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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97, 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 ρυθμίσεων
(COM(2013)0796 – C7-0421 – 2013/0410(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0796),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 33 και 325 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C7-0421/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A7-0000/2014),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

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

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

                                               
1 ...
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Τα δεδομένα που περιέχονται στην 
εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής 
σχετικά με την τροποποίηση του 
Κανονισμού (EΚ) αριθ. 515/97  
(SWD(2013)0482 τελικό) σχετικά με τις 
διαστάσεις του προβλήματος, αναφέρουν 
ότι μόνον από τις απάτες που συνίστανται 
σε ψευδείς δηλώσεις καταγωγής 
απορρέουν ετησίως ζημίες 100 
εκατομμυρίων ευρώ για την ΕΕ των 27. 
Κατά το 2011, τα κράτη μέλη 
γνωστοποίησαν 1905 περιπτώσεις 
ανίχνευσης κρουσμάτων απάτης και 
άλλων παρατυπιών που αντιστοιχούν σε 
ζημίες ύψους 107.7 εκατ. σε σχέση με 
ψευδή περιγραφή εισαγόμενων 
εμπορευμάτων. Πρόκειται μόνο για 
ζημίες που εντοπίστηκαν από τα κράτη 
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μέλη και την Επιτροπή. Η πραγματική 
διάσταση του προβλήματος είναι 
σημαντικά μεγαλύτερη, καθώς δεν 
υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες 
σχετικά με 30.000 aνιχνευθέντα 
κρούσματα ενδεχόμενης απάτης. 

Or. pt

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Είναι καθήκον της Ένωσης να 
καταπολεμά την απάτη στον τελωνειακό 
τομέα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 
στην επίτευξη του στόχου της εσωτερικής 
αγοράς να διαθέτει ασφαλή προϊόντα και 
με γνήσια πιστοποιητικά καταγωγής, 
ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών·

Or. pt

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο εντοπισμός κρουσμάτων απάτης, ο 
προσδιορισμός των τάσεων κινδύνων και η 
εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών 
διαχείρισης των κινδύνων εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τον προσδιορισμό και 
τη διασταυρωτική ανάλυση των σχετικών 
συνόλων επιχειρησιακών δεδομένων. Ως 
εκ τούτου, απαιτείται η δημιουργία, σε 

(6) Λόγω της αύξησης του μεγέθους των 
απατών στον τελωνειακό τομέα, είναι 
σημαντικό να ενισχυθεί ο εντοπισμός και 
η  πρόληψη ταυτόχρονα σε εθνικό και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο εντοπισμός 
κρουσμάτων απάτης, ο προσδιορισμός των 
τάσεων κινδύνων και η εφαρμογή 
αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης 
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επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός 
ευρετηρίου το οποίο θα περιέχει δεδομένα 
σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και 
τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης 
εμπορευμάτων εντός των κρατών μελών 
και των άμεσων εξαγωγών. Προς τον 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιτρέπουν τη συστηματική αναπαραγωγή 
των δεδομένων εισαγωγών, εξαγωγών και 
διαμετακόμισης εμπορευμάτων από τα 
συστήματα που διαχειρίζεται η Επιτροπή, 
ενώ πρέπει επίσης να παρέχουν στην 
Επιτροπή στοιχεία που αφορούν τη 
διαμετακόμιση εμπορευμάτων στο έδαφος 
κράτους μέλους, καθώς και τις άμεσες 
εξαγωγές.

των κινδύνων εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τον προσδιορισμό και τη 
διασταυρωτική ανάλυση των σχετικών 
συνόλων επιχειρησιακών δεδομένων. Ως 
εκ τούτου, απαιτείται η δημιουργία, σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός 
ευρετηρίου το οποίο θα περιέχει δεδομένα 
σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και 
τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων, οδικώς 
ή αεροπορικώς, συμπεριλαμβανομένης 
της διαμετακόμισης εμπορευμάτων εντός 
των κρατών μελών και των άμεσων 
εξαγωγών. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει να επιτρέπουν τη συστηματική 
αναπαραγωγή των δεδομένων εισαγωγών, 
εξαγωγών και διαμετακόμισης 
εμπορευμάτων από τα συστήματα που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή, ενώ πρέπει 
επίσης να παρέχουν στην Επιτροπή, το 
ταχύτερο δυνατό, στοιχεία που αφορούν 
τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων στο 
έδαφος κράτους μέλους, καθώς και τις 
άμεσες εξαγωγές. Η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα 
αποτελέσματα που θα προκύπτουν από 
αυτό το ευρετήριο στοιχείων·

