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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

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (αναδιατύπωση)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2012)0064),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 33, 114 και 207 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C7-0045/2012),

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

– κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της 16ης Ιουλίου 20121,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων2,

– έχοντας υπόψη την επιστολή που απέστειλε στις 12 Ιουλίου 2012 η Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, 
σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 του Κανονισμού του3,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

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·

                                               
1....
2 ΕΕ C 229 της 31.7.2012, σ. 68.
3 Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων κρίνει ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιλαμβάνει καμία τροποποίηση επί της 
ουσίας πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση 
των αμετάβλητων διατάξεων των προϋπαρχουσών πράξεων σε συνδυασμό με τις ως άνω τροποποιήσεις, η 
πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση των ισχυόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.



PE494.493v04-00 6/42 PR\912824EL.doc

EL

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

Τροπολογία 1

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 
εξαιρετικές 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. Η ανωτέρω 
παρέκκλιση δεν επηρεάζει τη δημιουργία, 
τη διατήρηση και τη χρησιμοποίηση των 
ηλεκτρονικών συστημάτων για την 
ανταλλαγή δεδομένων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομοιόμορφη ενσωμάτωση και εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ) και στα 
27 κράτη μέλη είναι κεντρικής σημασίας για τη διαφύλαξη της θεμελιώδους έννοιας των 
πανευρωπαϊκών ηλεκτρονικών τελωνείων όπως διατυπώθηκε αρχικά στον εκσυγχρονισμένο 
τελωνειακό κώδικα. Κατ’ εξαίρεση, παρέχεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη η δυνατότητα 
παρεκκλίσεων για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ο καθορισμός των κριτηρίων για τη 
χορήγηση παρεκκλίσεων θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
(τροπολογία της εισηγήτριας επί του άρθρου 7α (νέο)). 
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Τροπολογία 2

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 αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομοιόμορφη ενσωμάτωση και εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ) και στα 
27 κράτη μέλη είναι κεντρικής σημασίας για τη διαφύλαξη της θεμελιώδους έννοιας των 
πανευρωπαϊκών ηλεκτρονικών τελωνείων όπως διατυπώθηκε αρχικά στον εκσυγχρονισμένο 
τελωνειακό κώδικα. Κατ’ εξαίρεση, παρέχεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη η δυνατότητα 
παρεκκλίσεων για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ο καθορισμός των κριτηρίων για τη 
χορήγηση παρεκκλίσεων από το άρθρο 6 παράγραφος 3 θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

Τροπολογία 3

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. 
Στις εν λόγω απλουστεύσεις 
περιλαμβάνονται μη ουσιώδη στοιχεία 
του παρόντος κανονισμού, 
χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές τεχνικές 
επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με τα 
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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:
i) των οικονομικών φορέων,
ii) άλλων αρμόδιων αρχών.
Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας για 
τις δοκιμές, η Επιτροπή αναλαμβάνει τη 
διενέργεια αξιολόγησης προκειμένου να 
προσδιοριστούν τα σχετικά οφέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι βέβαιο ότι οι δοκιμές περαιτέρω απλουστεύσεων στην εφαρμογή της τελωνειακής 
νομοθεσίας με τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων θα είναι σαφώς 
επωφελείς για τη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος ανταγωνιστικότητας και 
οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω απλουστεύσεων θα πρέπει 
να καθίσταται σαφές στον κανονισμό αυτόν καθαυτόν κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο 
άρθρο 10 του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την 
τροπολογία της εισηγήτριας επί του άρθρου 16 νέο εδάφιο.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 



PR\912824EL.doc 9/42 PE494.493v04-00

EL

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243, για τη θέσπιση 
κανόνων σχετικά με τη δημιουργία, τη 
διατήρηση και τη χρησιμοποίηση των 
ηλεκτρονικών συστημάτων για την 
ανταλλαγή δεδομένων που αναφέρονται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 1.

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243 για τη θέσπιση: 

α) κανόνων σχετικά με τη δημιουργία, τη 
διατήρηση και τη χρησιμοποίηση των 
ηλεκτρονικών συστημάτων για την 
ανταλλαγή των δεδομένων που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1·

β) προγράμματος εργασίας σχετικά με τη 
δημιουργία και την εγκατάσταση των 
ηλεκτρονικών συστημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 
1. Το εν λόγω πρόγραμμα εργασίας 
θεσπίζεται έως τις …*.

____________
* ΕΕ: προστίθεται η ημερομηνία: έξι μήνες από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η εφαρμογή του προγράμματος εργασίας περιλαμβάνει 
στοιχεία δευτερεύοντος πολιτικού προσανατολισμού (π.χ. προτεραιότητες, προσαρμογές στη 
διάρθρωση του προϋπολογισμού, δείκτες για τη μέτρηση των επιδόσεων), κρίνεται σκόπιμο να 
αποτελεί αντικείμενο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων (σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ) και 
όχι αντικείμενο εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243 για την 
τροποποίηση των μη ουσιωδών στοιχείων 
που αναφέρονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 2 εφόσον οι απλουστεύσεις 
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που υποβάλλονται σε δοκιμές από ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη κρίνονται 
κατόπιν αξιολόγησης επιτυχείς και 
επωφελείς για τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία της εισηγήτριας επί του άρθρου 15 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο. Ενδείκνυται η τροποποίηση των μη ουσιωδών στοιχείων που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 εφόσον οι απλουστεύσεις που υποβάλλονται σε 
δοκιμές από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη κρίνονται κατόπιν αξιολόγησης επιτυχείς και 
επωφελείς για τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, εντός 6 μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
θεσπίζει με εκτελεστικές πράξεις 
πρόγραμμα εργασίας σχετικά με τη 
δημιουργία και την εγκατάσταση των 
ηλεκτρονικών συστημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 
1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 244 
παράγραφος 4. Η Επιτροπή εκδίδει τις 
αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 2 με εκτελεστικές πράξεις. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
του άρθρου 244 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εκδίδει τις αποφάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 
με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη συμβουλευτική διαδικασία του 
άρθρου 244 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η εφαρμογή του προγράμματος εργασίας περιλαμβάνει 
στοιχεία δευτερεύοντος πολιτικού προσανατολισμού (π.χ. προτεραιότητες, προσαρμογές στη 
διάρθρωση του προϋπολογισμού, δείκτες για τη μέτρηση των επιδόσεων), κρίνεται σκόπιμο να 
αποτελεί αντικείμενο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων (σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ) και 



PR\912824EL.doc 11/42 PE494.493v04-00

EL

όχι αντικείμενο εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο τελωνειακός αντιπρόσωπος είναι 
εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος 
της Ένωσης.

2. Ο τελωνειακός αντιπρόσωπος είναι 
εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος 
της Ένωσης.

Η υποχρέωση αυτή μπορεί να αίρεται σε 
ορισμένες περιπτώσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ της διαγραφής όλων των αναφορών στην άρση της υποχρέωσης του 
οικονομικού φορέα να είναι εγκατεστημένος εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ, που 
γίνεται ενώπιον του τελωνειακού αντιπροσώπου. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένας οικονομικός φορέας που είναι 
εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος 
της Ένωσης και πληροί τα κριτήρια του 
άρθρου 22 μπορεί να υποβάλει αίτηση να 
υπαχθεί στην ιδιότητα του εγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα.

1. Ένας οικονομικός φορέας που είναι 
εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος 
της Ένωσης και πληροί τα κριτήρια του 
άρθρου 22 μπορεί να υποβάλει αίτηση να 
υπαχθεί στην ιδιότητα του εγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 
αίρεται η υποχρέωση εγκατάστασης στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ της διαγραφής όλων των αναφορών στην άρση της υποχρέωσης του 
οικονομικού φορέα να είναι εγκατεστημένος εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ. Η 
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παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία 14 της εισηγήτριας επί του άρθρου 23.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αυτό του εγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα για την ασφάλεια και την προστασία 
που παρέχει στον κάτοχό του 
διευκολύνσεις ως προς την ασφάλεια και 
την προστασία.

