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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των τελωνείων
(2011/2083(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας)1 ,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία 
και τις εμπορικές επιχειρήσεις2,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 624/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα 
τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013)3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 
2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα4 (τροποποίηση 
για την ασφάλεια και προστασία)

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη 
μεταβατική άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων5,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της 
Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) ορισμένων καθηκόντων 
συναφών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
συμπεριλαμβανομένης της σύγκλησης Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραποίησης και 
Πειρατείας με εκπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (COM(2011)0288),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας (COM(2011)0285),

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της 

                                               
1 ΕΕ L 145, 4.6.2008, σ. 1.
2 ΕΕ L 23, 26.1.2008, σ. 21.
3 ΕΕ L 154, 14.6.2007, σ. 25.
4 ΕΕ L 117, 4.5.2005, σ. 13.
5 ΕΕ L 274, 18.10.2007, σ. 11.
6 ΕΕ L 304, 20.11.2010, σ. 47.
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οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την τεσσαρακοστή 
επέτειο της Τελωνειακής Ένωσης2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή της 
εμπορικής πολιτικής μέσω αποτελεσματικών κανόνων και διαδικασιών για τις εισαγωγές 
και τις εξαγωγές3,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της εξεταστικής επιτροπής του για το κοινοτικό σύστημα 
διαμετακόμισης (Ιανουάριος 1996 – Μάρτιος 1997),

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 1/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο:
«Ελέγχονται αποτελεσματικά οι απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής;»

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής για τελωνειακή συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή σε 
τελωνειακά ζητήματα4, η οποία υπογράφηκε στις 28 Μαΐου 1997,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού 
(Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή), που υπεγράφη 
στις 23 Ιουνίου 2011,

– έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας από τα τελωνεία της ΕΕ·– Αποτελέσματα στα σύνορα της ΕΕ – 2010, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο "Τελική αξιολόγηση του 
προγράμματος Τελωνεία 2007 σύμφωνα με το άρθρο 19 της απόφασης αριθ. 
253/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 
2003 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα 
(Τελωνεία 2007)" (COM (2008)0612),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τον τίτλο "Στρατηγική για την εξέλιξη 
της τελωνειακής ένωσης" (COM(2008)0169),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αντίδραση των 
τελωνειακών αρχών στις πλέον πρόσφατες τάσεις όσον αφορά τις πρακτικές 
παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας (COM(2005)0479),

– έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου για την ενίσχυση της ασφάλειας της αεροπορικής 
μεταφοράς φορτίου (έγγραφο του Συμβουλίου 11250/11),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης των τελωνείων της ΕΕ για την καταπολέμηση των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 2009 έως 2012 (έγγραφο του 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0076.
2 ΕΕ C 286 E, 27.11.2009, σ. 20.
3 ΕΕ C 285 Ε, 26.11.2009, σ. 1.
4 ΕΕ L 222, 12.8.1997, σ. 17.
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Συμβουλίου 5345/09),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009 για μια 
ενισχυμένη στρατηγική στον τομέα της τελωνειακής συνεργασίας1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2008 σχετικά με τη 
στρατηγική για την εξέλιξη της Τελωνειακής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ακρόαση με θέμα ‘Εκσυγχρονισμένα τελωνεία και εσωτερική αγορά’ 
που διεξήχθη στις 16 Ιουλίου 2011,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε με εντολή της Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τίτλο "Τελωνειακή συνεργασία 
στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης: Ο ρόλος των τελωνείων
στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ", η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάιο 2011,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της 
Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0000/2011),

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

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελωνεία διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο 
κατοχυρώνοντας την ασφάλεια και την προστασία, παρέχοντας προστασία στους 
καταναλωτές και το περιβάλλον, εξασφαλίζοντας πλήρη είσπραξη των φορολογικών 
εσόδων , ενισχύοντας την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς και 
εξασφαλίζοντας την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

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

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα e-customs (ηλεκτρονικά τελωνεία), συγκεκριμένα ο 
κεντρικός εκτελωνισμός, είναι μία από τις κύριες πτυχές εκσυγχρονισμού και 
απλούστευσης των τελωνείων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας η επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας 
ανάμεσα στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων και τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου·
λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς του ‘εγκεκριμένου οικονομικού φορέα’ πρέπει να 
προσφέρει απτά οφέλη στους εμπόρους που χαίρουν εμπιστοσύνης·

Στρατηγική τελωνείων

1. είναι πεπεισμένο ότι ο εκσυγχρονισμός των τελωνείων πρέπει να συνιστά υψηλή πολιτική 
                                               
1 ΕΕ C 260, 30.10.2009, σ. 1
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προτεραιότητα, καθόσον τα τελωνεία είναι στοιχείο που συμβάλλει ουσιαστικά στην 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας καθώς και στην ασφάλεια και την προστασία εντός 
της ΕΕ·