Or. pt

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η θέσπιση του ηλεκτρονικού τελωνείου 
(e-Customs) το 2011, βάσει του οποίου τα 
δικαιολογητικά έγγραφα των εισαγωγών 
και των εξαγωγών φυλάσσονται πλέον από 
τους οικονομικούς φορείς και όχι από τις 
τελωνειακές αρχές, έχει οδηγήσει σε 
καθυστερήσεις όσον αφορά τη διεξαγωγή 
ερευνών από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

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

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στον 
τελωνειακό τομέα, διότι η OLAF 
χρειάζεται τη μεσολάβηση των εν λόγω 
αρχών για την λήψη των εγγράφων αυτών. 
Επίσης, η τριετής περίοδος παραγραφής η 
οποία ισχύει για τα τελωνειακά έγγραφα 
που φυλάσσονται από τις αρχές προσθέτει 
επιπλέον περιορισμούς όσον αφορά την 
επιτυχή διεξαγωγή των ερευνών. Ως εκ 
τούτου, προκειμένου να επιταχυνθεί η 
διεξαγωγή των ερευνών στον τελωνειακό 
τομέα, κρίνεται σκόπιμο να εκχωρηθεί 
στην Επιτροπή το δικαίωμα να ζητεί τα 
δικαιολογητικά έγγραφα διασάφησης των 
εισαγωγών και εξαγωγών από τους 
αντίστοιχους οικονομικούς φορείς. Οι εν 
λόγω οικονομικοί φορείς πρέπει να 
υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή 
εγκαίρως τα έγγραφα που ζητεί, κατόπιν 
έγγραφης γνωστοποίησης εκ μέρους της 
Επιτροπής προς τα κράτη μέλη· 

Or. pt

Τροπολογία 6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής του κειμένου, πρέπει να γίνει λόγους για δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 
παροχής υπηρεσιών, όπως γίνεται παντού αλλού στον κανονισμό.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2-A) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο16α

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από 
τους υπαλλήλους κράτους μέλους και 
διαβιβάζονται σε άλλο κράτος μέλος στις 
περιπτώσεις αυταπάγγελτης παροχής 
συνδρομής που προβλέπονται στα άρθρα 
13 έως 15, είναι δυνατό να 
χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία 
από τα αρμόδια όργανα του κράτους 
μέλους-παραλήπτη των.

Τα έγγραφα, τα επικυρωμένα αντίγραφα 
εγγράφων, οι βεβαιώσεις, όλες οι πράξεις 
ή αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις 
διοικητικές αρχές, οι εκθέσεις και 
οποιεσδήποτε πληροφορίες που 
συγκεντρώνονται από τους υπαλλήλους 
κράτους μέλους και διαβιβάζονται σε άλλο 
κράτος μέλος στις περιπτώσεις
αυτεπάγγελτης παροχής συνδρομής που 
προβλέπονται στα άρθρα 13 έως 15, είναι 
δυνατό να χρησιμοποιούνται ως 
αποδεικτικά στοιχεία από τα αρμόδια 
όργανα του κράτους μέλους-παραλήπτη 
των πληροφοριών, ως εάν είχαν 
συγκεντρωθεί στο κράτος μέλος στο 
οποίο κινείται η διαδικασία.»

Or. pt

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να περιοριστεί η δυνατότητα αυτή στις περιπτώσεις συνδρομής κατόπιν 
αιτήσεως, πρέπει να επεκταθεί στην αυτεπάγγελτη συνδρομή την οποία προβλέπει το άρθρο 16 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 515/97.

Τροπολογία 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Αιτιολόγηση

Εάν σήμερα πρόκειται μόνο για εμπορευματοκιβώτια που φθάνουν ή διασχίζουν τον ευρωπαϊκό 
τελωνειακό χώρο με πλοία, οφείλουμε ωστόσο να αφήσουμε ανοικτή τη δυνατότητα στην 
Επιτροπή να επεκτείνει την εμβέλεια της δράσης της στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού στην 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο οδικώς ή αεροπορικώς.

