οι 
προθεσμίες που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου αναστέλλονται από τη στιγμή 
άσκησης της προσφυγής και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας προσφυγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφαρμογή της διαδικασίας ‘δικαιώματος ακροάσεως’ (RBH) και για χρονικό διάστημα ίσο με 
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το χρονικό διάστημα που απαιτείται για υποθέσεις RBH. Η προσαρμογή αυτή υπαγορεύεται από 
την ανάγκη προστασίας  των οικονομικών συμφερόντων τόσο των παραδοσιακών ιδίων πόρων 
όσο και των εθνικών πόρων όταν διακυβεύεται η ανάκτησή τους. Τούτο μπορεί να συμβεί σε 
περιπτώσεις όπου η διαδικασία RBH πρέπει να εφαρμοσθεί από άποψη χρόνου πολύ κοντά στη 
λήξη των προθεσμιών εντός των οποίων μπορεί να γνωστοποιηθεί η τελωνειακή οφειλή, 
σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφοι 1 και 2 του ΕΤΚ.

Τροπολογία 113
Κωνσταντίνος Πουπάκης 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με το 
άρθρο 37, οι προθεσμίες που καθορίζονται 
στις παραγράφους 1 και 2 αναστέλλονται 
από τη στιγμή άσκησης της προσφυγής και 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
προσφυγής.

3. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2 αναστέλλονται για 
το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 4. Εάν ασκηθεί 
προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 37, οι 
προθεσμίες που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 αναστέλλονται από 
τη στιγμή άσκησης της προσφυγής και 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
προσφυγής.

Or. el

Αιτιολόγηση

Με αυτή την προσθήκη ζητείται η αναστολή της παραγραφής της τελωνειακής οφειλής 
προκειμένου να συμβαδίζει με το δικαίωμα ακρόασης του συναλλασσόμενου. Δεδομένου ότι η 
εξεύρεση του συναλλασσόμενου από την τελωνειακή αρχή δεν είναι πάντα εύκολη, η χρονική 
περίοδος των τριών χρόνων που καθορίζεται κρίνεται πολλές φορές ανεπαρκής. 

Τροπολογία 114
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 103 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η 
αρμόδια αρχή θεωρεί ότι πρέπει να 
χορηγηθεί επιστροφή ή διαγραφή, η εν 
λόγω αρχή διαβιβάζει τον φάκελο στην 
Επιτροπή για να ληφθεί απόφαση.

2. Όταν η τελωνειακή αρχή θεωρεί ότι 
πρέπει να χορηγηθεί επιστροφή ή 
διαγραφή, η εν λόγω αρχή διαβιβάζει τον 
φάκελο στην Επιτροπή στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) σε περίπτωση όπου οι τελωνειακές 
αρχές θεωρούν ότι οι ειδικές περιστάσεις 
οφείλονται σε παράλειψη της Επιτροπής 
όσον αφορά τις υποχρεώσεις της ή οι 
ειδικές περιστάσεις οφείλονται σε 
παράλειψη τόσο των τελωνειακών αρχών 
όσο και της Επιτροπής·
β) σε περίπτωση όπου οι τελωνειακές 
αρχές θεωρούν ότι η Επιτροπή διέπραξε 
λάθος κατά την έννοια της παραγράφου 1 
στοιχείο γ)· και
γ) όταν οι περιστάσεις στη συγκεκριμένη 
περίπτωση έχουν σχέση με τα 
αποτελέσματα έρευνας της Ένωσης που 
διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του 
Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 1997 περί 
της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των 
διοικητικών αρχών των κρατών μελών 
και της συνεργασίας των αρχών αυτών με 
την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση 
της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών 
και γεωργικών ρυθμίσεων1 ή σύμφωνα με 
κάθε άλλη διάταξη της νομοθεσίας της 
Ένωσης ή συμφωνία που έχει συνάψει η 
Ένωση με ορισμένες χώρες ή ομάδες 
χωρών, στις οποίες προβλέπεται η 
δυνατότητα διενέργειας τέτοιων 
ενωσιακών ερευνών·
δ) όταν το ποσό για το οποίο ευθύνεται ο 
ενδιαφερόμενος όσον αφορά μία ή 
περισσότερες πράξεις εισαγωγής ή 
εξαγωγής και λόγω σφάλματος ή ειδικών 
περιστάσεων είναι μεγαλύτερο από ή ίσο 
με 500 000 ευρώ.
________
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1 ΕΕ L 82, 22.3.1997, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να προσδιορίζεται ποιες περιπτώσεις πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι 
ουσιαστικό στοιχείο της τελωνειακής νομοθεσίας.  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε να 
μεταφερθεί το άρθρο 332-23 των MCCIP στις αυτές παραγράφους.

Τροπολογία 115
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν διαβιβάζονται σε μία 
από τις ακόλουθες δύο καταστάσεις:
α) όταν η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει 
απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο παρόν τμήμα σχετικά με 
υπόθεση η οποία παρουσιάζει παρόμοια 
πραγματικά και νομικά στοιχεία·
β) όταν η Επιτροπή ήδη ασχολείται με 
υπόθεση η οποία παρουσιάζει παρόμοια 
πραγματικά και νομικά στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να προσδιορίζεται ποιες περιπτώσεις πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι 
ουσιαστικό στοιχείο της τελωνειακής νομοθεσίας.  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε να 
μεταφερθεί το άρθρο 332-23 των MCCIP στις αυτές παραγράφους.

Τροπολογία 116
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 103 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν η αρμόδια αρχή προβεί εσφαλμένα 
στην επιστροφή ή διαγραφή δασμού, η 
αρχική τελωνειακή οφειλή αναβιώνει 
εφόσον δεν έχει παραγραφεί σύμφωνα με 
το άρθρο 91.

6. Εάν οι τελωνειακές αρχές προβούν
εσφαλμένα στην επιστροφή ή διαγραφή 
δασμού, η αρχική τελωνειακή οφειλή
καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 91.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος ‘αρμόδια αρχή’ μετατρέπεται σε ‘τελωνειακές αρχές’. Βλ. παράγραφο 1γ)

Τροπολογία 117
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) για τα εμπορεύματα που εισάγονται 
από εγκεκριμένο οικονομικό φορέα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν σχέδια για κανόνες σχετικά με εξαιρέσεις από τη συνοπτική διασάφηση, που θα 
συνιστούσαν απλούστευση για τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς. Πρέπει στην πρόταση
να ορισθούν κανόνες.

Τροπολογία 118
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) για τα εμπορεύματα που εισάγονται 
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από εγκεκριμένο οικονομικό φορέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο μέλλον η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα θα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και 
είναι επομένως πολύ σημαντικό να υπάρχουν πραγματικές απλουστεύσεις. Οι επιδεικνύοντες 
πνεύμα συνεργασίας και αξιόπιστοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει είναι σε θέση να αξιοποιούν 
στο έπακρο τις δυνατότητες απλούστευσης ως ΕΟΦ. Για το λόγο αυτό οι εξαιρέσεις για τους 
ΕΟΦ σε περίπτωση συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου έχουν θεμελιώδη σημασία· πρέπει να 
προσδιορίζονται ως ουσιαστικά στοιχεία και να εμφαίνονται σαφώς στη βασική πράξη.

Τροπολογία 119
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συνοπτική διασάφηση εισόδου 
υποβάλλεται από το υπεύθυνο πρόσωπο
στο αρμόδιο τελωνείο εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας,  πριν από την 
είσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης.

3. Η συνοπτική διασάφηση εισόδου 
υποβάλλεται από το πρόσωπο που 
πραγματοποιεί την είσοδο των 
εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης ή που αναλαμβάνει την ευθύνη 
για τη μεταφορά τους στο έδαφος της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόσωπο που είναι υποχρεωμένο να υποβάλει συνοπτική διασάφηση εισόδου αποτελεί 
ουσιαστικό στοιχείο της τελωνειακής νομοθεσίας. Πρέπει να περιληφθεί στον ΕΤΚ όπως είχε 
περιληφθεί στον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα. Συνεπώς προτείνουμε να περιληφθούν 
τα άρθρα 88 παράγραφοι 2 και 3 του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα στο παρόν 
κείμενο.

Τροπολογία 120
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 114 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Παρά τις υποχρεώσεις του προσώπου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3, η 
συνοπτική διασάφηση εισόδου μπορεί να 
υποβληθεί από ένα από τα ακόλουθα 
πρόσωπα αντί του ιδίου:
α) τον εισαγωγέα, ή τον παραλήπτη ή 
κάθε άλλο πρόσωπο εξ ονόματος ή για 
λογαριασμό του οποίου ενεργεί το 
πρόσωπο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3·
β) κάθε πρόσωπο που είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα εν λόγω εμπορεύματα ή 
να τα προσκομίσει στην αρμόδια 
τελωνειακή αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόσωπο που είναι υποχρεωμένο να υποβάλει συνοπτική διασάφηση εισόδου αποτελεί 
ουσιαστικό στοιχείο της τελωνειακής νομοθεσίας. Πρέπει να περιληφθεί στον ΕΤΚ όπως είχε 
περιληφθεί στον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα. Συνεπώς προτείνουμε να περιληφθούν 
τα άρθρα 88 παράγραφοι 2 και 3 του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα στο παρόν 
κείμενο.

Τροπολογία 121
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η συνοπτική διασάφηση κατατίθεται 
στο τελωνείο πρώτης εισόδου. Οι 
τελωνειακές αρχές δύνανται να 
επιτρέπουν την κατάθεση της συνοπτικής 
διασάφησης σε άλλο τελωνείο, υπό τον 
όρο ότι το εν λόγω τελωνείο κοινοποιεί 
πάραυτα τα απαιτούμενα στοιχεία στο 
τελωνείο εισόδου ή τα θέτει στη διάθεσή 
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του ηλεκτρονικώς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αρμόδιο τελωνείο στο οποίο κατατίθεται η συνοπτική διασάφηση εισόδου αποσαφηνίζεται 
στην παρούσα διάταξη.

Τροπολογία 122
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, δεν επιτρέπεται καμία διόρθωση 
μετά από οιοδήποτε από τα ακόλουθα 
γεγονότα:
α) όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν 
πληροφορήσει το πρόσωπο που υπέβαλε 
τη συνοπτική διασάφηση εισόδου ότι 
σκοπεύουν να εξετάσουν τα εμπορεύματα·
β) αφού οι τελωνειακές αρχές έχουν 
διαπιστώσει την ανακρίβεια των εν λόγω 
στοιχείων· ή
γ) όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν 
επιτρέψει την παραλαβή των 
εμπορευμάτων από τον τόπο στον οποίο 
προσκομίσθηκαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε να διατηρηθεί το άρθρο 89 παράγραφος 1 του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού 
κώδικα αμετάβλητο και να περιληφθούν οι περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή διόρθωση της 
συνοπτικής διασάφησης εισόδου στο ΕΤΚ.

Τροπολογία 123
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 117 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αρμόδιο τελωνείο μπορεί να μην 
απαιτήσει την κατάθεση συνοπτικής 
διασάφησης εισόδου όσον αφορά 
εμπορεύματα για τα οποία υποβάλλεται 
διασάφηση υπαγωγής σε καθεστώς 
προσωρινής εναπόθεσης πριν από τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής της εν 
λόγω διασάφησης. Αυτή η διασάφηση 
υπαγωγής σε καθεστώς προσωρινής 
εναπόθεσης περιέχει τουλάχιστον τα 
στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη 
συνοπτική διασάφηση εισόδου. Μέχρι τη 
στιγμή κατά την οποία τα εμπορεύματα 
για τα οποία κατατέθηκε διασάφηση 
προσκομισθούν στο τελωνείο σύμφωνα με 
το άρθρο 124, η διασάφηση υπαγωγής σε 
καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης 
διατηρεί τον χαρακτήρα συνοπτικής 
διασάφησης εισόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 124
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει 
να διεξάγεται η ανάλυση κινδύνων και να 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, 
σύμφωνα με το άρθρο 115·

β) την προθεσμία για την κατάθεση 
συνοπτικής διασάφησης εισόδου·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τους κανόνες ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας η διάταξη 
περί εξουσιοδότησης διαχωρίζεται σε εξουσιοδότηση της Επιτροπής για την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 118) και σε εξουσιοδότηση της Επιτροπής για την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων (άρθρο 118α). Η δεύτερη περιλαμβάνει τις προθεσμίες που πρέπει να 
εφαρμόζουν οι τελωνειακές αρχές.

Τροπολογία 125
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) την προθεσμία για την κατάθεση 
συνοπτικής διασάφησης εισόδου· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τους κανόνες ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας η διάταξη 
περί εξουσιοδότησης διαχωρίζεται σε εξουσιοδότηση της Επιτροπής για την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 118) και σε εξουσιοδότηση της Επιτροπής για την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων (άρθρο 118α). Η δεύτερη περιλαμβάνει τις προθεσμίες που πρέπει να 
εφαρμόζουν οι τελωνειακές αρχές.