β) αυτό του εγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα για την ασφάλεια και την προστασία 
που παρέχει στον κάτοχό του 
διευκολύνσεις ως προς την ασφάλεια και 
την προστασία. Το εν λόγω στοιχείο 
συνεπάγεται λιγότερους ελέγχους στο 
σημείο εισαγωγής ή εξαγωγής και μπορεί 
επίσης να λαμβάνεται υπόψη για τους εκ 
των υστέρων ελέγχους κατά τον 
εκτελωνισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σχέση μεταξύ του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (AEO) και των μειωμένων τελωνειακών 
ελέγχων δεν θεσπίζεται επαρκώς στην πρόταση της Επιτροπής. Η εισηγήτρια θεωρεί σημαντικό 
να διατυπωθεί με σαφήνεια στην βασική πράξη. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές AEO της ΕΕ
αναφέρουν ότι τα πλεονεκτήματα του AEO περιλαμβάνουν λιγότερους ελέγχους στο σημείο 
εισαγωγής ή εξαγωγής  και μπορεί επίσης να λαμβάνεται υπόψη για τους ελέγχους του 
εκτελωνισμού. N.B.: αυτό το σημείο του κειμένου θα πρέπει να θεωρείται τροποποιήσιμο
καθώς αναφέρεται στο περιεχόμενο γκρίζου κειμένου (άρθρο 23(ε): "το είδος και η εμβέλεια 
των διευκολύνσεων που μπορούν να εκχωρηθούν σε εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς").

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κριτήρια για τη χορήγηση της ιδιότητας 
του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα είναι 
τα εξής:

1. Τα κριτήρια για τη χορήγηση της 
ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα είναι τα εξής:

α) ιστορικό συμμόρφωσης με τις 
τελωνειακές και φορολογικές 
υποχρεώσεις·

α) ιστορικό συμμόρφωσης με τις 
τελωνειακές και φορολογικές 
υποχρεώσεις·
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β) ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης 
εμπορικών βιβλίων και, ενδεχομένως, 
παρακολούθησης των μεταφορών, που να 
επιτρέπει τη διεξαγωγή ικανοποιητικών 
τελωνειακών ελέγχων·

β) ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης 
εμπορικών βιβλίων και, ενδεχομένως, 
παρακολούθησης των μεταφορών, που να 
επιτρέπει τη διεξαγωγή ικανοποιητικών 
τελωνειακών ελέγχων·

γ) απόδειξη της φερεγγυότητας· γ) απόδειξη της φερεγγυότητας·

δ) όσον αφορά την έγκριση που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 
στοιχείο α), πρακτικά κριτήρια επάρκειας 
ή επαγγελματικών προσόντων που 
σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη 
δραστηριότητα·

δ) όσον αφορά την έγκριση που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 
στοιχείο α), πρακτικά κριτήρια επάρκειας 
ή επαγγελματικών προσόντων που 
σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη 
δραστηριότητα·

ε) όσον αφορά την έγκριση που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 
στοιχείο β), κατάλληλα πρότυπα 
ασφάλειας και προστασίας.

ε) όσον αφορά την έγκριση που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 
στοιχείο β), κατάλληλα πρότυπα 
ασφάλειας και προστασίας.

1α. Το ιστορικό συμμόρφωσης που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) της 
παραγράφου 1 θεωρείται ικανοποιητικό 
εάν ο αιτών ή το πρόσωπο που διοικεί την 
αιτούσα εταιρεία ή ελέγχει τη διοίκησή 
της ή ο υπεύθυνος για τελωνειακά θέματα 
της αιτούσης εταιρείας δεν έχει διαπράξει 
κατά την προηγούμενη τριετία σοβαρές ή 
επανειλημμένες παραβάσεις της 
τελωνειακής νομοθεσίας και των 
φορολογικών κανόνων που διέπουν την 
είσοδο, την έξοδο, τη διακίνηση, την 
αποθήκευση και τον ειδικό προορισμό 
των εμπορευμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής στην ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα 
αποτελούν πτυχές ουσιώδους σημασίας. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια θεωρεί επιτακτική την 
ανάγκη να καθίστανται σαφέστερες στη βασική πράξη. Εντούτοις, τα συμπληρωματικά 
λεπτομερή στοιχεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
(άρθρο 23 του αναδιατυπωμένου ΕΤΚ), ούτως ώστε να διατηρηθεί κάποιος βαθμός ευελιξίας 
και απλούστευσης στο νομοθετικό κείμενο. Οι νέες παράγραφοι που προτείνονται από την 
εισηγήτρια (βλέπε τροπολογίες 10, 11,12 και 13 της εισηγήτριας επί του άρθρου 22 παράγραφοι 
1β, 1γ, 1δ (νέες)) περιλαμβάνονται, προς το παρόν, μόνο στο ενοποιημένο προσχέδιο διατάξεων 
εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα (ΔΕΕΤΚ). 
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Το σύστημα διαχείρισης που 
αναφέρεται στο στοιχείο β) της 
παραγράφου 1 θεωρείται ικανοποιητικό 
εάν ο αιτών επιδεικνύει υψηλό επίπεδο 
ελέγχου τόσο επί των οικείων πράξεων 
όσο και επί της ροής των εμπορευμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής στην ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα 
αποτελούν πτυχές ουσιώδους σημασίας. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια θεωρεί επιτακτική την 
ανάγκη να καθίστανται σαφέστερες στη βασική πράξη. Εντούτοις, τα συμπληρωματικά 
λεπτομερή στοιχεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
(άρθρο 23 του αναδιατυπωμένου ΕΤΚ), ούτως ώστε να διατηρηθεί κάποιος βαθμός ευελιξίας 
και απλούστευσης στο νομοθετικό κείμενο. Οι νέες παράγραφοι που προτείνονται από την 
εισηγήτρια (βλέπε τροπολογίες 10, 11,12 και 13 της εισηγήτριας) περιλαμβάνονται, προς το 
παρόν, μόνο στο ενοποιημένο προσχέδιο διατάξεων εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου 
τελωνειακού κώδικα (ΔΕΕΤΚ). 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Η φερεγγυότητα που αναφέρεται στο 
στοιχείο γ) της παραγράφου 1 θεωρείται 
αποδεδειγμένη εάν ο αιτών παρουσιάζει 
ικανοποιητική χρηματοοικονομική 
επιφάνεια που επαρκεί για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του τύπου της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας που 
ασκείται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής στην ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα 
αποτελούν πτυχές ουσιώδους σημασίας. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια θεωρεί επιτακτική την 
ανάγκη να καθίστανται σαφέστερες στη βασική πράξη. Εντούτοις, τα συμπληρωματικά 
λεπτομερή στοιχεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
(άρθρο 23 του αναδιατυπωμένου ΕΤΚ), ούτως ώστε να διατηρηθεί κάποιος βαθμός ευελιξίας 
και απλούστευσης στο νομοθετικό κείμενο. Οι νέες παράγραφοι που προτείνονται από την 
εισηγήτρια (βλέπε τροπολογίες 10, 11,12 και 13 της εισηγήτριας) περιλαμβάνονται, προς το 
παρόν, μόνο στο ενοποιημένο προσχέδιο διατάξεων εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου 
τελωνειακού κώδικα (ΔΕΕΤΚ). 