Τροπολογία 9

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

α) να έχει πρόσβαση ή να ανακτά και να 
αποθηκεύει το περιεχόμενο των 
δεδομένων, με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οιανδήποτε μορφή, και να χρησιμοποιεί τα 
δεδομένα για τους σκοπούς διοικητικής ή 
δικαστικής διαδικασίας σύμφωνα με τη 
νομοθεσία που εφαρμόζεται όσον αφορά 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Η 
Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή επαρκείς 
διασφαλίσεις έναντι της αυθαίρετης 
παρέμβασης δημοσίων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της λήψης 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και 
της θέσπισης απαιτήσεων διαφάνειας για 
τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα. Στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα εκχωρείται το 
δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης όσον 
αφορά τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία προς τον σκοπό αυτό·

α) να έχει πρόσβαση ή να ανακτά και να 
αποθηκεύει το περιεχόμενο των 
δεδομένων, με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οιανδήποτε μορφή, και να χρησιμοποιεί τα 
δεδομένα για τους σκοπούς διοικητικής ή 
δικαστικής διαδικασίας σύμφωνα με τη 
νομοθεσία που εφαρμόζεται όσον αφορά 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. 
Στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα εκχωρείται το δικαίωμα 
πρόσβασης και διόρθωσης όσον αφορά τα 
δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία προς τον σκοπό αυτό·

Or. pt

Αιτιολόγηση

O στόχος πρέπει να είναι η απλοποίηση για μια σωστότερη ερμηνεία και ανάγνωση του 
κανονισμού· συνεπώς, η επαναλαμβανόμενη παραπομπή στον κανονισμό 45/2001 που, ούτως ή 
άλλως, τυγχάνει υποχρεωτικής εφαρμογής, είναι περιττή.  

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 
5 και 6: 

γ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
6:

«5. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων επιβλέπει τη συμμόρφωση του 
εν λόγω ευρετηρίου προς τον κανονισμό 
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(ΕΚ) αριθ. 45/2001.

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

Or. pt

Αιτιολόγηση

O στόχος πρέπει να είναι η απλοποίηση για μια σωστότερη ερμηνεία και ανάγνωση του 
κανονισμού· συνεπώς, η επαναλαμβανόμενη παραπομπή στον κανονισμό 45/2001 που, ούτως ή 
άλλως, τυγχάνει υποχρεωτικής εφαρμογής, είναι περιττή.  

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. η Επιτροπή δύναται να μεταβιβάζει τα 
δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 18α 
παράγραφος 3 σε διεθνείς οργανισμούς 
ή/και θεσμικά όργανα/οργανισμούς της 
Ένωσης οι οποίοι συμβάλλουν στην 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης και στην ορθή εφαρμογή της 
τελωνειακής νομοθεσίας και με τους 
οποίους η Επιτροπή έχει προβεί σε σχετική 
ρύθμιση ή έχει συνάψει μνημόνιο 
συνεννόησης.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

O στόχος πρέπει να είναι η απλοποίηση για μια σωστότερη ερμηνεία και ανάγνωση του 
κανονισμού· συνεπώς, η επαναλαμβανόμενη παραπομπή στον κανονισμό 45/2001 που, ούτως ή 
άλλως, τυγχάνει υποχρεωτικής εφαρμογής, είναι περιττή.  

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 α – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Αιτιολόγηση

O στόχος πρέπει να είναι η απλοποίηση για μια σωστότερη ερμηνεία και ανάγνωση του 
κανονισμού· συνεπώς, η επαναλαμβανόμενη παραπομπή στον κανονισμό 45/2001 που, ούτως ή 
άλλως, τυγχάνει υποχρεωτικής εφαρμογής, είναι περιττή.  

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ρύθμιση ή το μνημόνιο συνεννόησης 
βάσει του οποίου είναι δυνατή η 

η μεταβίβαση δεδομένων σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο τηρεί τις αρχές 
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μεταβίβαση δεδομένων σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, τις αρχές προστασίας των 
δεδομένων, όπως η δυνατότητα άσκησης 
από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα των οικείων δικαιωμάτων 
πρόσβασης και διόρθωσης και η άσκηση 
διοικητικής και δικαστικής προσφυγής, 
καθώς και ανεξάρτητο μηχανισμό 
παρακολούθησης για την εξασφάλιση της 
τήρησης των διασφαλίσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων.