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

Εξασφάλιση ανταγωνιστικότητας και διαχείρισης του κινδύνου

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

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

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

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

Εκσυγχρονισμένα τελωνεία

Υλοποίηση του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ)

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

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

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

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

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

Κεντρικός εκτελωνισμός και εναρμόνιση

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

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

Εγκεκριµένος οικονοµικός φορέας (AEO)

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

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

16. αναμένει από όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι το καθεστώς AEO που χορηγεί ένα 
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κράτος μέλος αναγνωρίζεται πλήρως από τα λοιπά κράτη μέλη·

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

Ασφάλεια προϊόντων

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

18. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη σύνταξη των κατευθυντηρίων γραμμών για 
ελέγχους εισαγωγών στο πεδίο της ασφάλειας προϊόντων και καλεί την Επιτροπή να τους 
επικαιροποιεί συνεχώς, να παρακολουθεί την υλοποίησή τους και να τηρεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με περαιτέρω εξελίξεις στο συγκεκριμένο πεδίο·

19. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εγκαθίδρυσης δημόσιας βάσης δεδομένων 
όπου να μπορούν τα κράτη μέλη να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό 
επικίνδυνων αγαθών χάρις στον τελωνειακό έλεγχο·

Οικονομικά συμφέροντα

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

21. υπογραμμίζει ότι η διενέργεια αυτόματου εκτελωνισμού και αποδέσμευσης των αγαθών 
είναι δυνατή μόνον εάν στηρίζεται σε ελέγχους των οικονομικών παραγόντων πριν από 
την έγκριση της χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών και σε αρμόζοντες εκ των υστέρων 
ελέγχους· καλεί να επέλθει βελτίωση στην τεκμηρίωση σχετικά με τη χρήση των 
απλουστευμένων διαδικασιών, να εφαρμόζονται περισσότερες τεχνικές αυτόματης 
επεξεργασίας δεδομένων και να γίνεται εύλογη χρήση των απλουστευμένων διαδικασιών·

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

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

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

24. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προσηλωθεί πλήρως στο πνεύμα της συμφωνίας πλαισίου 
σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής όσον αφορά τη βελτίωση της συνεργασίας και τη ροή των πληροφοριών, 
συγκεκριμένα σε σχέση με τις συναντήσεις της Επιτροπής με εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών·

25. στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα 
στους εμπορευόμενους και τα κράτη μέλη· προτείνει πάντως περαιτέρω βελτιώσεις:
συγκεκριμένα παροτρύνει την Επιτροπή να δημοσιεύει όλες τις σχετικές πληροφορίες και 
την τεκμηρίωση που σχετίζεται με τις συναντήσεις με τους εμπειρογνώμονες των κρατών 
μελών ευθύς ως καθίστανται διαθέσιμες για να παρέχεται στους εκπροσώπους του 
εμπορικού κόσμου και σε οιουσδήποτε πολίτες που ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στον 
τομέα των τελωνείων άμεση πρόσβαση σε συνολική εικόνα των συζητήσεων που 
διεξάγονται στις εν λόγω συναντήσεις· είναι πεπεισμένο ότι τούτο θα είναι προς όφελος 
των ΜΜΕ, θα εξασφαλίζει διαφάνεια και θα προάγει την επίγνωση που έχει το κοινό για 
θέματα που σχετίζονται με τα τελωνεία·

Συνεργασία

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

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

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

29. τονίζει ότι η αρχή της μονοαπευθυντικής διαδικασίας πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο 
αποτελεσματικό, εξασφαλίζοντας ότι τα αγαθά επιθεωρούνται μία μόνο φορά από όλες τις
σχετικές αρχές·

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

°
° °
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31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η ανταγωνιστικότητα στον οικονομικό τομέα στην Ευρώπη είναι υψίστης σημασίας, ιδίως 
προς αναζωογόνηση της εσωτερικής αγοράς. Ο τομέας των τελωνείων διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη βελτίωση και τον επηρεασμό της ανταγωνιστικότητας, καθόσον η 
απλούστευση της σχετικής με τα τελωνεία νομοθεσίας και η προώθηση των ηλεκτρονικών 
τελωνείων τονώνουν την αύξηση της οικονομίας. Για να διαδραματίζουν πλήρως τον ρόλο 
τους τα τελωνεία πρέπει να είναι σύγχρονα, να λειτουργούν σε πνεύμα συνεργασίας, να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που τους τίθενται και να αναπτύσσουν δράση.

Ταυτόχρονα τα τελωνεία διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο με το να παρέχουν 
αποτελεσματικά εχέγγυα ασφάλειας και προστασίας, να προστατεύουν τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της απάτης.

ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι η συνεργασία μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων 
συμφερόντων και θεσμών στον τομέα των τελωνείων (εμπορευόμενοι, τελωνειακές αρχές, 
άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να διασφαλίζεται ότι τα τελωνεία πληρούν την αποστολή τους 
όπως περιγράφεται ανωτέρω· συγκεκριμένα ο εισηγητής υποστηρίζει θερμά την έγκαιρη και 
διαφανή ροή πληροφοριών μεταξύ όλων των μερών.

Εκσυγχρονισμένα τελωνεία

Ο εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας (εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ) εγκρίθηκε το 2008 για 
να εισαγάγει διάφορες απλουστεύσεις των τελωνειακών διαδικασιών και εναρμόνιση των 
κανόνων τελωνείων της ΕΕ που θα βοηθήσουν τους εμπορευόμενους να επιδίδονται στην 
επιχειρηματική δραστηριότητά τους αποτελεσματικότερα και  θα συνδράμουν τις 
τελωνειακές αρχές ώστε να επιτελούν το έργο τους αποδοτικότερα. Οι μείζονες καινοτομίες 
του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ είναι οι έννοιες των ηλεκτρονικών τελωνείων, του κεντρικού 
εκτελωνισμού, της ενιαίας θυρίδας, της μονοαπευθυντικής διαδικασίας.

Όμως ο εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ δεν εφαρμόζεται ακόμη, διότι πρέπει πρώτα να εγκριθούν 
και τεθούν εν ισχύι οι διατάξεις εφαρμογής του. Ως λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή 
του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ ορίσθηκε η 24η Ιουνίου 2013. Ωστόσο επί του παρόντος 
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η ως άνω ημερομηνία δεν θα τηρηθεί. Τούτο κατά κύριον λόγο 
διότι τα συστήματα τεχνολογίας της πληροφορίας (IT), για να εξασφαλίζεται ότι ο 
εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ δουλεύει στην πράξη, δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί και/ή 
εφαρμοσθεί. Γνώμη του εισηγητή είναι ότι είναι απρόσφορο το να ισχύσει ο εναρμονισμένος 
ΚΤΚ χωρίς τη στήριξη των απαραιτήτων συστημάτων IT. Ο εισηγητής τονίζει συνεπώς ότι 
πρέπει να εξετασθεί η περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων IT σύμφωνα με το πνεύμα του 
εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ.

Ως εκ των ανωτέρω ο εισηγητής θεωρεί ότι αρμόζει να αναβληθεί η εφαρμογή του 
εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ, ιδίως διότι την αναβολή υποστηρίζουν και μεγάλη πλειονότητα των 
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κρατών μελών και των εκπροσώπων του εμπορικού κόσμου. Ο εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει 
να εξευρεθεί λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη να εφαρμοσθεί ο εκσυγχρονισμένος 
ΚΤΚ το ταχύτερο δυνατό και στο να διατίθενται οι λύσεις IT για να εξασφαλίζεται πλήρης 
εφαρμογή του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ. Μία εναλλακτική δυνατότητα θα μπορούσε να είναι 
η παράταση της προθεσμίας με σταδιακή εφαρμογή ορισμένων διατάξεών του οι οποίες να 
αρχίσουν να ισχύουν το ταχύτερο δυνατό. Τούτο θα εξασφάλιζε το να αντλούν οι 
εμπορευόμενοι και οι τελωνειακές αρχές οφέλη από τις προηγμένες διατάξεις του κώδικα 
χωρίς περιττή χρονοτριβή.

Κεντρικός εκτελωνισμός και εναρμόνιση

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι χρειάζεται να τύχει προαγωγής η έννοια του 'κεντρικού 
εκτελωνισμού' η οποία καθιστά δυνατό για τους εμπορευόμενους να δηλώνουν εμπορεύματα 
ηλεκτρονικά και να καταβάλλουν τους τελωνειακούς δασμούς στον τόπο όπου έχουν την 
έδρα τους ασχέτως κράτους μέλους εισαγωγής ή εξαγωγής των εμπορευμάτων.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι υπηρεσίες τελωνείων σε όλα τα 27 κράτη μέλη πρέπει να 
εργάζονται ως εάν ήταν μία υπηρεσία, εξασφαλίζοντας σε ολόκληρη την ΕΕ ομοιόμορφους 
ελέγχους και ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης των ασκούντων εμπόριο.

Εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς

Το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (AEO) παρέχει στους εμπορευόμενους 
εμπιστοσύνης ευκολότερη πρόσβαση στις απλουστεύσεις τελωνειακών διαδικασιών και 
διευκολύνσεις όσον αφορά τους ελέγχους. Εκφράζει πάντως την ανησυχία του διότι το 
καθεστώς AEO δεν παρέχει απτά οφέλη. Πέραν τούτου οι εκτενείς επενδύσεις που 
απαιτούνται για να αποκτήσει κανείς το καθεστώς AEO συνιστούν σοβαρό αντικίνητρο για 
την υποβολή αιτήσεων από τους εμπορευόμενους, συγκεκριμένα τις ΜΜΕ, προς απόκτησή 
του.