Τροπολογία 126
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την προθεσμία που αναφέρεται στο 
άρθρο 116 παράγραφος 2 εντός της 
οποίας θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί η 
συνοπτική διασάφηση εισόδου.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τους κανόνες ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας η διάταξη 
περί εξουσιοδότησης διαχωρίζεται σε εξουσιοδότηση της Επιτροπής για την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 118) και σε εξουσιοδότηση της Επιτροπής για την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων (άρθρο 118α). Η δεύτερη περιλαμβάνει τις προθεσμίες που πρέπει να 
εφαρμόζουν οι τελωνειακές αρχές.

Τροπολογία 127
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 118α
Ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων

Με σκοπό να διασφαλισθούν ομοιόμορφοι 
όροι για την εφαρμογή της τελωνειακής 
νομοθεσίας, η Επιτροπή εγκρίνει με 
εκτελεστικές πράξεις μέτρα σχετικά με:
α) την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει 
να διεξάγεται η ανάλυση κινδύνων και να 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, 
σύμφωνα με το άρθρο 115·
β) την προθεσμία που αναφέρεται στο 
άρθρο 116 παράγραφος 2 εντός της 
οποίας θεωρείται ότι δεν έχει κατατεθεί η 
συνοπτική διασάφηση εισόδου.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται  σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης  που αναφέρεται στο άρθρο 244 
παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τους κανόνες ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας η διάταξη 
περί εξουσιοδότησης διαχωρίζεται σε εξουσιοδότηση της Επιτροπής για την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 118) και σε εξουσιοδότηση της Επιτροπής για την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων (άρθρο 118α). Η δεύτερη περιλαμβάνει τις προθεσμίες που πρέπει να 
εφαρμόζουν οι τελωνειακές αρχές.
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Τροπολογία 128
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πρόσωπο που προσκομίζει τα 
εμπορεύματα αναφέρει τη συνοπτική 
διασάφηση εισόδου ή την τελωνειακή 
διασάφηση που έχει υποβληθεί για τα εν 
λόγω εμπορεύματα , εκτός αν δεν 
απαιτείται η υποβολή διασάφησης.

3. Το πρόσωπο που προσκομίζει τα 
εμπορεύματα αναφέρει τη συνοπτική 
διασάφηση εισόδου ή την τελωνειακή 
διασάφηση ή τη διασάφηση για 
προσωρινή εναπόθεση που έχει υποβληθεί 
για τα εν λόγω εμπορεύματα , εκτός αν δεν 
απαιτείται η υποβολή συνοπτικής
διασάφησης εισόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 129
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν μη ενωσιακά εμπορεύματα που 
προσκομίζονται στο τελωνείο δεν 
καλύπτονται από συνοπτική διασάφηση 
εισόδου, και εκτός αν δεν απαιτείται η 
υποβολή της διασάφησης αυτής, ο 
κάτοχος των εμπορευμάτων υποβάλλει 
αμέσως την εν λόγω διασάφηση ή την 
τελωνειακή διασάφηση που την
αντικαθιστά.

4. Όταν μη ενωσιακά εμπορεύματα που 
προσκομίζονται στο τελωνείο δεν 
καλύπτονται από συνοπτική διασάφηση 
εισόδου, και εκτός αν δεν απαιτείται η 
υποβολή της διασάφησης αυτής, ένα από 
τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 
114 υποβάλλει αμέσως συνοπτική
διασάφηση εισόδου ή διασάφηση
προσωρινής εναπόθεσης που αντικαθιστά
τη συνοπτική διασάφηση εισόδου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 130
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 125α
Προσωρινή εναπόθεση των 

εμπορευμάτων
Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες μη ενωσιακά εμπορεύματα 
υπάγονται σε τελωνειακό καθεστώς, τα 
προϊόντα αυτά υπάγονται στο καθεστώς 
προσωρινής εναπόθεσης κατά τη στιγμή 
της προσκόμισής τους στο τελωνείο στις 
εξής περιπτώσεις:
α) όταν εμπορεύματα τα οποία 
εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης  προσκομίζονται στο τελωνείο 
αμέσως μετά την άφιξή τους σύμφωνα με 
το άρθρο 124·
β) όταν εμπορεύματα προσκομίζονται στο 
τελωνείο προορισμού στο τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης σύμφωνα με τους 
κανόνες που διέπουν το καθεστώς 
διαμετακόμισης·
γ) όταν εμπορεύματα εισέρχονται από 
ελεύθερη ζώνη σε άλλο τμήμα του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 131
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 125β
Διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης
1. Μη ενωσιακά εμπορεύματα που 
προσκομίζονται στο τελωνείο 
καλύπτονται από διασάφηση προσωρινής 
εναπόθεσης η οποία περιέχει όλα τα 
στοιχεία που είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν την
προσωρινή εναπόθεση.
2. Η διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης 
κατατίθεται από ένα από τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στο άρθρο 124 
παράγραφος 1 ή 2 το αργότερο τη στιγμή 
της προσκόμισης των εμπορευμάτων στο 
τελωνείο. 
3. Η διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης 
περιλαμβάνει αναφορά σε οποιαδήποτε 
συνοπτική διασάφηση εισόδου που έχει 
κατατεθεί για τα εμπορεύματα που 
προσκομίσθηκαν στο τελωνείο, εκτός από 
τις περιπτώσεις όπου έχουν ήδη τεθεί σε 
προσωρινή εναπόθεση ή έχουν υπαχθεί σε 
τελωνειακό καθεστώς και δεν έχουν 
εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης.
4. Η διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης 
μπορεί επίσης να έχει μια από τις 
ακόλουθες μορφές:
α) αναφορά σε οποιαδήποτε συνοπτική 
διασάφηση εισόδου που κατατέθηκε για 
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τα εν λόγω εμπορεύματα, συμπληρωμένη
με τα στοιχεία διασάφησης προσωρινής 
εναπόθεσης·
β) δηλωτικό ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 
μεταφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι 
περιλαμβάνει τα στοιχεία διασάφησης 
προσωρινής εναπόθεσης καθώς και 
αναφορά σε οποιαδήποτε συνοπτική 
διασάφηση εισόδου για τα εν λόγω 
εμπορεύματα·
γ) δήλωση διαμετακόμισης, όταν μη 
ενωσιακά εμπορεύματα μεταφερόμενα 
υπό καθεστώς διαμετακόμισης 
προσκομίζονται σε τελωνείο προορισμού 
εντός του τελωνειακού εδάφους της 
Ένωσης.
5. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να 
αποδεχθούν ότι συστήματα πληροφοριών 
για τις εμπορικές συναλλαγές, τους 
λιμένες ή τη μεταφορά χρησιμοποιούνται 
για την κατάθεση διασάφησης 
προσωρινής εναπόθεσης υπό τον όρο ότι 
περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για 
αυτού του είδους τη διασάφηση και τα εν 
λόγω στοιχεία είναι διαθέσιμα σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.
6. Τα άρθρα 158 έως 163 εφαρμόζονται 
για την επαλήθευση της διασάφησης 
προσωρινής εναπόθεσης.
7. Η διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για τον 
σκοπό:
α) της κοινοποίησης άφιξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 119·
β) της προσκόμισης των εμπορευμάτων 
στο τελωνείο που αναφέρεται στο άρθρο 
124, στον βαθμό που πληροί τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στις εν λόγω 
διατάξεις.
8. Δεν απαιτείται διασάφηση προσωρινής 
εναπόθεσης όταν, το αργότερο τη στιγμή 
της προσκόμισής τους στο τελωνείο, ο 
τελωνειακός χαρακτήρας τους ως 
ενωσιακών εμπορευμάτων καθορίζεται 
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σύμφωνα με τα άρθρα 130 έως 133.
9. Η διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης 
φυλάσσεται από τις τελωνειακές αρχές 
προκειμένου αυτές να εξακριβώσουν 
κατά πόσον τα εμπορεύματα στα οποία 
αυτή αναφέρεται έχουν υπάγονται 
μεταγενεστέρως σε τελωνειακό καθεστώς 
σύμφωνα με το άρθρο 126.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 132
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 125γ
Διόρθωση και ακύρωση διασάφησης 

προσωρινής εναπόθεσης
1. Μπορεί να επιτρέπεται στον 
διασαφιστή, κατόπιν αιτήσεώς του, να 
διορθώνει ένα ή περισσότερα από τα 
στοιχεία της διασάφησης προσωρινής 
εναπόθεσης μετά την κατάθεσή της.
Ουδεμία διόρθωση επιτρέπεται μετά από 
οιοδήποτε από τα ακόλουθα:
α) όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν 
ενημερώσει το πρόσωπο που υπέβαλε τη 
διασάφηση ότι σκοπεύουν να εξετάσουν 
τα εμπορεύματα·
β) οι τελωνειακές αρχές έχουν 
διαπιστώσει ότι τα στοιχεία της 
διασάφησης είναι ανακριβή·
γ) τα εμπορεύματα έχουν προσκομισθεί 
στο τελωνείο.
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2. Όταν τα εμπορεύματα για τα οποία έχει 
κατατεθεί διασάφηση προσωρινής 
εναπόθεσης δεν προσκομίζονται στο 
τελωνείο, οι τελωνειακές αρχές 
ακυρώνουν την εν λόγω διασάφηση:
α) μετά από αίτηση του διασαφιστή· και
β) εντός ειδικής προθεσμίας μετά την 
κατάθεση της διασάφησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 133
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 125δ
Προϋποθέσεις και ευθύνες για την 

προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων
1. Τα εμπορεύματα σε προσωρινή 
εναπόθεση αποθηκεύονται μόνον σε 
εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης 
σύμφωνα με το άρθρο 125ε ή, όταν 
υπάρχει λόγος, σε άλλους χώρους που 
έχουν ορισθεί ή εγκριθεί από τις 
τελωνειακές αρχές.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 120 
παράγραφος 2, τα εμπορεύματα σε 
προσωρινή εναπόθεση υποβάλλονται 
μόνο σε εργασίες που εξασφαλίζουν τη 
διατήρησή τους στην ίδια κατάσταση, 
χωρίς μεταβολή της εμφάνισης ή των 
τεχνικών χαρακτηριστικών τους.
3. Το πρόσωπο που προσκομίζει τα 
εμπορεύματα σύμφωνα με το άρθρο 124 



AM\916428EL.doc 69/124 PE498.017v01-00

EL

παράγραφοι 1 και 2 φέρουν την ευθύνη 
για τα ακόλουθα:
α) να εξασφαλίζουν ότι τα εμπορεύματα 
σε προσωρινή εναπόθεση δεν διαφεύγουν 
της τελωνειακής επιτήρησης· 
β) να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την τοποθέτηση των 
εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση.
Ο κάτοχος της άδειας που αναφέρεται 
στο άρθρο 125ε είναι υπεύθυνος σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 για εμπορεύματα που 
αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις του 
προσωρινής εναπόθεσης.
4. Όταν για κάποιο λόγο τα εμπορεύματα 
δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν σε
προσωρινή εναπόθεση, οι τελωνειακές 
αρχές λαμβάνουν αμελλητί όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για τη διευθέτηση της 
κατάστασης των εμπορευμάτων 
σύμφωνα με τα άρθρα 167, 168 και 169..

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 134
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 125ε
Άδεια για τη λειτουργία εγκαταστάσεων 

προσωρινής εναπόθεσης

1. Απαιτείται άδεια από τις τελωνειακές 
αρχές για τη λειτουργία εγκαταστάσεων 
προσωρινής εναπόθεσης. Αυτή η άδεια 
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δεν απαιτείται όπου υπεύθυνη για τη 
λειτουργία της εγκατάστασης 
προσωρινής εναπόθεσης είναι η ίδια η 
τελωνειακή αρχή.
Οι όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται η 
λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής 
εναπόθεσης αναγράφονται στην άδεια.

2. Εκτός αν άλλως προβλέπεται , η άδεια 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
χορηγείται μόνο σε πρόσωπα τα οποία 
πληρούν τους ακόλουθους όρους:
α) είναι εγκατεστημένα στο τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης·
β) παρέχουν τα αναγκαία εχέγγυα για την 
ορθή διεξαγωγή των εργασιών·

γ) παρέχουν εγγύηση σύμφωνα με το 
άρθρο 77.

Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας για τις 
τελωνειακές απλουστεύσεις θεωρείται ότι 
πληροί τον όρο του στοιχείου β) του 
πρώτου εδαφίου, εφόσον η λειτουργία 
εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης 
λήφθηκε υπόψη για τη χορήγηση της εν 
λόγω άδειας.
3. Η άδεια στην οποία αναφέρεται η 
παράγραφος 1 χορηγείται μόνον εφόσον 
οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να 
ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς 
να υποχρεωθούν να θεσπίσουν 
διοικητικές ρυθμίσεις δυσανάλογες προς 
τις υφιστάμενες οικονομικές ανάγκες.
4. Ο κάτοχος της άδειας τηρεί 
κατάλληλες  λογιστικές καταχωρίσεις, 
σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από τις 
τελωνειακές αρχές τύπο.
Οι εν λόγω καταχωρίσεις περιέχουν τις 
πληροφορίες και τα στοιχεία που
επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να 
επιτηρούν η λειτουργία εγκαταστάσεων 
προσωρινής εναπόθεσης, ιδίως όσον 
αφορά την εξακρίβωση της ταυτότητας 



AM\916428EL.doc 71/124 PE498.017v01-00

EL

των εμπορευμάτων που αποθηκεύονται, 
τον τελωνειακό τους χαρακτήρα και τη 
διακίνησή τους.
Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας για τις 
τελωνειακές απλουστεύσεις θεωρείται ότι 
τηρεί την υποχρέωση του δεύτερου 
εδαφίου εφόσον οι λογιστικές 
καταχωρίσεις του είναι κατάλληλες για 
τους σκοπούς της προσωρινής 
εναπόθεσης.
5. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να 
επιτρέπουν στον κάτοχο της άδειας να 
μετακινεί εμπορεύματα σε προσωρινή 
εναπόθεση μεταξύ διαφόρων 
εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης 
υπό τον όρο ότι οι μετακινήσεις αυτές δεν 
θα αυξήσουν τον κίνδυνο απάτης.
Όταν εμπορεύματα σε προσωρινή 
εναπόθεση μετακινούνται σε 
εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης 
που καλύπτεται από άλλη άδεια, ο 
κάτοχος της εν λόγω άδειας καταθέτει 
νέα διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης 
σύμφωνα με το άρθρο 125β και 
καθίσταται υπεύθυνος για την προσωρινή 
εναπόθεση των εμπορευμάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 125δ παράγραφος 3 δεύτερο 
εδάφιο.
Σε περίπτωση που υπάρχει οικονομική 
ανάγκη και δεν επηρεάζεται αρνητικά η 
τελωνειακή επιτήρηση, οι τελωνειακές 
αρχές δύνανται να επιτρέπουν την 
εναπόθεση ενωσιακών εμπορευμάτων σε 
εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης. 
Τα εν λόγω εμπορεύματα δεν θεωρούνται 
εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση.
6. Ο κάτοχος της άδειας συμμορφώνεται 
προς τις υποχρεώσεις του και οι 
τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη 
συμμόρφωση αυτή.
7. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να 
ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές για 
κάθε στοιχείο που προκύπτει μετά την 
έκδοση της άδειας και που μπορεί να έχει 
επίπτωση στη διατήρηση της άδειας ή 
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στο περιεχόμενό της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 135
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 4 – Κεφάλαιο 2 – Τμήμα 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατυπώσεις μετά την προσκόμιση Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 136
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρέωση υπαγωγής των μη ενωσιακών
εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς

Υποχρέωση υπαγωγής εμπορευμάτων σε
προσωρινή εναπόθεση βάσει τελωνειακού 

καθεστώτος

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 137
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 167, 
168 και 169, τα μη ενωσιακά
εμπορεύματα που προσκομίζονται στο 
τελωνείο υπάγονται σε τελωνειακό 
καθεστώς.

1. Τα μη ενωσιακά εμπορεύματα σε 
προσωρινή εναπόθεση υπάγονται σε 
τελωνειακό καθεστώς ή επανεξάγονται 
εντός ειδικής προθεσμίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 138
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός αν άλλως ορίζεται, ο διασαφιστής 
είναι ελεύθερος να επιλέγει το τελωνειακό 
καθεστώς στο οποίο επιθυμεί να υπαγάγει 
τα εμπορεύματα, βάσει των όρων που 
ισχύουν για το καθεστώς αυτό, ανεξάρτητα 
από το είδος ή την ποσότητα, τη χώρα 
καταγωγής, την προέλευση ή τον 
προορισμό τους.

2. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου
ορίζεται άλλως, ο διασαφιστής είναι 
ελεύθερος να επιλέγει το τελωνειακό 
καθεστώς στο οποίο επιθυμεί να υπαγάγει 
τα εμπορεύματα, βάσει των όρων που 
ισχύουν για το καθεστώς αυτό, ανεξάρτητα 
από το είδος ή την ποσότητα, τη χώρα 
καταγωγής, την προέλευση ή τον 
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προορισμό τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 139
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 129 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) την ειδική προθεσμία για 
επανεξαγωγή όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 126 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 140
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 134 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όλα τα εμπορεύματα που πρόκειται να 
υπαχθούν σε τελωνειακό καθεστώς, με 
εξαίρεση τα καθεστώτα ελεύθερης ζώνης
και προσωρινής εναπόθεσης, καλύπτονται 
από τελωνειακή διασάφηση κατάλληλη για 
το συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς.

1. Όλα τα εμπορεύματα που πρόκειται να 
υπαχθούν σε τελωνειακό καθεστώς, με 
εξαίρεση το καθεστώς ελεύθερης ζώνης,
καλύπτονται από τελωνειακή διασάφηση 
κατάλληλη για το συγκεκριμένο 
τελωνειακό καθεστώς.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 141
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 137 διαγράφεται
Ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων
Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα σχετικά με 
τις επίσημες ώρες λειτουργίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 135 παράγραφος 
2 με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης  που 
αναφέρεται στο άρθρο 244 παράγραφος 
4.

Or. el

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η κατάργησή της διάταξης αυτής, δεδομένης της διάταξης του άρθρου 135 
παράγραφος 2 που καλύπτει τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τη λειτουργία 
των τελωνείων (ωράριο, συγκοινωνιακές συνθήκες, εμπορευματικές ροές) αλλά και της αρχής 
της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις/ρυθμίσεις πρέπει να λαμβάνονται στο 
εγγύτερο επίπεδο εξουσίας (δηλ. τα 27 κράτη μέλη γνωρίζουν καλύτερα τις τοπικές 
γεωγραφικές, συγκοινωνιακές, εμπορευματικές συνθήκες).

Τροπολογία 142
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 138 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να 
επιτρέπουν σε ένα πρόσωπο να καταθέσει 
τελωνειακή διασάφηση στο τελωνείο που 
είναι υπεύθυνο, όσον αφορά τον τόπο στον 
οποίο το πρόσωπο αυτό είναι 
εγκατεστημένο, για εμπορεύματα που 
προσκομίζονται σε άλλο τελωνείο. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η τελωνειακή οφειλή 
θεωρείται ότι γεννάται στο τελωνείο στο 
οποίο κατατέθηκε η τελωνειακή 
διασάφηση.

1. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να 
επιτρέπουν σε εγκεκριμένο οικονομικό 
φορέα που έχει εγκριθεί βάσει του άρθρου 
21 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) να 
καταθέσει τελωνειακή διασάφηση στο 
τελωνείο που είναι υπεύθυνο, όσον αφορά 
τον τόπο στον οποίο το πρόσωπο αυτό 
είναι εγκατεστημένο, για εμπορεύματα που 
προσκομίζονται σε άλλο τελωνείο. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η τελωνειακή οφειλή 
θεωρείται ότι γεννάται στο τελωνείο στο 
οποίο κατατέθηκε η τελωνειακή 
διασάφηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 143
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να 
επιτρέπουν σε ένα πρόσωπο να καταθέσει 
τελωνειακή διασάφηση στο τελωνείο που 
είναι υπεύθυνο, όσον αφορά τον τόπο στον 
οποίο το πρόσωπο αυτό είναι 
εγκατεστημένο, για εμπορεύματα που 
προσκομίζονται σε άλλο τελωνείο. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η τελωνειακή οφειλή 
θεωρείται ότι γεννάται στο τελωνείο στο 
οποίο κατατέθηκε η τελωνειακή 
διασάφηση.

1. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να 
επιτρέπουν σε ένα πρόσωπο να καταθέσει
ή να καταστήσει διαθέσιμη τελωνειακή 
διασάφηση στο τελωνείο που είναι 
υπεύθυνο, όσον αφορά τον τόπο στον 
οποίο το πρόσωπο αυτό είναι 
εγκατεστημένο, για εμπορεύματα που 
προσκομίζονται σε άλλο τελωνείο. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η τελωνειακή οφειλή 
θεωρείται ότι γεννάται στο τελωνείο στο 
οποίο κατατέθηκε ή κατέστη διαθέσιμη η 
τελωνειακή διασάφηση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο κεντρικός τελωνισμός υποτίθεται ότι συμβάλλει στην απλούστευση των 
διαδικασιών, πρέπει να καταστεί σαφές ότι είναι δυνατόν τόσο να προσκομισθούν τα 
απαιτούμενα έγγραφα όσο και να δοθεί πρόσβαση (π.χ. ηλεκτρονικά) σε αυτά.

Τροπολογία 144
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να 
επιτρέπουν σε ένα πρόσωπο να καταθέσει 
τελωνειακή διασάφηση στο τελωνείο που 
είναι υπεύθυνο, όσον αφορά τον τόπο στον 
οποίο το πρόσωπο αυτό είναι 
εγκατεστημένο, για εμπορεύματα που 
προσκομίζονται σε άλλο τελωνείο. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η τελωνειακή οφειλή 
θεωρείται ότι γεννάται στο τελωνείο στο 
οποίο κατατέθηκε η τελωνειακή 
διασάφηση.

1. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να 
επιτρέπουν σε ένα πρόσωπο να καταθέσει
ή να καταστήσει διαθέσιμη τελωνειακή 
διασάφηση στο τελωνείο που είναι 
υπεύθυνο, όσον αφορά τον τόπο στον 
οποίο το πρόσωπο αυτό είναι 
εγκατεστημένο, για εμπορεύματα που 
προσκομίζονται σε άλλο τελωνείο.  Στις 
περιπτώσεις αυτές, η τελωνειακή οφειλή 
θεωρείται ότι γεννάται στο τελωνείο στο 
οποίο κατατέθηκε ή κατέστη διαθέσιμη η 
τελωνειακή διασάφηση.

Or. el

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τον κεντρικό τελωνισμό, προτείνεται η επαναφορά του αρχικού άρθρου 106 του 
εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα, σύμφωνα με το οποίο το τελωνείο ελέγχου χορηγεί την 
άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων ή απορρίπτει τη σχετική αίτηση, ενώ το τελωνείο στο 
οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα διενεργεί μόνο εξέταση σχετικά με την ασφάλεια και την 
προστασία.

Τροπολογία 145
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 138 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το τελωνείο στο οποίο κατατίθεται η 
τελωνειακή διασάφηση διενεργεί τις 
διατυπώσεις για την επαλήθευση της 
διασάφησης και  την είσπραξη του ποσού 
του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού 
που αντιστοιχεί σε ενδεχόμενες 
τελωνειακές οφειλές.

2. Το τελωνείο στο οποίο κατατίθεται ή 
καθίσταται διαθέσιμη η τελωνειακή 
διασάφηση διενεργεί τις διατυπώσεις για 
την επαλήθευση της διασάφησης, την 
είσπραξη του ποσού του εισαγωγικού ή 
εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί σε 
ενδεχόμενες τελωνειακές οφειλές και τη 
χορήγηση αδείας παραλαβής των 
εμπορευμάτων. Λαμβάνονται 
πληροφορίες από το εν λόγω τελωνείο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από την πρόταση του εισηγητή για επαναφορά του αρχικού άρθρου 106 του 
εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα, σύμφωνα με το οποίο το τελωνείο ελέγχου χορηγεί την 
άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων ή απορρίπτει τη σχετική αίτηση, ενώ το τελωνείο στο 
οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα διενεργεί μόνο εξέταση σχετικά με την ασφάλεια και την 
προστασία και δεδομένου ότι ο κεντρικός τελωνισμός υποτίθεται ότι συμβάλλει στην 
απλούστευση των διαδικασιών, πρέπει να καταστεί σαφές ότι είναι δυνατόν τόσο να 
προσκομισθούν τα απαιτούμενα έγγραφα όσο και να δοθεί πρόσβαση (π.χ. ηλεκτρονικά) σε 
αυτά. 

Τροπολογία 146
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το τελωνείο στο οποίο κατατίθεται η 
τελωνειακή διασάφηση διενεργεί τις 
διατυπώσεις για την επαλήθευση της 
διασάφησης και την είσπραξη του ποσού 
του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού 
που αντιστοιχεί σε ενδεχόμενες 
τελωνειακές οφειλές.

2. Το τελωνείο στο οποίο κατατίθεται ή 
καθίσταται διαθέσιμη η τελωνειακή 
διασάφηση διενεργεί τις διατυπώσεις για 
την επαλήθευση της διασάφησης και την 
είσπραξη του ποσού του εισαγωγικού ή 
εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί σε 
ενδεχόμενες τελωνειακές οφειλές και για 
τη χορήγηση αδείας παραλαβής των 
εμπορευμάτων.
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Or. el

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τον κεντρικό τελωνισμό, προτείνεται η επαναφορά του αρχικού άρθρου 106 του 
εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα, σύμφωνα με το οποίο το τελωνείο ελέγχου χορηγεί την 
άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων ή απορρίπτει τη σχετική αίτηση, ενώ το τελωνείο στο 
οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα διενεργεί μόνο εξέταση σχετικά με την ασφάλεια και την 
προστασία.

Τροπολογία 147
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το τελωνείο στο οποίο κατατίθεται η 
τελωνειακή διασάφηση διενεργεί τις 
διατυπώσεις για την επαλήθευση της 
διασάφησης και την είσπραξη του ποσού 
του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού 
που αντιστοιχεί σε ενδεχόμενες 
τελωνειακές οφειλές.