προστασίας των δεδομένων, τη 
δυνατότητα άσκησης από τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα των 
οικείων δικαιωμάτων πρόσβασης και 
διόρθωσης και η άσκηση διοικητικής και 
δικαστικής προσφυγής, καθώς και 
ανεξάρτητο μηχανισμό παρακολούθησης 
για την εξασφάλιση της τήρησης των 
διασφαλίσεων σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων.

Or. pt

Αιτιολόγηση

O στόχος πρέπει να είναι η απλοποίηση για μια σωστότερη ερμηνεία και ανάγνωση του 
κανονισμού· συνεπώς, η επαναλαμβανόμενη παραπομπή στον κανονισμό 45/2001 που, ούτως ή 
άλλως, τυγχάνει υποχρεωτικής εφαρμογής, είναι περιττή.  

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:

διαγράφεται

«3. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων επιβλέπει τη συμμόρφωση 
όλων των τεχνικών συστημάτων που 
προβλέπονται δυνάμει του παρόντος 
άρθρου προς τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001.»

Or. pt

Αιτιολόγηση

O στόχος πρέπει να είναι η απλοποίηση για μια σωστότερη ερμηνεία και ανάγνωση του 
κανονισμού· συνεπώς, η επαναλαμβανόμενη παραπομπή στον κανονισμό 45/2001 που, ούτως ή 
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άλλως, τυγχάνει υποχρεωτικής εφαρμογής, είναι περιττή.  

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται 
ευρετήριο των υποβαλλόμενων στοιχείων 
CSM, υπό την ονομασία “Ευρετήριο 
στοιχείων CSM”. Το ευρετήριο στοιχείων  
CSM  αποτελεί μέρος του ευρετηρίου στο 
οποίο αναφέρεται το άρθρο 18.°-A και 
δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα.

Or. pt

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. pt

Αιτιολόγηση

Εφόσον υπάρχουν τακτές προθεσμίες, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη της αρχές της 
καλής συνεργασίας, ώστε να απαντούν εντός λογικής προθεσμίας.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 ζ – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt



PE527.948v02-00 18/28 PR\1019807EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

O στόχος πρέπει να είναι η απλοποίηση για μια σωστότερη ερμηνεία και ανάγνωση του 
κανονισμού· συνεπώς, η επαναλαμβανόμενη παραπομπή στον κανονισμό 45/2001 που, ούτως ή 
άλλως, τυγχάνει υποχρεωτικής εφαρμογής, είναι περιττή.  

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνονται από το ευρετήριο αυτό 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το 
άρθρο 51α.

Or. pt

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο των δεδομένων που 
περιλαμβάνονται στο εν λόγω ευρετήριο 
διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
45/2001. 

διαγράφεται

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση προηγούμενου ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας Δεδομένων θα 
επιφέρει καθυστερήσεις και επί πλέον γραφειοκρατία στη διαχείριση και τη χρήση του 
ευρετηρίου στις έρευνες που πρέπει να διεξαχθούν. Εν πάση περιπτώσει, το ευρετήριο πρέπει να 
είναι σύμφωνο προς το καθεστώς προστασίας των δεδομένων που πρέπει πάντα να αποτελεί 
αντικείμενο επιθεώρησης εκ μέρους του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Ωσαύτως, 
δεδομένου ότι ο στόχος πρέπει να είναι η απλοποίηση για μια σωστότερη ερμηνεία και 
ανάγνωση του κανονισμού,  η επαναλαμβανόμενη παραπομπή στον κανονισμό 45/2001 που, 
ούτως ή άλλως, τυγχάνει υποχρεωτικής εφαρμογής, είναι περιττή. 