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Τα πρότυπα ασφάλειας και 
προστασίας που αναφέρονται στο 
στοιχείο ε) της παραγράφου 1 θεωρούνται 
κατάλληλα εάν ο αιτών αποδεικνύει ότι 
εφαρμόζει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 
ασφάλεια και την προστασία της διεθνούς 
αλυσίδας εφοδιασμού, μεταξύ άλλων 
στους τομείς της ασφάλειας της 
σωματικής ακεραιότητας, του 
προσωπικού και των επιχειρηματικών 
εταίρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής στην ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα 
αποτελούν πτυχές ουσιώδους σημασίας. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια θεωρεί επιτακτική την 
ανάγκη να καθίστανται σαφέστερες στη βασική πράξη. Εντούτοις, τα συμπληρωματικά 
λεπτομερή στοιχεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
(άρθρο 23 του αναδιατυπωμένου ΕΤΚ), ούτως ώστε να διατηρηθεί κάποιος βαθμός ευελιξίας 
και απλούστευσης στο νομοθετικό κείμενο. Οι νέες παράγραφοι που προτείνονται από την 
εισηγήτρια (βλέπε τροπολογίες 10, 11,12 και 13 της εισηγήτριας) περιλαμβάνονται, προς το 
παρόν, μόνο στο ενοποιημένο προσχέδιο διατάξεων εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου 
τελωνειακού κώδικα (ΔΕΕΤΚ). 
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

β) τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
διεξάγεται εξέταση της ιδιότητας του
εγκεκριμένου οικονομικού φορέα·

γ) τις διευκολύνσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β). 

γ) τη χορήγηση αδειών για τη 
χρησιμοποίηση των απλουστεύσεων από 
τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς·
δ) τον προσδιορισμό της τελωνειακής 
αρχής που είναι αρμόδια για τη χορήγηση 
της εν λόγω ιδιότητας και των αδειών·
ε) τον τύπο και την έκταση των 
διευκολύνσεων που είναι δυνατόν να 
παραχωρηθούν στους εγκεκριμένους 
οικονομικούς φορείς όσον αφορά τους 
τελωνειακούς ελέγχους σχετικά με την 
ασφάλεια και την προστασία·
στ) τις διαβουλεύσεις με άλλες 
τελωνειακές αρχές και την παροχή 
πληροφοριών στις εν λόγω αρχές·
ζ) τους όρους υπό τους οποίους η 
ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα μπορεί να ανασταλεί ή να 
ανακληθεί·
τους όρους υπό τους οποίους 
συγκεκριμένες κατηγορίες εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων μπορούν να 
εξαιρεθούν από την υποχρέωση να είναι 
εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος 
της Ένωσης.
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Στους ανωτέρω συμπληρωματικούς 
όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι 
κανόνες του παρόντος κανονισμού:
α) οι διευκολύνσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

β) οι κανόνες του άρθρου 39 παράγραφος 
3·
γ) η επαγγελματική συμμετοχή σε 
δραστηριότητες που καλύπτονται από 
την τελωνειακή νομοθεσία·
δ) πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή 
επαγγελματικών προσόντων που 
σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη 
δραστηριότητα·
ε) η κατοχή, από τον οικονομικό φορέα, 
διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού 
που έχει εκδοθεί βάσει σχετικών διεθνών 
συμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη βασική πράξη θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια ο σκοπός, το περιεχόμενο και το 
πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Εν προκειμένω, η εισηγήτρια προτείνει εκ 
νέου (με μερικές απαραίτητες προσαρμογές) τις διευκρινιστικές διατάξεις του εκσυγχρονισμένου 
τελωνειακού κώδικα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 15 του. ΣΗΜ.: Η παρούσα τροπολογία 
συνδέεται με την τροπολογία 9 της εισηγήτριας επί του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) και 
με την τροπολογία 17 της εισηγήτριας επί του άρθρου 39 παράγραφος 3. 

Η εισηγήτρια τάσσεται επίσης υπέρ της διαγραφής όλων των αναφορών στην άρση της 
υποχρέωσης του οικονομικού φορέα να είναι εγκατεστημένος εκτός του τελωνειακού εδάφους 
της Ένωσης. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία 8 της εισηγήτριας επί του 
άρθρου 21, παράγραφος 1. 

Τροπολογία 15

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 

9. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
αποφάσεις, εκτός από τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 32 παράγραφος 8, με τις οποίες 
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ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν, να 
αναστείλουν να ακυρώσουν, να 
τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν 
απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 24, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενιαία 
εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.

ζητεί από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 
να λάβουν, να αναστείλουν, να 
ακυρώσουν, να τροποποιήσουν ή να 
ανακαλέσουν απόφαση που αναφέρεται 
στο άρθρο 24, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της 
τελωνειακής νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις καλύπτουν πράξεις γενικής εφαρμογής και στα άρθρα 24 
παράγραφος 9 και 32 παράγραφος 8 του αναδιατυπωμένου ΕΤΚ γίνεται απλώς αναφορά «στα 
κράτη μέλη» και όχι σε «ένα ή περισσότερα κράτη μέλη». Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που 
ληφθεί απόφαση υπέρ της διατήρησης της διαδικασίας των εκτελεστικών πράξεων στα άρθρα 
26 και 34, η ανωτέρω τροπολογία θα παρέχει σαφέστερες διευκρινίσεις επί του θέματος. Η 
παρούσα τροπολογία συνδέεται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 ή ΔΠΚ, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ενιαία δασμολογική 
κατάταξη ή ο προσδιορισμός της 
καταγωγής των εμπορευμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις καλύπτουν πράξεις γενικής εφαρμογής και στα άρθρα 24 
παράγραφος 9 και 32 παράγραφος 8 του αναδιατυπωμένου ΕΤΚ γίνεται απλώς αναφορά «στα 
κράτη μέλη» και όχι σε «ένα ή περισσότερα κράτη μέλη». Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που 
ληφθεί απόφαση υπέρ της διατήρησης της διαδικασίας των εκτελεστικών πράξεων στα άρθρα 
26 και 34, η ανωτέρω τροπολογία θα παρέχει σαφέστερες διευκρινίσεις επί του θέματος. Η 
παρούσα τροπολογία συνδέεται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι τελωνειακοί έλεγχοι διεξάγονται 
μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο διαχείρισης 
κινδύνων που θα βασίζεται στην 
ανταλλαγή πληροφοριών και αναλύσεων 
όσον αφορά τους κινδύνους μεταξύ των 
τελωνειακών διοικήσεων και θα καθορίζει 
κοινά κριτήρια και πρότυπα κινδύνων, 
μέτρα ελέγχου και τομείς ελέγχων με 
προτεραιότητα.

3. Οι τελωνειακοί έλεγχοι διεξάγονται 
μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο διαχείρισης 
κινδύνων που θα βασίζεται στην 
ανταλλαγή πληροφοριών και αναλύσεων 
όσον αφορά τους κινδύνους μεταξύ των 
τελωνειακών διοικήσεων και θα καθορίζει 
κοινά κριτήρια και πρότυπα κινδύνων, 
μέτρα ελέγχου και τομείς ελέγχων με 
προτεραιότητα.

Κατά γενικό κανόνα, για να είναι πλήρως 
ορατά τα οφέλη από την ιδιότητα του 
εγκεκριμένου οικονομικού φορέα όσον 
αφορά τη μείωση των φυσικών ελέγχων 
και των ελέγχων βάσει εγγράφων στον 
τομέα της ασφάλειας και της προστασίας, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 2 στοιχείο α), απαιτείται η 
ενσωμάτωση χαμηλότερης 
βαθμολόγησης κινδύνων στα τελωνειακά 
συστήματα διαχείρισης των κινδύνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις νέες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς 
διευκρινίζεται ότι ένα από τα οφέλη των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων «συνεπάγεται 
λιγότερους ελέγχους στο σημείο εισαγωγής ή εξαγωγής και μπορεί επίσης να λαμβάνεται υπόψη 
για τους εκ των υστέρων ελέγχους». Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι η θεμελιώδης αυτή αρχή 
δεν πρέπει να αναφέρεται μόνο στις κατευθυντήριες γραμμές, αλλά να διατυπώνεται με 
σαφήνεια στη βασική πράξη και να συμπεριλαμβάνεται στα άρθρα 21 και 39 του 
αναδιατυπωμένου ΕΤΚ. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία 9 της εισηγήτριας 
επί του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) και με την τροπολογία 14 της εισηγήτριας επί του 
άρθρου 23.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, μέτρα για τη διασφάλιση της 
ενιαίας εφαρμογής των τελωνειακών 
ελέγχων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η 
ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τους 
κινδύνους και η ανάλυση των κινδύνων, 
κοινά κριτήρια και πρότυπα κινδύνου, τα 
μέτρα ελέγχου και οι τομείς ελέγχων με 
προτεραιότητα.