2. Το τελωνείο στο οποίο κατατίθεται η 
τελωνειακή διασάφηση διενεργεί τις 
διατυπώσεις για την επαλήθευση της 
διασάφησης και την είσπραξη του ποσού 
του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού 
που αντιστοιχεί σε ενδεχόμενες 
τελωνειακές οφειλές και τη χορήγηση 
αδείας παραλαβής των εμπορευμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές στο άρθρο 138 παράγραφοι 2 και 3 αφαιρούν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για το 
εμπόριο που προβλεπόταν στον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής νομοθεσίας στην Ευρώπη: τη 
δυνατότητα συναλλαγής με το τελωνείο ελέγχου στο κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο συναλλασσόμενος. Οι αλλαγές εισάγουν διαδικασία εκτελωνισμού σε δύο 
στάδια. Οι αλλαγές περιπλέκουν τα πράγματα, δημιουργούν περιττό κόστος και πιθανές 
καθυστερήσεις.

Τροπολογία 148
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται 3. Το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται 
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τα εμπορεύματα διενεργεί, με την 
επιφύλαξη των δικών του ελέγχων, κάθε 
εξέταση που ζητά αιτιολογημένα το 
τελωνείο στο οποίο κατατέθηκε  η 
τελωνειακή διασάφηση.

τα εμπορεύματα διενεργεί, με την 
επιφύλαξη των δικών του ελέγχων για την 
προστασία και την ασφάλεια, κάθε 
εξέταση που ζητά αιτιολογημένα το 
τελωνείο στο οποίο κατατίθεται ή 
καθίσταται διαθέσιμη η τελωνειακή 
διασάφηση και επιτρέπει την παραλαβή 
των εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη 
τις πληροφορίες που λαμβάνει από αυτό 
το τελωνείο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από την πρόταση του εισηγητή για επαναφορά του αρχικού άρθρου 106 του 
εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα, σύμφωνα με το οποίο το τελωνείο ελέγχου χορηγεί την 
άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων ή απορρίπτει τη σχετική αίτηση, ενώ το τελωνείο στο 
οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα διενεργεί μόνο εξέταση σχετικά με την ασφάλεια και την 
προστασία και δεδομένου ότι ο κεντρικός τελωνισμός υποτίθεται ότι συμβάλλει στην 
απλούστευση των διαδικασιών, πρέπει να καταστεί σαφές ότι είναι δυνατόν τόσο να 
προσκομισθούν τα απαιτούμενα έγγραφα όσο και να δοθεί πρόσβαση (π.χ. ηλεκτρονικά) σε 
αυτά.

Τροπολογία 149
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται
τα εμπορεύματα διενεργεί, με την 
επιφύλαξη των δικών του ελέγχων, κάθε 
εξέταση που ζητά αιτιολογημένα το 
τελωνείο στο οποίο κατατέθηκε  η 
τελωνειακή διασάφηση.

3. Το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται 
τα εμπορεύματα διενεργεί, με την 
επιφύλαξη των δικών του ελέγχων για την 
προστασία και την ασφάλεια, κάθε 
εξέταση που ζητά αιτιολογημένα το 
τελωνείο στο οποίο κατατίθεται ή 
καθίσταται διαθέσιμη η τελωνειακή 
διασάφηση και επιτρέπει την παραλαβή 
των εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη 
τις πληροφορίες που λαμβάνει από αυτό 
το τελωνείο.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τον κεντρικό τελωνισμό, προτείνεται η επαναφορά του αρχικού άρθρου 106 του 
εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα, σύμφωνα με το οποίο το τελωνείο ελέγχου χορηγεί την 
άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων ή απορρίπτει τη σχετική αίτηση, ενώ το τελωνείο στο 
οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα διενεργεί μόνο εξέταση σχετικά με την ασφάλεια και την 
προστασία.

Τροπολογία 150
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα 
εμπορεύματα διενεργεί, με την επιφύλαξη 
των δικών του ελέγχων, κάθε εξέταση που 
ζητά αιτιολογημένα το τελωνείο στο οποίο
κατατέθηκε  η τελωνειακή διασάφηση.

Το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα 
εμπορεύματα διενεργεί, με την επιφύλαξη 
των δικών του ελέγχων για την προστασία 
και την ασφάλεια, κάθε εξέταση που ζητά 
αιτιολογημένα το τελωνείο στο οποίο
κατατίθεται ή καθίσταται διαθέσιμη η 
τελωνειακή διασάφηση και επιτρέπει την 
παραλαβή των εμπορευμάτων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που 
λαμβάνει από αυτό το τελωνείο.

Τα εν λόγω τελωνεία ανταλλάσσουν τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
παράδοση των εμπορευμάτων. Το 
τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα 
εμπορεύματα επιτρέπει την παράδοση 
των εμπορευμάτων.

Τα εν λόγω τελωνεία ανταλλάσσουν τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
παράδοση των εμπορευμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές στο άρθρο 138 παράγραφοι 2 και 3 αφαιρούν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για το 
εμπόριο που προβλεπόταν στον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής νομοθεσίας στην Ευρώπη: τη 
δυνατότητα συναλλαγής με το τελωνείο ελέγχου στο κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο συναλλασσόμενος. Οι αλλαγές εισάγουν διαδικασία εκτελωνισμού σε δύο 
στάδια. Οι αλλαγές περιπλέκουν τα πράγματα, δημιουργούν περιττό κόστος και πιθανές 
καθυστερήσεις.
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Τροπολογία 151
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 139α
Ενιαία άδεια για απλουστευμένες 

διαδικασίες
Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να 
επιτρέπουν την κατάθεση της 
τελωνειακής διασάφησης σε τελωνείο στο 
οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα ή 
θα προσκομισθούν ή θα καταστούν 
διαθέσιμα για έλεγχο, υπό τον όρο ότι τα 
εμπορεύματα πρόκειται να υπαχθούν σε 
τελωνειακό καθεστώς από τον κάτοχο 
ενιαίας άδειας για απλουστευμένες 
διαδικασίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο παρέχει νομική βάση για την ενιαία άδεια για απλουστευμένες διαδικασίες 
στον ΕΤΚ. Επειδή απαιτούνται περαιτέρω κανόνες για τον σκοπό της διασφάλισης της 
ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας σχετικά με την ενιαία άδεια για 
απλουστευμένες διαδικασίες, είναι σκόπιμο να περιληφθεί εξουσιοδότηση της Επιτροπής να 
θεσπίζει αυτούς τους κανόνες με εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης.   Οι 
προτεινόμενες διατάξεις προέρχονται από τις διατάξεις εφαρμογής του ισχύοντος κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα. 

Τροπολογία 152
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 139β
Ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων
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Η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστικές 
πράξεις μέτρα όσον αφορά:
α) τους κανόνες για τη χορήγηση της 
άδειας στην οποία αναφέρεται το άρθρο 
139α·
β) την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των τελωνειακών αρχών και με σκοπό να 
ενημερωθούν η Επιτροπή και οικονομικοί 
φορείς και να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται  σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης  που αναφέρεται στο άρθρο 244 
παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο παρέχει νομική βάση για την ενιαία άδεια για απλουστευμένες διαδικασίες 
στον ΕΤΚ. Επειδή απαιτούνται περαιτέρω κανόνες για τον σκοπό της διασφάλισης της 
ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας σχετικά με την ενιαία άδεια για 
απλουστευμένες διαδικασίες, είναι σκόπιμο να περιληφθεί εξουσιοδότηση της Επιτροπής να 
θεσπίζει αυτούς τους κανόνες με εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης.   Οι 
προτεινόμενες διατάξεις προέρχονται από τις διατάξεις εφαρμογής του ισχύοντος κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα. 

Τροπολογία 153
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 143

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να
επιτρέπουν σε ένα πρόσωπο  να υπαγάγει 
τα εμπορεύματά του σε τελωνειακό 
καθεστώς με απλουστευμένη διασάφηση, 
στην οποία είναι δυνατόν να 
παραλείπονται ορισμένα από τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 140  και τα 
συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται 
στο άρθρο 141.

Τα εμπορεύματα μπορούν να υπαχθούν σε 
τελωνειακό καθεστώς με απλουστευμένη 
διασάφηση, στην οποία είναι δυνατόν να 
παραλείπονται ορισμένα από τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 140  και τα 
συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται 
στο άρθρο 141.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασάφηση που μπορεί να παραλείπει ορισμένα στοιχεία ή συνοδευτικά έγγραφα επί του 
παρόντος δεν απαιτείται άδεια. Δεν υπάρχουν επιχειρήματα που να υποστηρίζουν ότι στο 
μέλλον θα χρειάζεται άδεια. Τούτο θα σήμαινε τεράστιο διοικητικό φόρτο για το τελωνείο και 
τις συναλλαγές.

Τροπολογία 154
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 143

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να
επιτρέπουν σε ένα πρόσωπο να υπαγάγει 
τα εμπορεύματά του σε τελωνειακό 
καθεστώς με απλουστευμένη διασάφηση, 
στην οποία είναι δυνατόν να 
παραλείπονται ορισμένα από τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 140  και τα 
συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται 
στο άρθρο 141.

Τα εμπορεύματα μπορούν να υπαχθούν σε 
τελωνειακό καθεστώς με απλουστευμένη 
διασάφηση, στην οποία είναι δυνατόν να 
παραλείπονται ορισμένα από τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 140  και τα 
συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται 
στο άρθρο 141.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφεύγεται τεράστιο διοικητικό φόρτο για το τελωνείο και τις συναλλαγές.

Τροπολογία 155
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αίρεται η 
υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικής 
διασάφησης.

2. Συμπληρωματική διασάφηση δεν 
απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) για εμπορεύματα που τίθενται υπό 
καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης·
β) για εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε 
ειδικό καθεστώς υπό τον όρο ότι:

(i) δύο ή περισσότερες άδειες για 
ειδικό καθεστώς έχουν χορηγηθεί στο 
ίδιο πρόσωπο,
(ii) το ειδικό καθεστώς λήγει με την 

τοποθέτηση των εμπορευμάτων υπό το 
επόμενο τελωνειακό καθεστώς με 
εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις 
του διασαφιστή. 

Or. el

Αιτιολόγηση

Ενδείκνυται να αναφερθούν οι  περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση υποβολής 
συμπληρωματικής διασάφησης.

Τροπολογία 156
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αίρεται η 
υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικής 
διασάφησης.

2. Συμπληρωματική διασάφηση δεν 
απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) τα εμπορεύματα υπάγονται σε 
καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης·
β) τα εμπορεύματα υπάγονται σε ειδικό 
καθεστώς υπό τον όρο ότι: 
(i) δύο ή περισσότερες άδειες για ειδικό 
καθεστώς έχουν χορηγηθεί στο ίδιο 
πρόσωπο,
(ii) το εν λόγω ειδικό καθεστώς λήγει με 
την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε 
επόμενο τελωνειακό καθεστώς 
χρησιμοποιώντας εγγραφή στις 
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λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή·
γ) η απλουστευμένη διασάφηση αφορά 
εμπορεύματα των οποίων η αξία και η 
ποσότητα είναι κατώτερη από το 
στατιστικό όριο·
δ) η απλουστευμένη διασάφηση περιέχει 
ήδη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
για το αντίστοιχο τελωνειακό καθεστώς·  
ε) η απλουστευμένη διασάφηση δεν 
διενεργείται με εγγραφή στις λογιστικές 
καταχωρίσεις του διασαφιστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικής διασάφησης, είναι 
προτιμότερο να ορίζονται ρητά οι περιπτώσεις στην βασική πράξη.

Τροπολογία 157
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
΄Αρθρο 144 - παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αίρεται η 
υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικής 
διασάφησης:
(α) όταν η απλουστευμένη διασάφηση 
αφορά εμπορεύματα η αξία και η 
ποσότητα των οποίων δεν υπερβαίνει το 
στατιστικό κατώφλι·
(β) όταν η απλουστευμένη διασάφηση 
περιέχει ήδη όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για το προβλεπόμενο 
τελωνειακό καθεστώς·
(γ) όταν η απλουστευμένη διασάφηση δεν 
γίνεται υπό τη μορφή καταχώρισης στα 
λογιστικά βιβλία του διασαφιστή.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Ενδείκνυται να προσδιορίζονται οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση υποβολής 
συμπληρωματικής διασάφησης.

Τροπολογία 158
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 145 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τις περιπτώσεις στις οποίες αίρεται η 
υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικής 
διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 144 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι περιπτώσεις για εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικής 
διασάφησης προσδιορίζονται ρητά στη βασική πράξη, αυτό το εδάφιο για τη σχετική 
εξουσιοδότηση πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 159
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 146 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) πρόσωπα που καταθέτουν 
τελωνειακή  διασάφηση σε χώρα της 
οποίας το έδαφος είναι σε άμεση 
γειτνίαση με το τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης, σε μεθοριακό τελωνείο 
παρακείμενο στο έδαφος αυτό, υπό τον 
όρο ότι αυτή η χώρα επιτρέπει αμοιβαίο 
όφελος σε πρόσωπα εγκατεστημένα στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση ο διασαφιστής να είναι εγκατεστημένος στο 
τελωνειακό έδαφος, είναι προτιμότερο να ορίζονται ρητά οι περιπτώσεις στην βασική πράξη.