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 18 ζ – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση προηγούμενου ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας Δεδομένων θα 
επιφέρει καθυστερήσεις και επί πλέον γραφειοκρατία στη διαχείριση και τη χρήση του 
ευρετηρίου στις έρευνες που πρέπει να διεξαχθούν. Εν πάση περιπτώσει, το ευρετήριο πρέπει να 
είναι σύμφωνο προς το καθεστώς προστασίας των δεδομένων που πρέπει πάντα να αποτελεί 
αντικείμενο επιθεώρησης εκ μέρους του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Ωσαύτως, 
δεδομένου ότι ο στόχος πρέπει να είναι η απλοποίηση για μια σωστότερη ερμηνεία και 
ανάγνωση του κανονισμού,  η επαναλαμβανόμενη παραπομπή στον κανονισμό 45/2001 που, 
ούτως ή άλλως, τυγχάνει υποχρεωτικής εφαρμογής, είναι περιττή. 

Τροπολογία 21

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

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

διαγράφεται

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

Or. pt

Αιτιολόγηση

O στόχος πρέπει να είναι η απλοποίηση για μια σωστότερη ερμηνεία και ανάγνωση του 
κανονισμού,  η επαναλαμβανόμενη παραπομπή στον κανονισμό 45/2001 που, ούτως ή άλλως, 
τυγχάνει υποχρεωτικής εφαρμογής· συνεπώς, η επαναλαμβανόμενη παραπομπή στον κανονισμό 
45/2001 που, ούτως ή άλλως, τυγχάνει υποχρεωτικής εφαρμογής, είναι περιττή. 

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κατόπιν αιτήσεως του κράτους μέλους 
περί του οποίου γίνεται λόγος στην 
παράγραφο 1α, η  Επιτροπή δύναται να 
λαμβάνει απευθείας από τους 
οικονομικούς φορείς τα δικαιολογητικά 
έγγραφα διασάφησης των εισαγωγών και 
των εξαγωγών στο πλαίσιο των ερευνών 
για την εφαρμογή των τελωνειακών 
ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, υποχρεούμενη να 
γνωστοποιεί την αίτηση αυτή στα κράτη 
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μέλη που μπορεί να αναμιχθούν σε 
ενδεχόμενη διοικητική  εξέταση·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Λόγω ελλείψεως μέσων τα κράτη δεν απαντούν εγκαίρως στην Επιτροπή και τούτο καθιστά 
αδύνατες τις έρευνες ή τις καθυστερεί. Η Επιτροπή πρέπει να μπορεί, αφού προηγουμένως έχει 
ειδοποιήσει τα κράτη μέλη και εφόσον δεν έχει λάβει απάντηση εντός δύο εβδομάδων, να ζητεί 
τα δικαιολογητικά έγγραφα απ' ευθείας από τους οικονομικούς φορείς, ώστε ο έλεγχος της 
απάτης να είναι αποτελεσματικός. Εάν το κράτος δεν απαντήσει, τούτο πρέπει να θεωρείται ότι 
συμφωνεί σιωπηρά με το αίτημα της Επιτροπής προς τις οικονομικές αρχές.

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. αφού το ζητήσει η Επιτροπή, το 
κράτος μέλος οφείλει να απαντήσει στην 
αίτηση εντός δύο εβδομάδων, 
υποβάλλοντας τα ζητηθέντα 
δικαιολογητικά. Εάν δεν το πράξει εντός 
της προθεσμίας αυτής, θεωρείται ότι έχει 
σιωπηρά εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή 
να προσφύγει κατευθείαν στους 
οικονομικούς φορείς.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Λόγω ελλείψεως μέσων τα κράτη δεν απαντούν εγκαίρως στην Επιτροπή και τούτο καθιστά 
αδύνατες τις έρευνες ή τις καθυστερεί. Η Επιτροπή πρέπει να μπορεί, αφού προηγουμένως έχει 
ειδοποιήσει τα κράτη μέλη και εφόσον δεν έχει λάβει απάντηση εντός δύο εβδομάδων, να ζητεί 
τα δικαιολογητικά έγγραφα απ' ευθείας από τους οικονομικούς φορείς, ώστε ο έλεγχος της 
απάτης να είναι αποτελεσματικός. Εάν το κράτος δεν απαντήσει, τούτο πρέπει να θεωρείται ότι 
συμφωνεί σιωπηρά με το αίτημα της Επιτροπής προς τις οικονομικές αρχές.
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Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Αιτιολόγηση

Εφόσον υπάρχουν τακτές προθεσμίες, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη της αρχές της 
καλής συνεργασίας, ώστε να απαντούν εντός λογικής προθεσμίας.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5α. Το άρθρο 21 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Οι διαπιστώσεις που γίνονται και οι 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο 
πλαίσιο των κοινοτικών αποστολών, στις 
οποίες αναφέρεται το άρθρο 20 του 
παρόντος κανονισμού, ιδίως με τη μορφή 
εγγράφων που κοινοποιούνται από τις 
αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων 
τρίτων χωρών, εξετάζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 45.