Διαχείριση του κινδύνου

Ο εισηγητής τονίζει ότι είναι ανάγκη να επιτευχθεί η αρμόζουσα ισορροπία ανάμεσα στη 
διενέργεια τελωνειακών ελέγχων για να εξασφαλίζεται ασφάλεια και προστασία και την 
ομαλή διακίνηση των νομίμων εμπορευμάτων. Τονίζει συνεπώς πόσο σημαντική είναι η 
διαχείριση κινδύνου: το να εξασφαλίζεται ότι τα φορτία χαμηλού κινδύνου αποδεσμεύονται 
αμέσως και να μπορούν να εστιάζουν οι τελωνειακές αρχές τον χρόνο και τις προσπάθειές 
τους σε περισσότερο σύνθετα καθήκοντα με εμπορεύματα υψηλού κινδύνου.
Επ' αυτού ο εισηγητής χαιρετίζει επίσης το ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ θα 
εγκαταλείψουν τον στόχο για εξονυχιστικό έλεγχο σε ποσοστό 100 % των 
εμπορευματοκιβωτίων με προορισμό τις ΗΠΑ και θα επιλέξουν προσέγγιση βάσει του 
κινδύνου.

Τελωνειακοί έλεγχοι στην εξασφάλιση προστασίας του εφοδιασμού

Επί πολύ μακρό χρόνο τα τελωνεία ήταν κατά κύριον λόγο υπηρεσία είσπραξης των 
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τελωνειακών δασμών. Όμως μετά την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων εντός της ΕΕ 
αυτός ο ρόλος έχει μειωθεί και τώρα κατά κύριον λόγο αφορά τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.
Ωστόσο ενώ αυτός ο ρόλος έφθινε ένας άλλος ρόλος τον οποίον διαδραματίζουν τα τελωνεία 
σημείωνε σταδιακή άνοδο σε σημασία – η προστασία της διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού.
Όπως καθιστούν σαφές τα πλέον πρόσφατα γεγονότα (π.χ. βόμβα στον περιέκτη μελάνης με 
προέλευση την Υεμένη (Οκτώβριος 2010) και φόβοι για βρόμικη βόμβα στη Γένοβα 
(Φεβρουάριος 2011)) οι τελωνειακές αρχές πρέπει να παραμένουν σε επαγρύπνηση καθόσον 
υποβόσκουν απειλές κατά της ασφαλείας.

Ασφάλεια προϊόντων

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι τα τελωνεία είναι οι πλέον κατάλληλοι φορείς για να 
εξασφαλίζεται ότι μόνον αγαθά που είναι ασφαλή και που συμμορφώνονται προς την 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και ικανοποιούν τις σχετικές με την τεκμηρίωση και τη 
σήμανση απαιτήσεις εισέρχονται στην ΕΕ. Είναι κατά συνέπεια βέβαιος ότι τα τελωνεία 
διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο στην εξασφάλιση προϊόντων που είναι ασφαλή.
Τούτο τονίζεται επίσης στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2011 
σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την 
εποπτεία της αγοράς.

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

Ζωτικής σημασίας είναι επίσης η διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και η 
πρόληψη των απωλειών εισοδήματος. Πέραν τούτου η καταβολή χαμηλότερων του δέοντος 
τελωνειακών δασμών και ο υπολογισμός χαμηλότερης αξίας για τα εισαγόμενα αγαθά θέτουν 
εν κινδύνω τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Ο εισηγητής χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για σχέδιο κανονισμού σχετικά με την 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία και για σχέδιο 
κανονισμού σχετικά με την ανάθεση ορισμένων καθηκόντων συναφών με την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της 
Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα).

Συνεργασία

Ο εισηγητής τονίζει πόσο αναγκαία είναι η εξασφάλιση συνεργασίας ανάμεσα στις 
τελωνειακές αρχές και επίσης ανάμεσα στις τελωνειακές αρχές και τους εμπορευόμενους, τις 
τελωνειακές αρχές και άλλες κυβερνητικές αρχές και επ' αυτού υποστηρίζει θερμά τη βάσει 
συντονισμού διαχείριση συνόρων, την αρχή παροχής υπηρεσιών μέσω ενιαίας θυρίδας, την 
έννοια της μονοαπευθυντικής διαδικασίας και του κεντρικού εκτελωνισμού. Προτείνει επίσης 
την εγκαθίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τελωνείων, για να επιλαμβάνεται θεμάτων 
τελωνείων.