Τροπολογία 160
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 146 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η απαίτηση εγκατάστασης στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μπορεί 
να αίρεται σε ορισμένες περιπτώσεις 
άλλες από τις οριζόμενες στην 
παράγραφο 3.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικής διασάφησης 
προσδιορίζονται ρητά στη βασική πράξη, αυτή η παράγραφος για τη σχετική εξουσιοδότηση 
πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 161
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 148 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι τελωνειακές διασαφήσεις που 
πληρούν τους όρους του παρόντος 
κεφαλαίου γίνονται αμέσως δεκτές από τις 
τελωνειακές αρχές, εφόσον τα 
εμπορεύματα στα οποία αναφέρονται 
έχουν προσκομισθεί στο τελωνείο.

1. Οι τελωνειακές διασαφήσεις που 
πληρούν τους όρους του παρόντος 
κεφαλαίου γίνονται αμέσως δεκτές από τις 
τελωνειακές αρχές, εφόσον τα 
εμπορεύματα στα οποία αναφέρονται 
έχουν προσκομισθεί στο τελωνείο ή οι 
τελωνειακές αρχές συμφωνούν με το να 
είναι διαθέσιμα για τελωνειακό έλεγχο.

Όταν η διασάφηση έχει τη μορφή 
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καταχώρισης στα λογιστικά βιβλία του 
διασαφιστή και οι τελωνειακές αρχές 
έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, η 
διασάφηση θεωρείται ότι έχει γίνει 
αποδεκτή τη στιγμή της καταχώρισης 
των εμπορευμάτων στα λογιστικά βιβλία. 
Οι τελωνειακές αρχές μπορούν, με την 
επιφύλαξη των νόμιμων υποχρεώσεων 
του διασαφιστή ή της εφαρμογής ελέγχων 
προστασίας και ασφάλειας, να 
παρεκκλίνουν από την υποχρέωση 
προσκόμισης ή διαθεσιμότητας των 
εμπορευμάτων για τελωνειακό έλεγχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής ορίζει ότι τα εμπορεύματα μπορούν να τεθούν σε ελεύθερη 
κυκλοφορία ή άλλως να επιλεγούν για έλεγχο μόνο μετά την άφιξή τους στο έδαφος της 
Ένωσης. Τούτο θα προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στο σημείο εισόδου στην ΕΕ. Οι 
συναλλασσόμενοι που έχουν ιδιότητα ΕΟΦ θα πρέπει να λαμβάνουν κοινοποίηση για 
αποδέσμευση ή έλεγχο των εμπορευμάτων πριν αυτά φθάσουν στην ΕΕ.

Τροπολογία 162
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 148 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι τελωνειακές διασαφήσεις που 
πληρούν τους όρους του παρόντος 
κεφαλαίου γίνονται αμέσως δεκτές από τις 
τελωνειακές αρχές, εφόσον τα 
εμπορεύματα στα οποία αναφέρονται 
έχουν προσκομισθεί στο τελωνείο.

1. Οι τελωνειακές διασαφήσεις που 
πληρούν τους όρους του παρόντος 
κεφαλαίου γίνονται αμέσως δεκτές από τις 
τελωνειακές αρχές, εφόσον τα 
εμπορεύματα στα οποία αναφέρονται 
έχουν προσκομισθεί στο τελωνείο. 
Αντίστοιχες διευκολύνσεις πρέπει να 
παραχωρούνται σε εγκεκριμένους 
οικονομικούς φορείς.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς πρέπει, βάσει της ιδιότητάς τους, να εξασφαλίζουν 
διαδικαστικές απλουστεύσεις όταν θέτουν σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορεύματα μέσω 
εγγραφής στα εταιρικά στοιχεία, ιδιαίτερα η άδεια παραλαβής εμπορευματικής αποστολής 
εισαγόμενου προϊόντος χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση του σχετικού τελωνείου.

Τροπολογία 163
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 149 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατόπιν αιτήσεως, εντός καθορισμένης 
προθεσμίας, μπορεί να επιτραπεί η 
διόρθωση της τελωνειακής διασάφησης 
μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.

3. Κατόπιν αιτήσεως, εντός τριών μηνών 
από την ημερομηνία αποδοχής, μπορεί να 
επιτραπεί η διόρθωση της τελωνειακής 
διασάφησης μετά την παραλαβή των 
εμπορευμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη της τριετούς προθεσμίας στο άρθρο 149 παράγραφος 3 αποφεύγουμε να 
παρεμβάλουμε νέα εξουσιοδότηση στο άρθρο 151.

Τροπολογία 164
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν αιτήσεως, οι τελωνειακές αρχές 
μπορούν να επιτρέπουν σε ένα πρόσωπο να 
υποβάλλει τελωνειακή διασάφηση με τη 
μορφή εγγραφής στις λογιστικές 
καταχωρίσεις του διασαφιστή, υπό τον όρο 
ότι οι τελωνειακές αρχές έχουν πρόσβαση 
στα εν λόγω δεδομένα στο ηλεκτρονικό 
σύστημα του διασαφιστή.

1. Κατόπιν αιτήσεως, οι τελωνειακές αρχές 
μπορούν να επιτρέπουν σε ένα πρόσωπο να 
υποβάλλει τελωνειακή διασάφηση με τη 
μορφή εγγραφής στις λογιστικές 
καταχωρίσεις του διασαφιστή, υπό τον όρο 
ότι οι τελωνειακές αρχές έχουν πρόσβαση 
στα εν λόγω δεδομένα στο ηλεκτρονικό 
σύστημα του διασαφιστή στο πλαίσιο της 
διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου βάσει 
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του άρθρου 41.

Or. de

Αιτιολόγηση

Konkrete Regelungen für die Bewilligung der Überlassung durch Anschreibung in den 
betrieblichen Unterlagen sowie zur Umsetzung sollten in der Verordnung festgelegt werden, 
wozu auch der Zugang der Zollbehörden zu den betrieblichen EDV-Systemen gehört. Im 
Rahmen der besonderen Verfahren werden die Zollbehörden vom Bewilligungsinhaber 
fortlaufend über Einfuhrvorgänge informiert (Globalmitteilung). Eine Verifizierung der 
Angaben erfolgt durch die nachträglichen Kontrollen (Betriebsprüfungen). Ein Zugang der 
Zollbehörden zu dem Betriebssystem der Unternehmen ist nicht erforderlich.

Τροπολογία 165
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 154 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήσεως, οι τελωνειακές αρχές 
μπορούν να άρουν την υποχρέωση 
προσκόμισης των εμπορευμάτων.

2. Κατόπιν αιτήσεως, οι τελωνειακές αρχές 
μπορούν να άρουν την υποχρέωση 
προσκόμισης των εμπορευμάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1, 
τα οποία καταχωρούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 154 παράγραφος 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Konkrete Regelungen für die Bewilligung der Überlassung durch Anschreibung in den 
betrieblichen Unterlagen sowie zur Umsetzung sollten in der Verordnung festgelegt werden, 
wozu auch der Zugang der Zollbehörden zu den betrieblichen EDV-Systemen gehört. Im 
Rahmen der besonderen Verfahren werden die Zollbehörden vom Bewilligungsinhaber 
fortlaufend über Einfuhrvorgänge informiert (Globalmitteilung). Eine Verifizierung der 
Angaben erfolgt durch die nachträglichen Kontrollen (Betriebsprüfungen). Ein Zugang der 
Zollbehörden zu dem Betriebssystem der Unternehmen ist nicht erforderlich.

Τροπολογία 166
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 154 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ο κάτοχος της άδειας που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 πληροί τα κριτήρια 
που ορίζονται στο άρθρο 22 στοιχεία α) 
έως δ).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι τα κριτήρια για τους εγκεκριμένους 
οικονομικούς φορείς λαμβάνονται υπόψη ως ελάχιστη απαίτηση με σκοπό το σύστημα να 
καταστεί πιο αξιόπιστο.

Τροπολογία 167
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 179

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243 για τον 
καθορισμό των αποδείξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 178 παράγραφος 
2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243, καθορίζοντας 
τα εξής:

α) τις προϋποθέσεις για απόδειξη του 
ενωσιακού χαρακτήρα σε προϊόντα της 
θαλάσσιας αλιείας και εμπορεύματα που 
λαμβάνονται από προϊόντα της 
θαλάσσιας αλιείας·
β) τις καταστάσεις όπου οι τελωνειακές 
αρχές μπορούν να άρουν την απαίτηση 
για υποβολή απόδειξης ενωσιακού 
χαρακτήρα·
γ) τις προϋποθέσεις για μεταφόρτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξουσιοδότηση τροποποιήθηκε οπότε παρέχεται σαφέστερη νομική βάση για τα άρθρα 513-16 
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έως 513-18γ των MCCIP.

Τροπολογία 168
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 180 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αποθήκευση: περιλαμβάνει την
προσωρινή εναπόθεση, την τελωνειακή 
αποταμίευση και τις ελεύθερες ζώνες·

β) αποθήκευση: περιλαμβάνει την 
τελωνειακή αποταμίευση και τις ελεύθερες 
ζώνες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 169
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 181 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη λειτουργία εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης που προορίζονται για την
προσωρινή εναπόθεση ή την τελωνειακή 
αποταμίευση εμπορευμάτων, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου υπεύθυνη για τη 
λειτουργία της εγκατάστασης 
αποθήκευσης είναι η ίδια η τελωνειακή 
αρχή.

β) τη λειτουργία εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης που προορίζονται για την 
τελωνειακή αποταμίευση εμπορευμάτων, 
εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπεύθυνη 
για τη λειτουργία της εγκατάστασης 
αποθήκευσης είναι η ίδια η τελωνειακή 
αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.
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Τροπολογία 170
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 181 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας για τις 
τελωνειακές απλουστεύσεις θεωρείται ότι 
πληροί τον όρο του στοιχείου β) εφόσον η 
δραστηριότητα που αφορά το οικείο 
ειδικό καθεστώς λήφθηκε υπόψη για τη 
χορήγηση της εν λόγω άδειας.

Οι προϋποθέσεις που τίθενται στο 
στοιχείο β) θεωρείται ότι πληρούνται από 
τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς 
και δεν απαιτούνται περαιτέρω ελέγχους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε μια παγκόσμια αγορά τα ειδικά τελωνειακά καθεστώτα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ. Συνεπώς έχουν επίσης σημασία οι προϋποθέσεις και 
οι απαιτήσεις για τα καθεστώτα αυτά και οι αντίστοιχες εξαιρέσεις. Οι διαδικασίες και οι 
προϋποθέσεις για την έκδοση όρων πρέπει να ορισθούν στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 171
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 181 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας για τις 
τελωνειακές απλουστεύσεις θεωρείται ότι 
πληροί τον όρο του στοιχείου β) εφόσον η 
δραστηριότητα που αφορά το οικείο 
ειδικό καθεστώς λήφθηκε υπόψη για τη 
χορήγηση της εν λόγω άδειας.

Με την επιφύλαξη των πρόσθετων
ειδικών όρων που διέπουν τα εν λόγω 
καθεστώτα,  εγκεκριμένος οικονομικός 
φορέας για τις τελωνειακές απλουστεύσεις 
θεωρείται ότι πληροί τον όρο του στοιχείου 
β) της παρούσας παραγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς πρέπει να θεωρείται εξ ορισμού ότι πληρούν πάντα τα 
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κριτήρια συμμόρφωσης.

Τροπολογία 172
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 186

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243 για τον 
καθορισμό των κανόνων σχετικά με την 
εκκαθάριση που αναφέρονται στο άρθρο 
185.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243 με σκοπό να 
καταρτίσει λεπτομερέστερους κανόνες για
τη διαδικασία που αφορά την εκκαθάριση
του καθεστώτος, καθορίζοντας:
α) τις προϋποθέσεις για την εκκαθάριση 
του ειδικού καθεστώτος·
β) την προθεσμία για την εκκαθάριση· και
γ) τη μορφή του εκκαθαριστικού 
λογαριασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη εξουσιοδότησης στο παρόν άρθρο δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Το 
αντικείμενο, το περιεχόμενο και το πεδίο της εξουσιοδότησης πρέπει να ορίζονται ρητά στον 
ΕΤΚ.

Τροπολογία 173
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 193 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα 
ενωσιακά  εμπορεύματα υπάγονται σε 
καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης.

2. Όταν ενωσιακά εμπορεύματα 
εξάγονται σε χώρα κοινής 
διαμετακόμισης ή με διέλευση μέσω του 
εδάφους μιας ή περισσοτέρων χωρών 
κοινής διαμετακόμισης, κατ' εφαρμογή 
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της σύμβασης για το καθεστώς κοινής 
διαμετακόμισης, υπάγονται στο 
καθεστώς εξωτερικής ενωσιακής 
διαμετακόμισης εφόσον:
α) έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής με 
σκοπό τη χορήγηση επιστροφών κατά την 
εξαγωγή σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής·
β) προέρχονται από αποθέματα 
παρέμβασης και υπόκεινται σε μέτρα 
ελέγχου όσον αφορά τη χρησιμοποίηση 
ή/και τον προορισμό και έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο τελωνειακών διατυπώσεων 
εξαγωγής σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής·
γ) απολαύουν επιστροφής ή διαγραφής 
των εισαγωγικών δασμών υπό την 
προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα 
εξάγονται εκτός του τελωνειακού 
εδάφους της Ένωσης ή όταν εφαρμόζεται 
το άρθρο 81 παράγραφος 3 του Κώδικα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη είναι σημαντικό στοιχείο του ΕΤΚ που πρέπει να ορίζεται στον ίδιο τον ΕΤΚ 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Επί του παρόντος αυτή η διάταξη περιλαμβάνεται στο 
άρθρο 722-04(3) του σχεδίου MCCIP.