«1. Οι διαπιστώσεις που γίνονται και οι 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο 
πλαίσιο των κοινοτικών αποστολών, στις 
οποίες αναφέρεται το άρθρο 20 του 
παρόντος κανονισμού, ιδίως με τη μορφή 
εγγράφων που κοινοποιούνται από τις 
αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων 
τρίτων χωρών, καθώς και οι πληροφορίες 
που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο 
διοικητικής έρευνας, μεταξύ άλλων από 
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τις υπηρεσίες της Επιτροπής, εξετάζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 45.»

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει έγγραφα από τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, τα οποία πρέπει 
να θεωρούνται ως επίσημα έγγραφα που ελήφθησαν στο πλαίσιο διαπίστωσης χωρίς να είναι 
απαραίτητα στο πλαίσιο μιας κοινοτικής αποστολής. Δεν δικαιολογείται να απαιτείται μετάβαση 
επί τόπου, στο πλαίσιο επίσημης αποστολής, διότι τούτο συνεπάγεται αυξημένες δαπάνες όταν 
τα ίδια αυτά έγγραφα μπορούν να παραδοθούν με άλλη μορφή, ταχύτερα, οικονομικότερα και 
αποτελεσματικότερα. 

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η άμεση πρόσβαση στα δεδομένα του 
τελωνειακού συστήματος πληροφοριών 
(ΤΣΠ) επιτρέπεται μόνο στις εθνικές αρχές 
που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, 
καθώς και στις υπηρεσίες που ορίζονται 
από την Επιτροπή. Αυτές οι εθνικές αρχές 
είναι τελωνειακές διοικήσεις, αλλά 
δύνανται να περιλαμβάνονται και άλλες 
αρχές εξουσιοδοτημένες, σύμφωνα με τους 
νόμους, τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες 
του εν λόγω κράτους μέλους, να ενεργούν 
για την επίτευξη του σκοπού που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Η πρόσβαση στα δεδομένα του 
τελωνειακού συστήματος πληροφοριών 
(ΤΣΠ) επιτρέπεται στις εθνικές αρχές που 
ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, καθώς 
και στις υπηρεσίες που ορίζονται από την 
Επιτροπή. Αυτές οι εθνικές αρχές είναι 
τελωνειακές διοικήσεις, αλλά δύνανται να 
περιλαμβάνονται και άλλες αρχές 
εξουσιοδοτημένες, σύμφωνα με τους 
νόμους, τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες 
του εν λόγω κράτους μέλους, να ενεργούν 
για την επίτευξη του σκοπού που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Or. pt

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο 
ευρετήριο εισαγωγών, εξαγωγών και 
διαμετακόμισης φυλάσσονται μόνο κατά 
τη χρονική περίοδο που απαιτείται για την 
εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο 
εισήχθησαν και η διάρκεια αποθήκευσής 
τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δέκα 
έτη.

Or. pt

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξακριβώνει κατά πόσον 
ήταν εγκεκριμένη η διεξαγωγή των 
ερευνών και κατά πόσον 
πραγματοποιήθηκε από 
εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ελέγχεται το 
1% τουλάχιστον όλων των ερευνών. Εντός 
του συστήματος εισάγεται αρχείο των 
ερευνών και των ελέγχων αυτών, 
χρησιμεύει δε μόνο για τις εν λόγω 
εξακριβώσεις. Το αρχείο αυτό 
καταστρέφεται μετά την πάροδο έξι 
μηνών.