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, μέτρα για τη διασφάλιση της 
ενιαίας εφαρμογής των τελωνειακών 
ελέγχων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η 
ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τους 
κινδύνους και η ανάλυση των κινδύνων, 
κοινά κριτήρια και πρότυπα κινδύνου, τα 
μέτρα ελέγχου και οι τομείς ελέγχων με 
προτεραιότητα. Τα εν λόγω μέτρα δεν 
επηρεάζουν τον γενικό κανόνα που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία της εισηγήτριας επί του άρθρου 21 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και επί του άρθρου 39 παράγραφος 3. Καταρχήν, για να είναι 
πλήρως ορατά τα οφέλη από την ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα όσον αφορά τη 
μείωση των φυσικών ελέγχων και των ελέγχων βάσει εγγράφων στον τομέα της ασφάλειας και 
της προστασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο α), απαιτείται η 
ενσωμάτωση χαμηλότερης βαθμολόγησης των κινδύνων στα τελωνειακά συστήματα διαχείρισης 
των κινδύνων.

Τροπολογία 19

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 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 ή, εφόσον το εν 
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λόγω κριτήριο δεν επιτρέπει να 
υποστηριχθεί ότι πραγματοποιήθηκε 
ουσιαστική μεταποίηση, με βάση το 
κριτήριο των κατ’ αξία ποσοστών ή των 
εργασιών κατασκευής ή μεταποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να ενσωματωθούν στη βασική πράξη οι κύριες αρχές 
που χρησιμεύουν ως κανόνας/οδηγός στην Επιτροπή για την κατάρτιση των οικείων πράξεων 
(κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις). Κατά την άποψη της εισηγήτριας, το κριτήριο που διέπει την 
εφαρμογή των κανόνων καταγωγής αποτελεί ουσιώδες στοιχείο και πρέπει επομένως να 
καθίσταται σαφές στη βασική πράξη. Η ανωτέρω πρόταση προέρχεται από τη συμφωνία του 
ΠΟΕ για τους κανόνες καταγωγής (άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο γ), σημείο iii), πρώτη 
περίπτωση). Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία 21 της εισηγήτριας επί του 
άρθρου 55.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον προβλέπεται απόδειξη της 
καταγωγής των εμπορευμάτων σύμφωνα 
με την τελωνειακή νομοθεσία ή άλλη 
ενωσιακή νομοθεσία που διέπει 
συγκεκριμένους τομείς, οι τελωνειακές 
αρχές μπορούν, σε περίπτωση εύλογης 
αμφιβολίας, να ζητήσουν πρόσθετες 
αποδείξεις για να βεβαιωθούν ότι η 
καταγωγή συμβιβάζεται πράγματι με τους 
κανόνες που θεσπίζει η σχετική ενωσιακή 
νομοθεσία.

2. Εφόσον προβλέπεται απόδειξη της 
καταγωγής των εμπορευμάτων σύμφωνα 
με την τελωνειακή νομοθεσία ή άλλη 
ενωσιακή νομοθεσία που διέπει 
συγκεκριμένους τομείς, οι τελωνειακές 
αρχές μπορούν, σε περίπτωση εύλογης 
αμφιβολίας, να ζητήσουν πρόσθετες 
αποδείξεις για να βεβαιωθούν ότι η 
καταγωγή συμβιβάζεται πράγματι με τους 
κανόνες που θεσπίζει η σχετική ενωσιακή 
νομοθεσία.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που 
υποβάλλονται προς επαλήθευση στην 
Ένωση με την προσκόμιση 
πιστοποιητικών καταγωγής που έχουν 
εκδοθεί σε τρίτη χώρα πρέπει να πληρούν 
τους ακόλουθους όρους:
α) να έχουν εκδοθεί από μια αρχή ή έναν 
οργανισμό αξιόπιστο και 
εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτόν 
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από το κράτος έκδοσης·
β) να περιέχουν όλα τα πληροφοριακά 
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του 
εμπορεύματος στο οποίο αναφέρονται·
γ) να πιστοποιούν με σαφήνεια ότι το 
εμπόρευμα στο οποίο αναφέρονται 
κατάγεται από συγκεκριμένη χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να ενσωματωθούν στη βασική πράξη οι κύριες αρχές 
που χρησιμεύουν ως κανόνας/οδηγός στην Επιτροπή για την κατάρτιση των οικείων πράξεων 
(κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις). Κατά την άποψη της εισηγήτριας, το κριτήριο που διέπει την 
εφαρμογή των κανόνων καταγωγής αποτελεί ουσιώδες στοιχείο και πρέπει επομένως να 
καθίσταται σαφές στη βασική πράξη. Η ανωτέρω πρόταση προέρχεται από το ΔΕΕΤΚ. Η 
παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία 21 της εισηγήτριας επί του άρθρου 55.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55

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, καθορίζοντας, 
διά συμπληρώσεως, τα εξής: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία 19 της εισηγήτριας επί του άρθρου 53 
παράγραφος 2 και με την τροπολογία 20 της εισηγήτριας επί του άρθρου 54 παράγραφος 2.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση εμπορευμάτων στα 
οποία εφαρμόζονται προτιμησιακά μέτρα 
που θεσπίζονται μονομερώς από την 
Ένωση για ορισμένες χώρες ή εδάφη εκτός 
του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης ή 
ομάδες χωρών ή εδαφών, εκτός από αυτά 
που αναφέρονται στην παράγραφο 5, η 
Επιτροπή θεσπίζει μέτρα που καθορίζουν 
τους κανόνες προτιμησιακής καταγωγής. 

3. Στην περίπτωση εμπορευμάτων στα 
οποία εφαρμόζονται προτιμησιακά μέτρα 
που θεσπίζονται μονομερώς από την 
Ένωση για ορισμένες χώρες ή εδάφη εκτός 
του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης ή 
ομάδες χωρών ή εδαφών, εκτός από αυτά 
που αναφέρονται στην παράγραφο 5, η 
Επιτροπή θεσπίζει μέτρα που καθορίζουν 
τους κανόνες προτιμησιακής καταγωγής. 
Οι κανόνες για τον προσδιορισμό της 
προτιμησιακής καταγωγής βασίζονται 
στο κριτήριο των εξ ολοκλήρου 
παραχθέντων εμπορευμάτων ή των 
εργασιών επαρκούς μεταποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να ενσωματωθούν στη βασική πράξη οι κύριες αρχές 
που χρησιμεύουν ως κανόνας/οδηγός στην Επιτροπή για την κατάρτιση των οικείων πράξεων 
(κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις). Κατά την άποψη της εισηγήτριας, το κριτήριο που διέπει την 
εφαρμογή της προτιμησιακής καταγωγής των εμπορευμάτων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο και 
πρέπει επομένως να καθίσταται σαφές στη βασική πράξη. Η ανωτέρω πρόταση προέρχεται από 
το άρθρο 72 και το άρθρο 98 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Η παρούσα 
τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία 23 της εισηγήτριας επί του άρθρου 57.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57