Τροπολογία 174
Sandra Kalniete, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 193 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – στοιχείο iiα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiα) πραγματοποιείται μεταξύ δύο 
σημείων του τελωνειακού εδάφους της 
Ένωσης που βρίσκονται στο ίδιο κράτος 
μέλος ή σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία 175
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 196 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατόπιν αιτήσεως, οι τελωνειακές αρχές 
μπορούν να επιτρέπουν σε πρόσωπο να 
χρησιμοποιεί απλουστεύσεις όσον αφορά 
την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς 
ενωσιακής διαμετακόμισης και τη λήξη 
του εν λόγω καθεστώτος.

4. Κατόπιν αιτήσεως, οι τελωνειακές αρχές 
μπορούν να επιτρέπουν σε κάποιον να 
χρησιμοποιεί απλουστεύσεις όσον αφορά 
την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς 
ενωσιακής διαμετακόμισης και τη λήξη 
του εν λόγω καθεστώτος, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
δήλωσης που διαβιβάζεται μέσω 
συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων ως 
δήλωση διαμετακόμισης από οιαδήποτε 
αεροπορική ή ναυτιλιακή εταιρεία που 
εκτελεί σημαντικό αριθμό πτήσεων ή 
δρομολογίων μεταξύ των κρατών μελών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση ηλεκτρονικών δηλώσεων πληροί πλήρως τις απαιτήσεις τόσο για τις ηλεκτρονικές 
διασαφήσεις όσο και για την υποβολή τους. Τούτο είναι απολύτως σύμφωνο προς την έννοια 
της δήλωσης μέσω εγγραφής στα λογιστικά βιβλία, στοιχείο που έχει καίρια σημασία στον 
εκσυγχρονισμό της τελωνειακής νομοθεσίας στην Ευρώπη.

Τροπολογία 176
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 196 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατόπιν αιτήσεως, οι τελωνειακές αρχές 
μπορούν να επιτρέπουν σε πρόσωπο να 

4. Κατόπιν αιτήσεως, οι τελωνειακές αρχές 
μπορούν να επιτρέπουν σε κάποιον να 
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χρησιμοποιεί απλουστεύσεις όσον αφορά 
την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς 
ενωσιακής διαμετακόμισης και τη λήξη 
του εν λόγω καθεστώτος.

χρησιμοποιεί απλουστεύσεις όσον αφορά 
την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς 
ενωσιακής διαμετακόμισης και τη λήξη 
του εν λόγω καθεστώτος, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
δήλωσης που διαβιβάζεται μέσω 
συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων ως 
δήλωση διαμετακόμισης από οιαδήποτε 
αεροπορική ή ναυτιλιακή εταιρεία που 
εκτελεί σημαντικό αριθμό πτήσεων ή 
δρομολογίων μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Since 1993, for efficiency reasons, a simplification was introduced whereby the airlines’ and 
shipping lines’ manifest, either in paper or in electronic form, could replace the individual 
paper transit documents. The Commission's proposal removes this simplification, which 
would have a serious impact on aircraft departure times with similar delays at destination 
and corresponding costs. This constitutes a significant threat to the ‘next day delivery’ 
business model. The consequences of this for EU business and the consumer would be very 
serious. It is therefore essential that this simplification is retained and specifically provided 
for in the UCC.

Τροπολογία 177
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 198 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους κανόνες για τη χορήγηση της 
άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 196 
παράγραφος 4·

β) τους κανόνες για τη χορήγηση της 
άδειας για εγκεκριμένο αποστολέα, 
εγκεκριμένο παραλήπτη, τη χρήση 
ειδικών σφραγίδων και τους κανόνες για 
απλουστευμένο καθεστώς 
διαμετακόμισης για μετακινήσεις 
αεροπορικώς και δια θαλάσσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 4·

Or. en
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Αιτιολόγηση

- Στοιχείο β) : πιστεύουμε ότι τα απλουστευμένα καθεστώτα διαμετακόμισης για 
μετακινήσεις αεροπορικώς και δια θαλάσσης πρέπει να διατηρηθούν στον ΕΤΚ·

- Στοιχείο γ) : το άρθρο 196 παράγραφος 5 μπορεί να διαγραφεί, επειδή οι υποχρεώσεις 
του κατόχου της άδειας καθώς και η υποχρέωση του τελωνείου να διασφαλίζει τη συμμόρφωση 
διέπονται από τον Τίτλο 1, Κεφάλαιο 1, π.χ. άρθρο 5 παράγραφος σημείο3 και άρθρο 5 σημείο 
24, ή τουλάχιστον απορρέουν από τις ανωτέρω διατάξεις. Συνεπώς το στοιχείο γ) είναι περιττό 
και μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 178
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 198 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους κανόνες για τη χορήγηση της 
άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 196 
παράγραφος 4·

β) τους κανόνες για τη χορήγηση της 
άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 196 
παράγραφος 4 που πρέπει να 
περιλαμβάνουν μόνον τη δυνατότητα 
χρήσης εγγραφής στις λογιστικές 
καταχωρίσεις του διασαφιστή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την απλούστευση όσον αφορά την υπαγωγή εμπορευμάτων 
είναι δυνατόν να καταρτίζονται αλλά δεν μπορούν να συνδέουν το δηλωτικό με απαίτηση 
υποβολής συνήθους διασάφησης.

Τροπολογία 179
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 199 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που υπάρχει οικονομική 
ανάγκη και δεν επηρεάζεται αρνητικά η 
τελωνειακή επιτήρηση, οι τελωνειακές 

3. Σε περίπτωση που υπάρχει οικονομική 
ανάγκη και δεν επηρεάζεται αρνητικά η 
τελωνειακή επιτήρηση, οι τελωνειακές 
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αρχές μπορούν να επιτρέπουν την 
αποθήκευση ενωσιακών εμπορευμάτων σε 
εγκατάσταση αποθήκευσης για προσωρινή 
εναπόθεση ή τελωνειακή αποταμίευση. Τα 
εν λόγω εμπορεύματα δεν θεωρείται ότι 
υπάγονται σε καθεστώς προσωρινής 
εναπόθεσης ή τελωνειακής αποταμίευσης.

αρχές μπορούν να επιτρέπουν την 
αποθήκευση ενωσιακών εμπορευμάτων σε 
εγκατάσταση αποθήκευσης για τελωνειακή 
αποταμίευση. Τα εν λόγω εμπορεύματα 
δεν θεωρείται ότι υπάγονται σε καθεστώς 
τελωνειακής αποταμίευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 180
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 199 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι τελωνειακές αρχές εξασφαλίζουν 
την τελωνειακή επιτήρηση των 
εμπορευμάτων που υπάγονται σε 
καθεστώς αποθήκευσης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας καθώς και η υποχρέωση του τελωνείου να διασφαλίζει 
τη συμμόρφωση διέπονται από τον Τίτλο 1, Κεφάλαιο 1, π.χ. άρθρο 5 παράγραφος σημείο3 και 
άρθρο 5 σημείο 24, ή τουλάχιστον απορρέουν από τις ανωτέρω διατάξεις. Συνεπώς προτείνεται 
να διαγραφεί η παράγραφος 4.

Τροπολογία 181
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 200 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να εξασφαλίζουν ότι τα εμπορεύματα 
που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς 
προσωρινής εναπόθεσης ή τελωνειακής 
αποταμίευσης δεν διαφεύγουν της 
τελωνειακής επιτήρησης·

α) να εξασφαλίζουν ότι τα εμπορεύματα 
που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς 
τελωνειακής αποταμίευσης δεν διαφεύγουν 
της τελωνειακής επιτήρησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 182
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 200 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που 
συνεπάγεται η αποθήκευση των 
εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε 
καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης ή
τελωνειακής αποταμίευσης·

β) να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που 
συνεπάγεται η αποθήκευση των 
εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε 
καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 183
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 200 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να τηρούν τους ειδικούς όρους που 
καθορίζονται στην άδεια για τη λειτουργία 
εγκαταστάσεων τελωνειακής 
αποταμίευσης ή προσωρινής 
αποθήκευσης.

γ) να τηρούν τους ειδικούς όρους που 
καθορίζονται στην άδεια για τη λειτουργία 
εγκαταστάσεων τελωνειακής 
αποταμίευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 184
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 200 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο δικαιούχος του καθεστώτος είναι 
υπεύθυνος για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
υπαγωγή των εμπορευμάτων σε καθεστώς 
προσωρινής εναπόθεσης ή τελωνειακής 
αποταμίευσης.

3. Ο δικαιούχος του καθεστώτος είναι 
υπεύθυνος για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
υπαγωγή των εμπορευμάτων σε καθεστώς 
τελωνειακής αποταμίευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 185
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 217 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243, καθορίζοντας 
τα εξής:

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243, με σκοπό να 
καταρτίσει λεπτομερέστερους κανόνες για 
τη διαδικασία που αφορά τη ειδική 
χρήση στο πλαίσιο του καθεστώτος 
προσωρινής εισαγωγής, καθορίζοντας τα 
εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Στοιχείο α): η διάταξη εξουσιοδότησης στο παρόν άρθρο δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 290 
της ΣΛΕΕ. Το αντικείμενο, το περιεχόμενο και το πεδίο της εξουσιοδότησης πρέπει να 
ορίζονται ρητά στον ΕΤΚ.

Στοιχείο γ): η διάταξη αυτή είναι περιττή, το περιεχόμενό της καλύπτεται ήδη από το άρθρο 5 
σημείο 1.

Τροπολογία 186
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 217 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις ειδικές χρήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 214 παράγραφος 1·

α) τις ειδικές χρήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 214 παράγραφος 1 στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

(i) μέσα μεταφοράς, παλέτες και 
εμπορευματοκιβώτια, 
(ii) προσωπικά είδη και εμπορεύματα για 
αθλητικούς σκοπούς που εισάγονται από 
ταξιδιώτες,
(iii) υλικό ευημερίας για ναυτιλλομένους,
(iv) υλικό που προορίζεται για την 
αντιμετώπιση  καταστροφών,
(v) ιατρικός, χειρουργικός και 
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εργαστηριακός εξοπλισμός,
(vi) ζώα,
(v) εμπορεύματα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν σε παραμεθόριες 
περιοχές,
(vi) μέσα αποθήκευσης ήχου, εικόνας ή 
δεδομένων, διαφημιστικό υλικό,
(vii) επαγγελματικός εξοπλισμός·
(viii) υλικό εκπαιδευτικού χαρακτήρα και 
επιστημονικός εξοπλισμός, 
(ix) συσκευασίες,
(x) καλούπια, μήτρες, εγχάρακτες πλάκες 
(κλισέ), σχέδια, όργανα μέτρησης, 
ελέγχου και δοκιμής και άλλα παρόμοια 
είδη·
(xi) ειδικά εργαλεία και όργανα,
(xii) εμπορεύματα για την 
πραγματοποίηση δοκιμών ή τα οποία θα 
υποβληθούν σε δοκιμές,
(xiii) δείγματα,
(xiv) εφεδρικά μέσα παραγωγής,
(xv) εμπορεύματα που προορίζονται για 
εκδηλώσεις ή για πώληση,
(xvi) ανταλλακτικά, εξαρτήματα και 
εξοπλισμός·
(xvii) άλλα προϊόντα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στοιχείο α): η διάταξη εξουσιοδότησης στο παρόν άρθρο δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 290 
της ΣΛΕΕ. Το αντικείμενο, το περιεχόμενο και το πεδίο της εξουσιοδότησης πρέπει να 
ορίζονται ρητά στον ΕΤΚ.

Στοιχείο γ): η διάταξη αυτή είναι περιττή, το περιεχόμενό της καλύπτεται ήδη από το άρθρο 5 
σημείο 1.

Τροπολογία 187
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 217 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 217α
Διαδικασία επιτροπής

Η Επιτροπή εγκρίνει με εκτελεστικές 
πράξεις μέτρα για τις προθεσμίες που 
εμφαίνονται στο άρθρο 215 παράγραφος 
2, με σκοπό να εξασφαλισθεί η 
ομοιόμορφη εφαρμογή της τελωνειακής 
νομοθεσίας. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται  σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης  που αναφέρεται στο 
άρθρο 244 παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων παρέχει τη νομική βάση για τον ορισμό των 
χρονικών ορίων κατά τη διάρκεια των οποίων τα εμπορεύματα μπορούν να παραμείνουν υπό το 
καθεστώς προσωρινής εισαγωγής σε εκτελεστική πράξη.

Τροπολογία 188
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 218 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα απορρίμματα και θραύσματα που 
προκύπτουν από την καταστροφή των 
εμπορευμάτων που υπάγονται σε καθεστώς 
ειδικού προορισμού θεωρείται ότι
υπάγονται σε καθεστώς προσωρινής 
εναπόθεσης.