3. Η Επιτροπή εξακριβώνει κατά πόσον 
ήταν εγκεκριμένη η διεξαγωγή των 
ερευνών και κατά πόσον 
πραγματοποιήθηκε από 
εξουσιοδοτημένους χρήστες. Το ποσοστό 
των ελέγχων εξαρτάται από το μέγεθος 
που πρέπει να ελεγχθεί, τη σοβαρότητα 
της παράβασης και από το εικαζόμενο 
ποσό των εσόδων που επηρεάστηκαν 
αλλά παραμένει πάντα ίσο ή ανώτερο του 
1% των ερευνών. Εντός του συστήματος 
εισάγεται αρχείο των ερευνών και των 
ελέγχων αυτών, χρησιμεύει δε μόνο για τις 
εν λόγω εξακριβώσεις. Το αρχείο αυτό 
καταστρέφεται μετά την πάροδο έξι 
μηνών.».
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Or. pt

Τροπολογία 29

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δεδομένα που σχετίζονται με φακέλους 
ερευνών σε εξέλιξη δεν μπορούν να 
αποθηκευτούν πέραν των τριών ετών εάν 
δεν έχει διαπιστωθεί καμία πράξη που 
συνιστά παραβίαση των τελωνειακών και 
γεωργικών ρυθμίσεων· τα δεδομένα πρέπει 
να καθίστανται ανώνυμα πριν από την 
προθεσμία αυτή εάν έχει παρέλθει ένα έτος 
από την τελευταία παρατήρηση· 

α) δεδομένα που σχετίζονται με φακέλους 
ερευνών σε εξέλιξη δεν μπορούν να 
αποθηκευτούν πέραν των πέντε ετών εάν 
δεν έχει διαπιστωθεί καμία πράξη που 
συνιστά παραβίαση των τελωνειακών και 
γεωργικών ρυθμίσεων· τα δεδομένα πρέπει 
να καθίστανται ανώνυμα πριν από την 
προθεσμία αυτή εάν έχει παρέλθει ένα έτος 
από την τελευταία παρατήρηση·

Or. pt

Τροπολογία 30

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεδομένα που σχετίζονται με 
διοικητικές ή ποινικές έρευνες, κατά τις 
οποίες έχει διαπιστωθεί τέλεση πράξης που 
συνιστά παραβίαση της τελωνειακής και 
γεωργικής νομοθεσίας, αλλά οι οποίες δεν 
έχουν ακόμη καταλήξει στην έκδοση 
διοικητικής απόφασης, ποινικής καταδίκης 
ή επιβολής προστίμου για ποινικό αδίκημα 
ή επιβολής διοικητικής κύρωσης, δεν 
μπορούν να αποθηκευτούν πέραν των έξι 
ετών·

β) δεδομένα που σχετίζονται με 
διοικητικές ή ποινικές έρευνες, κατά τις 
οποίες έχει διαπιστωθεί τέλεση πράξης που 
συνιστά παραβίαση της τελωνειακής και 
γεωργικής νομοθεσίας, αλλά οι οποίες δεν 
έχουν ακόμη καταλήξει στην έκδοση 
διοικητικής απόφασης, ποινικής καταδίκης 
ή επιβολής προστίμου για ποινικό αδίκημα 
ή επιβολής διοικητικής κύρωσης, δεν 
μπορούν να αποθηκευτούν πέραν των επτά 
ετών·
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Αιτιολόγηση

Ενδεχόμενη καθυστέρηση της απάντησης εκ μέρους των κρατών μελών ή των οικονομικών 
φορέων μπορεί να προξενήσεις σημαντικές καθυστερήσεις στην έρευνα, η οποία καθίσταται 
αδύνατη λόγω των τόσο σύντομων προθεσμιών. Η σύσταση παράτασης της περιόδου από πέντε 
σε επτά έτη αποσκοπεί να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των ερευνών και την 
ολοκλήρωση της εξέτασης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής δέχεται με ικανοποίηση την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97, 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 ρυθμίσεων.

Ο ισχύων σήμερα κανονισμός πάσχει από διάφορα κενά που κορυφώνονται σε ένα 
εκτεταμένο πρόβλημα, όπως εκτίθεται στην εκτίμηση επιπτώσεων που διενήργησε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (SWD(2013)482 τελικό).

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι σήμερα δεν είναι σε θέση να επαληθεύουν εάν η δηλωθείσα 
καταγωγή των εμπορευμάτων αντιστοιχεί όντως στη διαδρομή που ακολούθησε το 
εμπορευματοκιβώτιο με το οποίο τα συγκεκριμένα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν και γίνεται 
κατάχρηση του συστήματος διαμετακόμισης το οποίο ελέγχεται βάσει εγγράφων και φυσικών 
ελέγχων με περιορισμένη αποτελεσματικότητα. 