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, καθορίζοντας, 
διά συμπληρώσεως, τα εξής: 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία 22 της εισηγήτριας επί του άρθρου 56.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 115α
Υποβολή και αρμόδιο πρόσωπο
Η συνοπτική διασάφηση εισόδου 
υποβάλλεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών 
τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων και η 
διαχείρισή της πραγματοποιείται μέσω 
του συστήματος πολλαπλής 
αρχειοθέτησης, σύμφωνα με τις 
συστάσεις του πλαισίου προτύπων της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Τελωνείων 
(ΠΟΤ). Το εν λόγω σύστημα ερείδεται 
στην αρχή σύμφωνα με την οποία οι 
πληροφορίες πρέπει να συλλέγονται από 
το πρόσωπο που τις καθιστά διαθέσιμες 
και δικαιούται εν προκειμένω να τις 
υποβάλει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου εμπορεύματος συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για 
την εισαγωγή του συγκεκριμένου εμπορεύματος στην ΕΕ. Πρόκειται, συνεπώς, για πτυχή 
ουσιώδους σημασίας που πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διατάξεων της βασικής πράξης και 
όχι απλώς κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Έχει αποδειχθεί ότι η χρήση του συστήματος 
πολλαπλής αρχειοθέτησης, σύμφωνα με τις συστάσεις του πλαισίου προτύπων της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Τελωνείων (ΠΟΤ), αποτελεί το κατεξοχήν μέσο επιλογής για την απόκτηση 
πληροφοριών υψηλής ποιότητας σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων και εφαρμόζεται ήδη 
με επιτυχία σε πολλά μέρη του κόσμου. Το εν λόγω σύστημα ερείδεται στην αρχή σύμφωνα με 
την οποία οι πληροφορίες πρέπει να συλλέγονται από το πρόσωπο που τις καθιστά διαθέσιμες 
και δικαιούται εν προκειμένω να τις υποβάλει. 
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 – εισαγωγικό μέρος και στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σε περίπτωση τροποποίησης του 
πλαισίου προτύπων της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Τελωνείων (ΠΟΤ), 
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243, 
τροποποιώντας τους κανόνες σχετικά με 
τη διαδικασία υποβολής συνοπτικής 
διασάφησης εισόδου, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 115α.

α) τους κανόνες σχετικά με τη διαδικασία 
υποβολής συνοπτικής διασάφησης 
εισόδου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου εμπορεύματος συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για 
την εισαγωγή του συγκεκριμένου εμπορεύματος στην ΕΕ. Πρόκειται, συνεπώς, για πτυχή 
ουσιώδους σημασίας που πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διατάξεων της βασικής πράξης και
όχι απλώς κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 – εισαγωγικό μέρος (νέο) και στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243, καθορίζοντας 
τα εξής:
α) τις περιπτώσεις, εκτός αυτών που 
αναφέρονται στο άρθρο 114 παράγραφος 
2, κατά τις οποίες η υποχρέωση υποβολής 
συνοπτικής διασάφησης εισόδου μπορεί 
να αποτελέσει αντικείμενο παρέκκλισης ή 
προσαρμογής και τις προϋποθέσεις υπό 
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τις οποίες μπορεί να σημειωθεί 
παρέκκλιση ή προσαρμογή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Από τον όρο «κανόνες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου» 
του στοιχείου α) του παρόντος άρθρου δεν είναι δυνατόν να συναχθεί το συμπέρασμα ότι 
προβλέπεται ενδεχομένως εξουσιοδότηση για τη θέσπιση πρόσθετων απαλλαγών ή για την 
προσαρμογή της υποχρέωσης υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 126α 
Εμπορεύματα που θεωρείται ότι 
υπάγονται σε προσωρινή εναπόθεση
1. Τα μη ενωσιακά εμπορεύματα που 
προσκομίζονται στο τελωνείο θεωρείται 
ότι έχουν υπαχθεί σε προσωρινή 
εναπόθεση, σύμφωνα με το άρθρο 203, 
εκτός αν υπαχθούν αμέσως σε 
τελωνειακό καθεστώς για το οποίο έχει 
γίνει αποδεκτή τελωνειακή διασάφηση ή 
τεθούν σε ελεύθερη ζώνη.
2. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του 
άρθρου 114 παράγραφος 3 και των 
εξαιρέσεων ή απαλλαγών που 
προβλέπονται από τα μέτρα που 
λαμβάνονται βάσει του άρθρου 114 
παράγραφος 2, όταν διαπιστώνεται ότι τα 
μη ενωσιακά εμπορεύματα που 
προσκομίζονται στο τελωνείο δεν 
καλύπτονται από συνοπτική διασάφηση 
εισόδου, ο κάτοχος των εμπορευμάτων 
υποβάλλει αμέσως τη διασάφηση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση
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Προτείνεται η επαναφορά του πρώην άρθρου 98 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 
(εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας). Το άρθρο αυτό έχει διαγραφεί από την 
αναδιατύπωση του ΕΤΚ, παρά το γεγονός ότι τα εμπορεύματα εξακολουθούν να υπάγονται σε 
προσωρινή εναπόθεση με την πράξη της προσκόμισης. 

Τροπολογία 28

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

Όσον αφορά τον κεντρικό τελωνισμό, η εισηγήτρια προτείνει μια τροπολογία που επαναφέρει το 
αρχικό άρθρο 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. Η διάταξη αυτή επηρεάζει τις παραγράφους 2 και 3 
του άρθρου 138. Κατά συνέπεια, η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία 29 της 
εισηγήτριας επί του άρθρου 138 παράγραφος 3 του αναδιατυπωμένου ΕΤΚ. 

Τροπολογία 29

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 
λόγους ασφάλειας και προστασίας, κάθε 
εξέταση που ζητά αιτιολογημένα το 
τελωνείο στο οποίο κατατέθηκε η 
τελωνειακή διασάφηση και επιτρέπει την 
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παραλαβή των εμπορευμάτων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που 
λαμβάνει από το εν λόγω τελωνείο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τον κεντρικό τελωνισμό, η εισηγήτρια προτείνει μια τροπολογία που επαναφέρει το 
αρχικό άρθρο 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. Η διάταξη αυτή επηρεάζει το άρθρο 138 
παράγραφοι 2 και 3 του αναδιατυπωμένου ΕΤΚ. Κατά συνέπεια, η παρούσα τροπολογία 
συνδέεται με την τροπολογία 28 της εισηγήτριας επί του άρθρου 138 παράγραφος 2.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τον κεντρικό τελωνισμό, η εισηγήτρια προτείνει μια τροπολογία που επαναφέρει το 
αρχικό άρθρο 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. Η διάταξη αυτή επηρεάζει τις παραγράφους 2 και 3 
του άρθρου 138. Κατά συνέπεια, η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία 29 της 
εισηγήτριας επί του άρθρου 138 παράγραφος 3 και με την τροπολογία 28 της εισηγήτριας επί 
του άρθρου 138 παράγραφος 2 του αναδιατυπωμένου ΕΤΚ. 
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Τροπολογία 31

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 
γνωστοποιηθούν εκ των προτέρων και 
κατόπιν να είναι διαθέσιμα για 
τελωνειακό έλεγχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία παρέχει τη δυνατότητα γνωστοποίησης των τελωνειακών αποφάσεων 
σχετικά με την παράδοση/τον έλεγχο της διασάφησης πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα «είναι διαθέσιμα για τελωνειακό έλεγχο» και ότι «οι 
τελωνειακές αρχές συμφωνούν». Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι αυτός ήταν και ο σκοπός 
του άρθρου 112 παράγραφος 1 του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα, ενώ στην πρόταση 
για την αναδιατύπωση του ΕΤΚ προβλέπεται η αποδοχή της διασάφησης αποκλειστικά και μόνο 
κατόπιν προσκόμισης των εμπορευμάτων, διάταξη που προϋποθέτει την άφιξη και τη 
διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων προς έλεγχο. Ο όρος αυτός αποκλείει τη δυνατότητα 
παραχώρησης μιας απλής, χρήσιμης διευκόλυνσης για τις εμπορικές συναλλαγές.

Τροπολογία 32

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.