5. Τα απορρίμματα και θραύσματα που 
προκύπτουν από την καταστροφή των 
εμπορευμάτων που υπάγονται σε καθεστώς 
ειδικού προορισμού θεωρείται ότι
βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 189
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 219

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 219 διαγράφεται
Εξουσιοδότηση

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243 για τον 
καθορισμό των κανόνων με σκοπό την 
εξασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης 
σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι περιττή, το περιεχόμενό της καλύπτεται ήδη από το άρθρο 5 σημείο 1.

Τροπολογία 190
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 224 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Όπου χρειάζονται ομοιόμορφες 
προϋποθέσεις για την εκτέλεση νομικά 
δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, 
ανατίθενται στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες έως την 31η Δεκεμβρίου 
2014.
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Η ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
στην οποία παραπέμπει το πρώτο εδάφιο 
παρατείνεται αυτόματα για αόριστο 
χρονικό διάστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 243, επειδή η Επιτροπή δήλωσε ότι θα εκδώσει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις εντός 28 μηνών από την έναρξη ισχύος του ΕΤΚ, είναι 
σκόπιμο να περιληφθεί στον ΕΤΚ σαφής διάταξη που θα περιέχει αυτή την προθεσμία τόσο στη 
διάταξη για την ανάθεση εξουσιών όσο και στη διάταξη για την ανάθεση εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων (άρθρο 244). Αυτή η προθεσμία περιέχεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 191
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 228 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες 
δικαιολογείται δεόντως από τον τρόπο 
διακίνησης ή απαιτείται από διεθνείς 
συμφωνίες.

γ) σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες 
δικαιολογείται δεόντως από τον τρόπο 
διακίνησης, το είδος των εμπορευμάτων ή 
απαιτείται από διεθνείς συμφωνίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άρση της υποχρέωσης δεν εφαρμόζεται μόνον για τον τρόπο της διακίνησης αλλά και για τα 
διάφορα είδη εμπορευμάτων, για παράδειγμα ο ηλεκτρισμός.

Τροπολογία 192
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 228 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) για εμπορεύματα που εξάγονται από 



PE498.017v01-00 108/124 AM\916428EL.doc

EL

εγκεκριμένο οικονομικό φορέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο μέλλον η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα θα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και 
είναι επομένως πολύ σημαντικό να υπάρχουν πραγματικές απλουστεύσεις. Οι επιδεικνύοντες 
πνεύμα συνεργασίας και αξιόπιστοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει είναι σε θέση να αξιοποιούν 
στο έπακρο τις δυνατότητες απλούστευσης ως ΕΟΦ. Για το λόγο αυτό οι εξαιρέσεις για τους 
ΕΟΦ σε περίπτωση διασαφήσεων πριν από την αναχώρηση έχουν θεμελιώδη σημασία· πρέπει 
να προσδιορίζονται ως ουσιαστικά στοιχεία και να εμφαίνονται σαφώς στη βασική πράξη.

Τροπολογία 193
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 228 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διασάφηση πριν από την αναχώρηση 
λαμβάνει μία από τις ακόλουθες μορφές:

διαγράφεται

α) στην περίπτωση υπαγωγής 
εμπορευμάτων που εξέρχονται από  το 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης  σε 
τελωνειακό καθεστώς για τους σκοπούς 
του οποίου απαιτείται τελωνειακή 
διασάφηση, της σχετικής διασάφησης·
β) ανακοίνωσης επανεξαγωγής, σύμφωνα 
με το άρθρο 235·
γ) της συνοπτικής διασάφησης εξόδου 
που αναφέρεται στο άρθρο 236·
δ) της αναγγελίας επανεξαγωγής που 
αναφέρεται στο άρθρο 239.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 228 παράγραφος 5, η αναγγελία επανεξαγωγής δεν 
χρειάζεται να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία για τη συνοπτική διασάφηση εξόδου, η αναγγελία 
επανεξαγωγής δεν πρέπει να θεωρείται διασάφηση πριν από την αναχώρηση. Για το λόγο αυτό, 
η αναγγελία επανεξαγωγής δεν πρέπει κατά τη γνώμη μας να περιλαμβάνεται στην παράγραφο 
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4.

Τροπολογία 194
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 230 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιβάρυνση των οικονομικών φορέων 
κατά την εκπλήρωση των ανωτέρω 
λαμβάνεται αναλόγως υπόψη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην απόφαση της 1ης Δεκεμβρίου 2011 προτάθηκε να εισαχθούν αποζημιώσεις για μικρές 
αποστολές που θα υπαχθούν ομοιόμορφα σε ρυθμιστικό πλαίσιο σε όλη την ΕΕ – ‘προφορική 
τελωνειακή διασάφηση’. Προτείνεται αυτό το συμπληρωματικό κείμενο για να δοθεί η 
δυνατότητα στην Επιτροπή για μια τέτοια ρύθμιση ως μέρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 195
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 233 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατόπιν αιτήσεως, οι τελωνειακές 
αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε 
πρόσωπο να χρησιμοποιεί απλουστεύσεις 
όσον αφορά την υπαγωγή εμπορευμάτων 
στο καθεστώς εξαγωγής και για το σκοπό 
του εν λόγω καθεστώτος. Τα οικονομικά 
συμφέροντα του οικονομικού φορέα θα 
λαμβάνονται υπόψη επ’ αυτού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην απόφαση της 1ης Δεκεμβρίου 2011 προτάθηκε να εισαχθούν αποζημιώσεις για μικρές 
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αποστολές που θα υπαχθούν ομοιόμορφα σε ρυθμιστικό πλαίσιο σε όλη την ΕΕ – ‘προφορική 
τελωνειακή διασάφηση’. Προτείνεται αυτό το συμπληρωματικό κείμενο για να δοθεί η 
δυνατότητα στην Επιτροπή για μια τέτοια ρύθμιση ως μέρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 196
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 235 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εμπορεύματα υπαγόμενα στο καθεστώς 
προσωρινής εναπόθεσης, τα οποία 
επανεξάγονται απευθείας από αποθήκη
προσωρινής εναπόθεσης.

γ) εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση, 
τα οποία επανεξάγονται απευθείας από 
αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωρινής εναπόθεσης από ‘ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς' σε ‘χαρακτηρισμό’. Αυτή η αλλαγή θα επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν 
από τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 197
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 236 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η συνοπτική διασάφηση εξόδου 
κατατίθεται από ένα από τα ακόλουθα 
πρόσωπα:
α) το πρόσωπο που μεταφέρει τα 
εμπορεύματα, ή που φέρει την ευθύνη για 
τη μεταφορά των εμπορευμάτων, εκτός 
του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης·
β) τον εξαγωγέα ή τον αποστολέα ή άλλο 
πρόσωπο εξ ονόματος ή για λογαριασμό 
του οποίου ενεργούν τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)·
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γ) κάθε πρόσωπο που είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα εν λόγω εμπορεύματα ή 
να τα προσκομίσει στην αρμόδια 
τελωνειακή αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός του προσώπου που καταθέτει τη συνοπτική διασάφηση εξόδου είναι 
σημαντικό στοιχείο του ΕΤΚ που πρέπει να ορίζεται στον ίδιο τον ΕΤΚ σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 198
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 236 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να 
άρουν την υποχρέωση κατάθεσης 
συνοπτικής διασάφησης εξόδου για τις 
περιπτώσεις στις οποίες παραπέμπει το 
άρθρο 228 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει νομική βάση για την άρση της υποχρέωσης κατάθεσης συνοπτικής διασάφησης 
εξόδου. Για τον λόγο αυτό περιλαμβάνεται παραπομπή στο άρθρο 228 παράγραφος 2 στοιχείο 
γ).

Τροπολογία 199
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 236 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Η συνοπτική διασάφηση εξόδου 
κατατίθεται στο τελωνείο εξόδου. Οι 
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τελωνειακές αρχές δύνανται να 
επιτρέπουν την κατάθεση της συνοπτικής 
διασάφησης εξόδου σε άλλο τελωνείο, 
εφόσον το εν λόγω τελωνείο κοινοποιεί 
πάραυτα ή θέτει στη διάθεση του 
τελωνείου εξόδου ηλεκτρονικώς τα 
απαραίτητα στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αρμόδιο τελωνείο στο οποίο κατατίθεται η συνοπτική διασάφηση εξόδου αποσαφηνίζεται 
στην παρούσα διάταξη.

Τροπολογία 200
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 237 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, ουδεμία διόρθωση επιτρέπεται 
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
α) όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν 
ενημερώσει το πρόσωπο που κατέθεσε τη 
συνοπτική διασάφηση ότι σκοπεύουν να 
εξετάσουν τα εμπορεύματα·
β) όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν 
διαπιστώσει την ανακρίβεια των εν λόγω 
στοιχείων·
γ) όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν ήδη 
επιτρέψει την παραλαβή των 
εμπορευμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε να διατηρηθεί το άρθρο 181 παράγραφος 1 του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού 
κώδικα αμετάβλητο και να περιληφθούν οι περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή διόρθωση της 
συνοπτικής διασάφησης εξόδου στο ΕΤΚ.
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Τροπολογία 201
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 237 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνοπτική διασάφηση εξόδου 
θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί όταν τα 
εμπορεύματα που διασαφίσθηκαν δεν 
έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος 
της Ένωσης εντός συγκεκριμένης 
προθεσμίας μετά την υποβολή της 
διασάφησης.

2. Η συνοπτική διασάφηση εξόδου 
θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί όταν τα 
εμπορεύματα που διασαφίσθηκαν δεν 
έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος 
της Ένωσης μετά την παρέλευση 150 
ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης
της διασάφησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή η προθεσμία μετά την παρέλευση της οποίας μια συνοπτική διασάφηση εξόδου 
θεωρείται ότι δεν έχει κατατεθεί, μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό στοιχείο της τελωνειακής 
νομοθεσίας και πρόκειται για μικρή διάταξη που ορίζεται επί του παρόντος στο άρθρο 820-
18(2) των MCCIP, προτείνουμε να περιληφθεί αυτή η προθεσμία στο ίδιο το κείμενο του ΕΤΚ.

Τροπολογία 202
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 238

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243, καθορίζοντας 
τα εξής:

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243, 
συμπληρώνοντας τους κανόνες σχετικά 
με τη διαδικασία για την κατάθεση της 
συνοπτικής διασάφησης εξόδου στην 
οποία παραπέμπει ο άρθρο 236. 

α) τους κανόνες σχετικά με τη διαδικασία 
υποβολής συνοπτικής διασάφησης 
εξόδου· 
β) τις περιπτώσεις στις οποίες 
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επιτρέπεται η διόρθωση της συνοπτικής 
διασάφησης εξόδου που αναφέρεται στο 
άρθρο 237 παράγραφος 1· 
γ) την προθεσμία που αναφέρεται στο 
άρθρο 237 παράγραφος 2 εντός της 
οποίας θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί η 
συνοπτική διασάφηση εξόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στοιχείο β) : επειδή οι κανόνες για τη διόρθωση της συνοπτικής διασάφησης εξόδου ορίζονται 
στο άρθρο 237 παράγραφος 1, αυτή η εξουσιοδότηση μπορεί να διαγραφεί.

Στοιχείο γ): Επειδή η προθεσμία μετά την παρέλευση της οποίας μια συνοπτική διασάφηση 
εξόδου θεωρείται ότι δεν έχει κατατεθεί ορίζεται στο άρθρο 237 παράγραφος 2, αυτή η 
εξουσιοδότηση μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 203
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 238 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 238α
Ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων

Με σκοπό να διασφαλισθούν ομοιόμορφοι 
όροι για την εφαρμογή της τελωνειακής 
νομοθεσίας, η Επιτροπή εγκρίνει με 
εκτελεστικές πράξεις μέτρα σχετικά με: 
α) τις ευθύνες του τελωνειακού γραφείου 
εξόδου όσον αφορά τη συνοπτική 
διασάφηση εξόδου·
β) τη δυνατότητα των τελωνειακών 
αρχών, όπου χρειάζεται με μεταξύ τους 
συμφωνία, να επιτρέπουν την κατάθεση 
της συνοπτικής διασάφησης εξόδου σε 
άλλο τελωνείο,
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται  σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης  που αναφέρεται στο άρθρο 244 
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παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Subparagraph a: because further rules on the responsibilities of the customs office of exit may 
be considered to ensure the uniform application of the customs legislation (and are drafted in
Article 820-16(4) MCCIP), it is appropriate to create an empowerment for the Commission to 
adopt implementing measures on this issue.

Subparagraph b: the draft MCCIP foresees in the possibility that customs authorities, where 
appropriate in agreement with each other, allow the exit summary declaration to be lodged at 
another customs office. To enable the Commission to adopt implementing acts on this issue, 
which concern uniform application of customs legislation and which are proposed in Article 
820-16(7) MCCIP, an empowerment is included.

Τροπολογία 204
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 239 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μη ενωσιακά εμπορεύματα 
εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης απευθείας από αποθήκη 
προσωρινής εναπόθεσης ή από ελεύθερη 
ζώνη και δεν απαιτείται ανακοίνωση 
επανεξαγωγής ή συνοπτική διασάφηση 
εξόδου, το υπεύθυνο πρόσωπο υποβάλλει
αναγγελία επανεξαγωγής στο αρμόδιο 
τελωνείο.