Η απάτη σε σχέση με τις ψευδείς δηλώσεις καταγωγής μεταφράζονται σε ετήσια ζημία ύψους 
100 εκατ. ευρώ για την ΕE των 27, και τούτο για τις δαπάνες που ανιχνεύονται. Όσον αφορά 
την παραπλανητική περιγραφή των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, οι ζημίες που 
ανακοίνωσαν τα κράτη μέλη κατά το 2011 πλησιάζουν τα 107.7 εκατ. ευρώ, όπερ οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι η συνολική απώλεια εσόδων της Ένωσης είναι πολύ μεγαλύτερη από τις 
τιμές αυτές. 

Η πρόταση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των μηχανισμών καταπολέμησης της απάτης στον τελωνειακό 
τομέα και στην αποφυγή περιττής και επαναλαμβανόμενης γραφειοκρατίας με στόχο την 
ενίσχυση της ασφάλειας της εσωτερικής αγοράς και των προϊόντων που κυκλοφορούν σε 
αυτήν, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. 

Οι αυξανόμενες διαστάσεις της απάτης απαιτούν αποτελεσματικούς μηχανισμούς πρόληψης 
και ανίχνευσης σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και στενή συνεργασία μεταξύ των 
δύο αυτών επιπέδων για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων. 

Προς χάριν της νομικής ασφάλειας, τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώνονται στο 
πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών πρέπει να αναγνωρίζονται νομικά στα κράτη μέλη όχι 
μόνον όταν πρόκειται για συνδρομή κατόπιν αιτήσεως αλλά και για αυτεπάγγελτη συνδρομή, 
καθώς δεν υπάρχει λόγος  να γίνεται διάκριση της νομικής εγκυρότητας των αποδείξεων 
μεταξύ των δύο περιστάσεων. 

Οι αρμόδιες για την έρευνα αρχές της Επιτροπής πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα 
έγγραφα κατόπιν αίτησης που απευθύνεται άμεσα στους οικονομικής φορείς. Λόγω της 
πρόσφατης θέσπισης του ηλεκτρονικού τελωνείου (e-Customs), τα έγγραφα διασάφησης των 
εισαγωγών εμπορευμάτων φυλάσσονται πλέον από τους οικονομικούς φορείς και όχι από τις 
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τελωνειακές αρχές· τούτο προκάλεσε ανώφελες καθυστερήσεις και απώλειες χρόνου στη 
φάση της έρευνας, επειδή η αίτηση της Επιτροπής για υποβολή αποδεικτικών στοιχείων 
πρέπει να υποβάλλεται στις εθνικές αρχές οι οποίες, ελλείψει χρόνου ή προσωπικού, πολλές 
φορές δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν εγκαίρως. Για τον λόγο αυτό ο εισηγητής συνιστά 
να δοθεί στην Επιτροπή εξουσία άμεσης πρόσβασης στους οικονομικούς φορείς κατόπιν 
σχετικής γνωστοποιήσεως στις εθνικές αρχές, οι οποίες διαθέτουν δύο εβδομάδες για να 
απαντήσουν. Αυτή η προθεσμία των δύο εβδομάδων επιτρέπει την αποφυγή διπλών αιτήσεων 
προς τους οικονομικούς φορείς, στην περίπτωση που το κράτος μέλος έχει ήδη λάβει ή θέλει 
να αναλάβει αυτό την πρωτοβουλία  να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα να αποστείλει τα 
έγγραφα. Έχει επίσης ως στόχο να εμποδίσει τον παραβάτη να επωφεληθεί, 
εκμεταλλευόμενος τους κανόνες παραγραφής της δικαστικής διαδικασίας, που είναι ειδικοί 
σε κάθε κράτος μέλος.

Η υπό εξέταση πρόταση τροποποίησης του κανονισμού προτείνει την προσαρμογή του στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας για ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως δε 
για ό,τι αφορά διαδικασίες και προθεσμίες. Προς χάριν της καλής νομοθεσίας και της 
απλοποίησης, θεωρούμε ότι μία απλή παραπομπή στη σχετική νομοθεσία καθιστά το κείμενο
πιο ευανάγνωστο και διευκολύνει την εφαρμογή του· για τον λόγο αυτό απλοποιήσαμε τις 
υποβληθείσες προτάσεις.