Εφόσον δεν επέλθουν μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις στα δεδομένα που έχουν 
ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας 
εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, ο 
εγκεκριμένος οικονομικός φορέας για τις 
τελωνειακές απλουστεύσεις θεωρείται ότι 
πληροί τον όρο του στοιχείου β) του 
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πρώτου εδαφίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπαγωγή στην ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα θα πρέπει να επιτρέπει στους 
επιδεικνύοντες πνεύμα συνεργασίας οικονομικούς φορείς να είναι σε θέση να αξιοποιούν στο 
έπακρο τις δυνατότητες απλούστευσης: εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του εγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα, δεν θα πρέπει να επανεξετάζεται κανένα άλλο κριτήριο για τη χρήση των 
απλουστεύσεων που αφορούν την εκτέλεση πράξεων. Εντούτοις, στην αναδιατύπωση του ΕΤΚ 
θεσπίζεται πλέον η συσχέτιση μεταξύ των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας χρήσης ειδικού 
καθεστώτος και της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Η διάταξη αυτή 
υποβαθμίζει την ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα και επισύρει αυξημένες 
δαπάνες, ιδίως για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 203 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός αν μη ενωσιακά εμπορεύματα 
υπάγονται σε άλλο τελωνειακό καθεστώς 
θεωρείται ότι έχουν υπαχθεί στο καθεστώς 
προσωρινής εναπόθεσης κατά τη στιγμή 
της προσκόμισής τους στο τελωνείο στις 
εξής περιπτώσεις:

1. Εφόσον δεν διασαφιστούν για υπαγωγή
σε άλλο τελωνειακό καθεστώς, τα 
παρακάτω μη ενωσιακά εμπορεύματα
θεωρείται ότι διασαφίζονται για υπαγωγή
στο καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης 
από τον κάτοχο των εμπορευμάτων κατά 
τη στιγμή της προσκόμισής τους στο 
τελωνείο:

α) όταν εμπορεύματα τα οποία εισέρχονται 
στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 
προσκομίζονται στο τελωνείο αμέσως 
μετά την άφιξή τους σύμφωνα με το 
άρθρο 124·

α) εμπορεύματα τα οποία εισέρχονται στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αλλά όχι 
απευθείας σε ελεύθερη ζώνη·

β) όταν εμπορεύματα προσκομίζονται στο 
τελωνείο προορισμού στο τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης σύμφωνα με τους 
κανόνες που διέπουν το καθεστώς 
διαμετακόμισης·

β) εμπορεύματα τα οποία εισέρχονται από 
ελεύθερη ζώνη σε άλλο τμήμα του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης·

γ) όταν εμπορεύματα εισέρχονται από 
ελεύθερη ζώνη σε άλλο τμήμα του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.

γ) εμπορεύματα για τα οποία λήγει το
καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης.

Η τελωνειακή διασάφηση θεωρείται ότι 
κατατέθηκε και έγινε αποδεκτή από τις 
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τελωνειακές αρχές τη στιγμή της 
προσκόμισης των εμπορευμάτων στο 
τελωνείο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως πρώην παράγραφος 1 του άρθρου 151, η παρούσα τροπολογία καθορίζει την πράξη 
διασάφησης και την αποδοχή της. Πρόκειται για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο 
τελωνειακό καθεστώς μέσω της πράξης διασάφησης, η οποία πρέπει να αποτελεί αντικείμενο 
των διατάξεων που προβλέπονται στον τίτλο IV, κεφάλαιο 2, τμήμα 3 (άρθρο 126α).

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 203 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης
υποβάλλεται από τον κάτοχο των 
εμπορευμάτων το αργότερο τη στιγμή της 
προσκόμισής τους στο τελωνείο σύμφωνα 
με την παράγραφο 1.

2. Η συνοπτική διασάφηση εισόδου, ή το 
παραστατικό διαμετακόμισης που την 
αντικαθιστά, αποτελεί τη διασάφηση 
υπαγωγής σε καθεστώς προσωρινής 
εναπόθεσης.

Η διασάφηση αυτή μπορεί να διορθωθεί 
ή να ακυρωθεί και να επαληθευθεί από 
τις τελωνειακές αρχές.

Οι διατάξεις του άρθρου 149 διέπουν 
διασαφήσεις αυτού του είδους μετά την 
προσκόμιση των εμπορευμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικής διασάφησης για προσωρινή εναπόθεση είναι 
αβάσιμη. Η συνοπτική διασάφηση εισόδου, ή το παραστατικό διαμετακόμισης που την 
αντικαθιστά, πληροί τους όρους της υποχρέωσης υποβολής τελωνειακής διασάφησης για 
προσωρινή εναπόθεση. Τα ευλόγως απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία για την προσωρινή 
εναπόθεση υπό τελωνειακή επιτήρηση μπορούν, και πρέπει, να συμπεριλαμβάνονται στη 
γνωστοποίηση που απαιτείται για την προσκόμιση των εμπορευμάτων. Η διόρθωση της 
διασάφησης διέπεται από τις ρυθμίσεις για τις τελωνειακές διασαφήσεις, δεδομένου ότι η 
συνοπτική διασάφηση εισόδου δεν έχει πλέον ισχύ τέτοιας διασάφησης.
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Τροπολογία 35

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 τη λήξη του 
εν λόγω καθεστώτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση ενιαίων κανόνων εξαγωγής σε ολόκληρη την ΕΕ είναι καίριας σημασίας για την 
εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ. Δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι οι 
κανόνες για το καθεστώς εξαγωγής ή για την απλούστευσή του καλύπτονται από την 
εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 232 και 234 της πρότασης της Επιτροπής. 

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 234

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 διατυπώσεων κατά την 
εξαγωγή που εφαρμόζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 233 παράγραφος 3.

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

α) τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς 
εξαγωγής·
β) τις διατυπώσεις κατά την εξαγωγή που 
εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 233 
παράγραφος 3·

γ) τους κανόνες για τη χορήγηση της 
άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 233 
παράγραφος 4.

Or. en



PR\912824EL.doc 33/42 PE494.493v04-00

EL

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση ενιαίων κανόνων εξαγωγής σε ολόκληρη την ΕΕ είναι καίριας σημασίας για την 
εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ. Δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι οι 
κανόνες για το καθεστώς εξαγωγής ή για την απλούστευσή του καλύπτονται από την 
εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 232 και 234 της πρότασης της Επιτροπής. 

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 243 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
υπό τους όρους που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
υπό τους όρους που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο, έχοντας υπόψη τη Συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ιδίως το άρθρο 290.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφορά στο άρθρο 290 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 244 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή τελωνειακού κώδικα. Η 
τελευταία είναι επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή τελωνειακού κώδικα. Η 
τελευταία είναι επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, 
έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως το άρθρο 291.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφορά στο άρθρο 291 της ΣΛΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην αναδιατύπωση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ), η Επιτροπή πρότεινε την 
προσαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 στην εξέλιξη της 
τελωνειακής και της λοιπής συναφούς νομοθεσίας, με σκοπό την ευθυγράμμιση του 
κανονισμού προς τις διαδικαστικές απαιτήσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας και τη μετάθεση της εφαρμογής του.

Κατά συνέπεια, οι περισσότερες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για τη 
θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας) 
τροποποιήθηκαν, λόγω είτε του αντικτύπου της ευθυγράμμισης με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας είτε της ανάγκης προσαρμογών λόγω της περαιτέρω εξέλιξης της συναφούς 
νομοθεσίας της ΕΕ.

Η τελωνειακή ένωση αποτελεί στοιχείο ουσιώδους σημασίας για τη λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς και η λειτουργία της τελευταίας μπορεί να είναι εύρυθμη μόνον εάν διασφαλίζεται 
ενιαία, συνεπής εφαρμογή των κοινών εκσυγχρονισμένων τελωνειακών κανόνων και 
συστημάτων.

Αποβλέποντας στην προώθηση ενός δυναμικού περιβάλλοντος ανταγωνιστικότητας και 
οικονομικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέριμνα για την εφαρμογή των 
ενδεδειγμένων ενιαίων επιπέδων ελέγχων επί των εμπορευμάτων, η εισηγήτρια κατέθεσε 
τροπολογίες που προάγουν εκσυγχρονισμένες και απλές τελωνειακές ρυθμίσεις, οι οποίες 
βασίζονται σε συστήματα προηγμένης τεχνολογίας και διασφαλίζουν την εναρμόνιση των 
ελέγχων κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι οικονομικοί φορείς να προσκομίζουν μόνο μία φορά τα 
απαιτούμενα πληροφοριακά στοιχεία.