1. Όταν μη ενωσιακά εμπορεύματα 
εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης απευθείας από αποθήκη 
προσωρινής εναπόθεσης ή από ελεύθερη 
ζώνη και δεν απαιτείται ανακοίνωση 
επανεξαγωγής ή συνοπτική διασάφηση 
εξόδου, κατατίθεται αναγγελία 
επανεξαγωγής στο αρμόδιο τελωνείο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή το πρόσωπο που καταθέτει την αναγγελία επανεξαγωγής περιλαμβάνεται στην 
παράγραφο 4, η μνεία του προσώπου αυτού διαγράφεται στην παράγραφο 1.
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Τροπολογία 205
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 239 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η αναγγελία επανεξαγωγής 
κατατίθεται από ένα από τα ακόλουθα 
πρόσωπα:
α) το πρόσωπο που μεταφέρει τα 
εμπορεύματα, ή που φέρει την ευθύνη για 
τη μεταφορά των εμπορευμάτων, εκτός 
του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης·
β) τον εξαγωγέα ή τον αποστολέα ή άλλο 
πρόσωπο εξ ονόματος ή για λογαριασμό 
του οποίου ενεργούν τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)·
γ) κάθε πρόσωπο που είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα εν λόγω εμπορεύματα ή 
να τα προσκομίσει στην αρμόδια 
τελωνειακή αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή το πρόσωπο που καταθέτει την αναγγελία επανεξαγωγής είναι ουσιαστικό στοιχείο της 
τελωνειακής νομοθεσίας, περιλαμβάνονται κανόνες για το πρόσωπο αυτό στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία 206
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 243 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 
55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 
129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 155, 
157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 
186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 
55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 
129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 155, 
157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 
186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 
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230, 232, 234, 238, 241 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

230, 232, 234, 238, 241 ανατίθεται στην 
Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014..

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission has indicated that she will adopt delegated and implementing acts no longer 
than 18 months after the entry into force of the UCC. It is therefore appropriate to include in 
the UCC a clear provision that contains this deadline, in both the provision on delegation of 
powers and the provision on conferral of implementing powers (Article 244). Such provisions 
are also included in other regulations and directives, such as Article 25 of Directive 
2010/45/EU of 7 July 2010 (OJ L207/14), Article 10 of Regulation (EU) No. 911/2010 of 22 
September 2010 (OJ L276/1) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 
2010 (OJ L295/23).

Τροπολογία 207
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 243 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 
55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 
129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 155, 
157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 
186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 
230, 232, 234, 238, 241 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 
55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 
129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 155, 
157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 
186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 
230, 232, 234, 238, 241 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για χρονική περίοδο πέντε ετών
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή 
υποβάλλει, το αργότερο εννέα  μήνες πριν 
από το τέλος αυτής της πενταετίας, 
έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση. Η 
εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρώς 
για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το 
αργότερο τρεις μήνες πριν από το πέρας 
εκάστης περιόδου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή περιόδου επανεξέτασης θα επιτρέπει τη σύνταξη εκθέσεων για τη χρήση της 
εξουσιοδότησης από την Επιτροπή. 

Τροπολογία 208
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 243 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 παρατείνεται 
αυτομάτως για περίοδο πέντε ετών.  Η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 
την ανάθεση εκάστης των ανατιθεμένων 
αρμοδιοτήτων και την υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο το αργότερο εννέα μήνες πριν 
από τη λήξη της περιόδου των πέντε 
ετών. Αυτή η έκθεση αξιολογεί ιδιαίτερα 
τα αποτελέσματα σε επίπεδο Ένωσης και 
κρατών μελών των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων στις οικονομικές πολιτικές, την 
επιχειρηματική δραστηριότητα, το 
προσωπικό, τον προϋπολογισμό, τη 
χρηματοδότηση και την ικανότητα 
παραγωγής αποτελέσματος και 
υποδεικνύει τρόπους με τους οποίους τα 
τελωνειακά καθεστώτα και η τελωνειακή 
νομοθεσία μπορεί να ανανεωθεί και να 
βελτιωθεί. Η έκθεση, όπου ενδείκνυται, 
συνοδεύεται από προτάσεις για την 
τροποποίηση του κώδικα και πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση 
είτε παρατείνεται σιωπηρώς για 
περιόδους ίσης διάρκειας,  είτε 
ανακαλείται σύμφωνα με την παράγραφο 
3 ή παρατείνεται για περίοδο και υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

A provision is proposed to allow the delegation of powers to be extended for a period of five 
years. Not longer than nine months before the end of this five-year period the Commissions 
shall conduct an evaluation and draw up a report of the implementation of each of the 
delegated acts. The report shall contain an evaluation on several aspects, such as economic 
policies and resourcing. The report shall, where appropriate, be accompanied by proposals 
for amending the Code and its delegated acts. The results of the evaluation may lead to:
- extension of the delegation of powers for periods of an identical duration (five years);
- revocation of the delegation of powers;
-  extension for a period and under the conditions defined by the European Parliament 
and the Council.

Such an evaluation provision has also been included in other regulations and directives, such 
as Article 7 of Regulation (EU) No. 70/2012 of 18 January 2012 (OJ L32/1), Article 14 of 
Directive 2010/30/EU of 19 May 2010 (OJ L153/1), Article 25 of Directive 2010/45/EU of 7 
July 2010 (OJ L207/14) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 2010 
(OJ L295/23).

Τροπολογία 209
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 243 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο. Επειδή μερικές ή όλες 
οι διατάξεις του σχεδίου κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης θα μπορούσαν να 
αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο 
οι βασικοί κανόνες που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται πριν 
από την έναρξη της ισχύος της, η 
Επιτροπή εξασφαλίζει ότι 
πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις πριν 
από την έγκριση με το Συμβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 
επιχειρηματική κοινότητα σε εύθετο 
χρόνο και ότι οι απόψεις τους 
λαμβάνονται υπόψη πριν από την 
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έκδοσης της κατ' εξουσιοδότηση πράξης 
ώστε να αποφευχθούν δυνητικά 
αρνητικές επιπτώσεις για την 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί δυνατή η δέουσα ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις και να προβλεφθεί η κατάλληλη μεταβατική περίοδος για τις πράξεις αυτές με δυνητικό 
αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, είναι σημαντικό να διενεργηθούν οι δέουσες 
διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων και να 
ληφθούν δεόντως υπόψη οι απόψεις τους.

Τροπολογία 210
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 243 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 243α 
Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη, κατόπιν 
αιτήσεώς τους, να υποβάλλουν σε δοκιμές 
απλουστεύσεις κατά την εφαρμογή της 
τελωνειακής νομοθεσίας. Αυτές οι 
δοκιμαστικές ενέργειες είναι ανοιχτές σε 
όλα τα κράτη μέλη και αξιολογούνται 
περιοδικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τελικές διατάξεις είναι ο κατάλληλος χώρος για να περιλάβει μια γενική διάταξη που θα 
επιτρέπει καινοτόμες δοκιμαστικές ενέργειες.

Τροπολογία 211
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 243 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 243β
Η Επιτροπή εγκρίνει τις αποφάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 243α  με 
εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία του άρθρου 244 παράγραφος 
2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τελικές διατάξεις είναι ο κατάλληλος χώρος για να περιλάβει μια γενική διάταξη που θα 
επιτρέπει καινοτόμες δοκιμαστικές ενέργειες.

Τροπολογία 212
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 244 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν η γνώμη της επιτροπής
λαμβάνεται με γραπτή διαδικασία και 
γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, 
η εν λόγω διαδικασία περατώνεται χωρίς 
αποτέλεσμα μόνον όταν, εντός της 
προθεσμίας υποβολής της γνώμης, η 
προεδρία της επιτροπής λάβει σχετική 
απόφαση.

6. Η γραπτή διαδικασία περατώνεται 
άνευ αποτελέσματος οσάκις αποφασίσει 
ούτως ο πρόεδρος  της επιτροπής ή το 
ζητήσει μέλος της επιτροπής. Στην 
περίπτωση αυτήν, ο πρόεδρος συγκαλεί 
συνεδρίαση της επιτροπής εντός εύλογου 
χρόνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γιατί μπορεί να αποφασίζει για την περάτωση της γραπτής διαδικασίας μόνον η προεδρία; 
Ποιες είναι οι συνέπειες αυτού; Τούτο δεν συμφωνεί με το άρθρο 3 παράγραφος 5 του 
κανονισμού 182/2011.
Αυτή διάταξη έχει ως εξής:
«Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στη βασική πράξη, η γραπτή διαδικασία περατώνεται άνευ 
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αποτελέσματος οσάκις, εντός της προθεσμίας στην οποία παραπέμπει το πρώτο εδάφιο, 
αποφασίσει ούτως ο πρόεδρος ή το ζητήσει μέλος της επιτροπής. Στην περίπτωση αυτήν, ο 
πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση της επιτροπής εντός εύλογου χρόνου.»
Είναι προτιμότερο να περιληφθεί αυτή η διάταξη στον ΕΤΚ ή να γίνει παραπομπή σε αυτήν.

Τροπολογία 213
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 244 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 244α
Άλλα θέματα

Η επιτροπή τελωνειακού κώδικα μπορεί 
να εξετάζει οποιοδήποτε θέμα σχετικά με 
την τελωνειακή νομοθεσία, το οποίο 
φέρει προς συζήτηση ο πρόεδρός της, είτε 
κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής 
είτε κατόπιν αιτήματος αντιπροσώπου 
κράτους μέλους, και αφορά ιδίως τα 
εξής:
α) μέτρα για την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας·
β) κάθε περίπτωση στην οποία ο κώδικας 
και οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του 
και οι εκτελεστικές πράξεις του έχουν 
δυσανάλογες αρνητικές συνέπειες στις 
οικονομικές πολιτικές, την 
επιχειρηματική δραστηριότητα, το 
προσωπικό, τον προϋπολογισμό, τη 
χρηματοδότηση και την ικανότητα 
παραγωγής αποτελέσματος·
γ) κάθε πρόβλημα το οποίο ανακύπτει 
από την εφαρμογή της τελωνειακής 
νομοθεσίας·
δ) κάθε θέση που πρόκειται να λάβει η 
Ένωση στο πλαίσιο επιτροπών, ομάδων 
εργασίας και ειδικών ομάδων που έχουν 
συσταθεί από ή με βάση διεθνείς 
συμφωνίες που σχετίζονται με την 
τελωνειακή νομοθεσία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να διατηρηθεί το άρθρο 185 του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα στον ΕΤΚ 
και να περιληφθεί στον ΕΤΚ δυνατότητα να εξετάζει η επιτροπή τελωνειακού κώδικα 
περιπτώσεις όπου είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθεί η καινοτομία ή περιπτώσεις στις οποίες ο ΕΤΚ 
ή οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του και οι εκτελεστικές πράξεις του έχουν δυσανάλογες 
αρνητικές συνέπειες.

Τροπολογία 214
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 247 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Άρθρα άλλα από εκείνα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
εφαρμόζονται την πρώτη ημέρα του 
πρώτου μήνα έπειτα από 18 μήνες από 
την ημερομηνία που αναφέρεται στην εν 
λόγω παράγραφο.

2. Άρθρα άλλα από εκείνα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
εφαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου 2017.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περίοδος των 18 μηνών μετά την έναρξη ισχύος είναι πάρα πολύ σύντομη για να εφαρμοσθεί 
πλήρως ο ΕΤΚ σε εθνικό επίπεδο όχι μόνον για το τελωνείο αλλά και για το εμπόριο. Η 
προθεσμία για την εφαρμογή του ΕΤΚ πρέπει να συνδεθεί με τη δημοσίευση και την έναρξη 
ισχύος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων. Αυτή η περίοδος 
πρέπει να ορισθεί σε 24 μήνες.

Τροπολογία 215
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 247 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Άρθρα άλλα από εκείνα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 

2. Άρθρα άλλα από εκείνα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 



PE498.017v01-00 124/124 AM\916428EL.doc

EL

εφαρμόζονται την πρώτη ημέρα του 
πρώτου μήνα έπειτα από 18 μήνες από 
την ημερομηνία που αναφέρεται στην εν 
λόγω παράγραφο.

εφαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου 2017.

Or. en

Αιτιολόγηση

The provisions on entry into force and application follow from a time-line and presumptions 
which are difficult to understand. The entry into force of the UCC is followed within 6 months 
by an IT work programme (Article 17). After 18 months after the entry into force of the UCC 
its delegated acts and implementing acts become applicable.
It is appropriate to adopt the IT work programme before the entry into force of the UCC. It is 
important (from a political point of view) to know what happens when with regard to the IT 
implementation at the time of the vote for the UCC.

Furthermore, the period of 18 months after entry into force is too short to fully implement the 
UCC nationally, the more so because delegated acts and implementing will not be finalised 
until the end of this period. About 24 months are necessary to implement the UCC, starting 
after the adoption of all delegated acts and implementing acts. Not only for customs, but also
for trade.
The deadline for application of the UCC should be linked with the publication and entry into 
force of the delegated acts and implementing acts. This period has to be set on 24 months. 
The period for drafting and adoption of delegated acts and implementing acts will remain 18 
months (Articles 243 and 244).