Η εισηγήτρια τήρησε τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας για την τεχνική της 
αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, καταθέτοντας τις τροπολογίες της μόνον σε σχέση με 
το περιεχόμενο του κειμένου που φέρει γκρίζα σκίαση. Επιπλέον, κατά την κατάθεση των 
τροπολογιών της επί του οικείου σχεδίου έκθεσης, η κ. Le Grip διατηρεί το δικαίωμα να 
υποβάλει νέες τροπολογίες επί των διατάξεων που δεν είχαν μεταβληθεί στην πρόταση της 
Επιτροπής (κείμενο σε λευκό φόντο), σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία σε επίπεδο 
πολιτικών Ομάδων. Στην περίπτωση αυτή, η πρόθεση υποβολής των εν λόγω τροπολογιών θα 
κοινοποιηθεί αμέσως στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στην 
προαναφερθείσα διοργανική συμφωνία.

Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων από όλα τα κράτη μέλη

Στην αναδιατύπωση του ΕΤΚ, η Επιτροπή πρότεινε παρεκκλίσεις για ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη από την υποχρεωτική και άνευ όρων χρήση της ανταλλαγής ηλεκτρονικών 
δεδομένων μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων και των οικονομικών φορέων που είχε 
θεσπιστεί δυνάμει του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα. Η πολιτική αυτή αναμένεται 
να οδηγήσει στη θέσπιση προσέγγισης δύο ταχυτήτων για τις τελωνειακές διαδικασίες σε 
ολόκληρη την ΕΕ, με κίνδυνο να οξυνθούν οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών που 
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επιλέγουν να προβούν στη σχετική επένδυση και εκείνων που δεν το πράττουν. Η κατάσταση 
αυτή θα έχει αντίκτυπο και στους οικονομικούς φορείς, διότι θα δημιουργήσει την ανάγκη 
επικάλυψης των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, με τη χρήση είτε έντυπου είτε ηλεκτρονικού 
υλικού, επιβαρύνοντας με σημαντικό πρόσθετο κόστος τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Για 
τον λόγο αυτόν, η εισηγήτρια φρονεί ότι η ενιαία ενσωμάτωση και εφαρμογή του ΕΤΚ και 
στα 27 κράτη μέλη είναι κεντρικής σημασίας για τη διαφύλαξη της θεμελιώδους έννοιας των 
πανευρωπαϊκών ηλεκτρονικών τελωνείων όπως διατυπώθηκε αρχικά στον εκσυγχρονισμένο 
τελωνειακό κώδικα. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να παρασχεθεί η δυνατότητα παρεκκλίσεων για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα και ο καθορισμός των σχετικών κριτηρίων πρέπει να 
αποτελεί αντικείμενο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Η αξιοποίηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα στην αναδιατύπωση 
του ΕΤΚ

Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι η υπαγωγή στην ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα θα πρέπει να επιτρέπει στους επιδεικνύοντες πνεύμα συνεργασίας και αξιόπιστους 
οικονομικούς φορείς να είναι σε θέση να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες 
απλούστευσης. Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, δεν 
θα πρέπει να επανεξετάζεται κανένα άλλο κριτήριο για τη χρήση των απλουστεύσεων που 
αφορούν την εκτέλεση πράξεων. 
Κρίνεται επίσης σκόπιμο να αξιοποιηθεί καλύτερα στην αναδιατύπωση του ΕΤΚ η σύνδεση 
μεταξύ της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα και της μείωσης του επιπέδου των 
τελωνειακών ελέγχων. Προς το παρόν, το στοιχείο αυτό αναφέρεται μόνο στο επίπεδο των 
κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς. Οι βασικές 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα 
συνιστούν επίσης πτυχές ουσιώδους σημασίας και δεν είναι δυνατόν να αποτελούν 
αντικείμενο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

Οι δοκιμές περαιτέρω απλουστεύσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών 
επεξεργασίας δεδομένων

Είναι βέβαιο ότι οι δοκιμές περαιτέρω απλουστεύσεων στην εφαρμογή της τελωνειακής 
νομοθεσίας με τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων θα είναι σαφώς 
επωφελείς για τη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος ανταγωνιστικότητας και 
οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής και η προθεσμία των εν λόγω δοκιμών 
θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια στον κανονισμό αυτόν καθαυτόν. Αμέσως μετά τη 
λήξη της προθεσμίας της εκάστοτε δοκιμής, η απλούστευση θα πρέπει να υποβάλλεται σε 
αξιολόγηση και, εφόσον κρίνεται επιτυχής και επωφελής για τα κράτη μέλη, θα μπορεί να 
ενσωματωθεί στο νομοθετικό κείμενο μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. 

Οι κανόνες απόκτησης της καταγωγής και η προτιμησιακή καταγωγή των 
εμπορευμάτων

Σκοπός των σχετικών τροπολογιών είναι να ενσωματωθούν στη βασική πράξη οι κύριες 
αρχές που χρησιμεύουν ως κανόνας/οδηγός στην Επιτροπή για την κατάρτιση των οικείων 
πράξεων (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις). Ειδικότερα, η εισηγήτρια είναι επίσης της γνώμης 
ότι το κριτήριο που διέπει την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής και το κριτήριο που διέπει 
την εφαρμογή της προτιμησιακής καταγωγής των εμπορευμάτων αποτελούν ουσιώδη 
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στοιχεία και πρέπει επομένως να καθίστανται σαφή στη βασική πράξη. Οι συναφείς 
προτάσεις προέρχονται από τη συμφωνία του ΠΟΕ για τους κανόνες καταγωγής και από το 
άρθρο 72 και το άρθρο 98 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Ο κεντρικός τελωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού 
κώδικα

Όσον αφορά τον κεντρικό τελωνισμό, η εισηγήτρια προτείνει μια τροπολογία που επαναφέρει 
το αρχικό άρθρο 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. Η διάταξη αυτή επηρεάζει το άρθρο 138 
παράγραφοι 2 και 3 του αναδιατυπωμένου ΕΤΚ.

Περιττή η υποβολή ξεχωριστής διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης

Κατά την άποψη της εισηγήτριας, η υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικής διασάφησης 
προσωρινής εναπόθεσης είναι αβάσιμη. Η συνοπτική διασάφηση εισόδου, ή το παραστατικό 
διαμετακόμισης που την αντικαθιστά, πληροί ήδη τους όρους της υποχρέωσης υποβολής 
τελωνειακής διασάφησης για προσωρινή εναπόθεση. Τα ευλόγως απαιτούμενα 
συμπληρωματικά στοιχεία για την εναπόθεση υπό τελωνειακή επιτήρηση μπορούν να 
συμπεριλαμβάνονται στη γνωστοποίηση που απαιτείται για την προσκόμιση των 
εμπορευμάτων. Η πρόταση αναδιατύπωσης του ΕΤΚ επιδιώκει τη θέσπιση υποχρέωσης 
υποβολής συμπληρωματικής και ξεχωριστής διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης. Η 
διάταξη αυτή θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ροή των εμπορικών συναλλαγών, διότι εκτός 
του γεγονότος ότι οι οικονομικοί φορείς είναι συνήθως οι μεταφορείς και οι κάτοχοι των 
εμπορευμάτων ταυτόχρονα, θα υποχρεούνται επιπλέον να υποβάλλουν σε κάθε περίπτωση 
τελωνειακή διασάφηση για την υπαγωγή σε άλλο καθεστώς λίγες ώρες μετά την προσκόμιση 
των εμπορευμάτων, οπωσδήποτε εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Σύμφωνα με τις υφιστάμενες 
προτάσεις, οι φορείς θα υποχρεούνται να προσκομίζουν στην ουσία τα ίδια πληροφοριακά 
στοιχεία δύο φορές.

Οι κανόνες σχετικά με την υποβολή και το αρμόδιο πρόσωπο 

Η υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου εμπορεύματος συνιστά αναγκαία προϋπόθεση 
για την εισαγωγή του συγκεκριμένου εμπορεύματος στην ΕΕ. Πρόκειται, συνεπώς, για πτυχή 
ουσιώδους σημασίας που πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διατάξεων της βασικής πράξης και 
όχι απλώς κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Έχει αποδειχθεί ότι η χρήση του συστήματος 
πολλαπλής αρχειοθέτησης, σύμφωνα με τις συστάσεις του πλαισίου προτύπων της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Τελωνείων (ΠΟΤ), αποτελεί το κατεξοχήν μέσο επιλογής για την 
απόκτηση πληροφοριών υψηλής ποιότητας σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων και 
εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε πολλά μέρη του κόσμου. Το εν λόγω σύστημα ερείδεται στην 
αρχή σύμφωνα με την οποία οι πληροφορίες πρέπει να συλλέγονται από το πρόσωπο που τις 
καθιστά διαθέσιμες και δικαιούται εν προκειμένω να τις υποβάλει.

Γνωστοποίηση πριν από την άφιξη

Η συγκεκριμένη τροπολογία της εισηγήτριας παρέχει τη δυνατότητα γνωστοποίησης των 
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τελωνειακών αποφάσεων σχετικά με την παράδοση/τον έλεγχο της διασάφησης πριν από την 
άφιξη των εμπορευμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα «είναι διαθέσιμα για 
τελωνειακό έλεγχο» και ότι «οι τελωνειακές αρχές συμφωνούν». Πρέπει να επισημανθεί ότι 
αυτός ήταν και ο σκοπός του άρθρου 112 παράγραφος 1 του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού 
κώδικα, ενώ στην πρόταση για την αναδιατύπωση του ΕΤΚ προβλέπεται η αποδοχή της 
διασάφησης αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προσκόμισης των εμπορευμάτων, διάταξη που 
προϋποθέτει την άφιξη και τη διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων προς έλεγχο. Ο όρος αυτός 
αποκλείει τη δυνατότητα παραχώρησης μιας απλής, χρήσιμης διευκόλυνσης για τις εμπορικές 
συναλλαγές.



PR\912824EL.doc 39/42 PE494.493v04-00

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Στοιχεία αναφ.: D(2012)36293

Κύριο Malcolm Harbour 
Πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς
και Προστασίας των Καταναλωτών
ASP 13E130
Βρυξέλλες

Θέμα: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (αναδιατύπωση)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να προΐσταμαι, εξέτασε την ως άνω 
πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 87 περί αναδιατύπωσης του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής: 

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση 
επιφέρει επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με 
την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 156 και 157, γίνονται δεκτές από 
την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα 
τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, εάν, σύμφωνα με το σημείο 8 της Διοργανικής Συμφωνίας, η αρμόδια επί της ουσίας 
επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει τροπολογίες στα κωδικοποιημένα τμήματα της 
πρότασης, κοινοποιεί αμέσως την πρόθεσή της στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα 
πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή, πριν από την ψηφοφορία κατά το άρθρο 54, σχετικά με την 
τοποθέτησή της όσον αφορά τις τροπολογίες καθώς και εάν προτίθεται ή όχι να αποσύρει την 
πρόταση αναδιατύπωσης».

Μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συμμετείχαν στις 
συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που εξέτασε την πρόταση 
αναδιατύπωσης, και ακολουθώντας τις συστάσεις του συντάκτη γνωμοδότησης, η Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων κρίνει ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιλαμβάνει καμία τροποποίηση επί 
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της ουσίας πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση και ότι, όσον 
αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προϋπαρχουσών πράξεων σε 
συνδυασμό με τις ως άνω τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση 
ισχυόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφού εξέτασε την πρόταση κατά τη συνεδρίασή 
της στις 10 Ιουλίου 2012, συνιστά στην επιτροπή σας, αρμόδια επί της ουσίας, με 23 ψήφους 
υπέρ και καμία αποχή1, να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με το 
άρθρο 87 του Κανονισμού.

Με εκτίμηση,

Klaus-Heiner LEHNE

Συνημμ.: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

                                               
1 Παρόντες βουλευτές: Klaus-Heiner Lehne (πρόεδρος), Evelyn Regner (αντιπρόεδρος), Françoise Castex 
(αντιπρόεδρος), Sebastian Valentin Bodu (αντιπρόεδρος), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Antonio López-
Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian 
Engström, Sajjad Karim, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, József Szájer, Axel Voss, Dagmar 
Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (αναδιατύπωση)
COM(2012)0064 της 20.2.2012 – 2012/0027(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο 
διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και κυρίως 
το σημείο 9 της εν λόγω συμφωνίας, η Συμβουλευτική Ομάδα, η οποία αποτελείται από τις 
αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, συνεδρίασε στις 29 Μαρτίου, 3 Απριλίου και 24 Μαΐου 2012 με στόχο να 
εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τις συνεδριάσεις αυτές1, η Συμβουλευτική Ομάδα, στο πλαίσιο της εξέτασης της 
πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα 
(εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας), διαπίστωσε ομόφωνα τα εξής:

1) Όσον αφορά την αιτιολογική έκθεση, για να είναι συνεπές το κείμενο αυτό με τις σχετικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία, θα έπρεπε να διευκρινίζει ποιες 
διατάξεις της προηγούμενης πράξης παραμένουν αμετάβλητες στην πρόταση, όπως 
προβλέπεται στο σημείο 6(α)(iii) της εν λόγω συμφωνίας.

2) Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β οι αρχικές λέξεις «το ενδεχόμενο» θα έπρεπε να 
είχαν επισημανθεί με την ένδειξη που χρησιμοποιείται για ουσιαστικές διαγραφές τμημάτων 
                                               
1 Η συμβουλευτική ομάδα είχε στη διάθεσή της την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλωσσική έκδοση της 
πρότασης και εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση, που αποτελεί την πρωτότυπη έκδοση του υπό εξέταση 
κειμένου.
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κειμένου, ήτοι διπλή γραμμή διαγραφής και γκρι σκίαση.

3) Τα ακόλουθα χωρία του αναδιατυπωμένου κειμένου έχοντας ήδη επισημανθεί με διπλή 
γραμμή διαγραφής θα έπρεπε επίσης να έχουν επισημανθεί με τη γκρι σκίαση που 
χρησιμοποιείται γενικά για τον προσδιορισμό ουσιαστικών αλλαγών:
- στην πρώτη αιτιολογική αναφορά του προοιμίου, ο αριθμός άρθρου «26»·
- στο άρθρο 11 παράγραφος 2, οι τελικές λέξεις «η οποία εξασφαλίζει ενδεδειγμένο επίπεδο 
προστασίας δεδομένων»·
- αμέσως μετά το κείμενο του άρθρου 15, ολόκληρη η υφιστάμενη διατύπωση του άρθρου 10 
παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ) και του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 450/2008·
- στο άρθρο 23 στοιχείο β), οι λέξεις «εξέταση του»·
- στο άρθρο 128, οι αριθμοί άρθρων «96» και «98»·
- στο άρθρο 174 παράγραφος 4, ο αριθμός άρθρου «131»·
- στο άρθρο 222 παράγραφος 3 οι λέξεις «καθορίζουν την προθεσμία εντός της οποίας»·

4) Στο άρθρο 168 παράγραφος 1 στοιχείο β), η ένδειξη α) πρέπει να αντικατασταθεί από i), η 
i) από ii), η ii) από iii) και η iii) από iv).

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο 
συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιέχει τροποποιήσεις ουσίας, πέραν εκείνων που 
προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η ομάδα συμπέρανε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση 
των αμετάβλητων διατάξεων της προϋπάρχουσας πράξης σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της 
ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος 
κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsultus Jurisconsultus Γενικός Διευθυντής


