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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει την καίρια σημασία των τελωνείων για τις διεθνείς συναλλαγές· θεωρεί 
αξιέπαινο τον ρυθμιστικό ρόλο της Συμφωνίας ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία, η οποία 
επιδιώκει ένα δίκαιο, ενιαίο και ουδέτερο σύστημα υπολογισμού της αξίας των 
εμπορευμάτων για τελωνειακούς σκοπούς και απαγόρευσης της χρήσης αυθαίρετων ή 
ψευδών δασμολογητέων αξιών που συνιστούν φραγμούς σε ένα ανοικτό και δίκαιο 
εμπόριο· επισημαίνει εξάλλου ότι η εύρυθμη λειτουργία των τελωνείων έχει ουσιώδη 
σημασία για την εμπορική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου του 
μοναδικού ρόλου που αυτά διαδραματίζουν στην καταπολέμηση των παράνομων 
εισαγωγών, εξαγωγών και διακίνησης αγαθών και της παραχάραξης προϊόντων καθώς και 
στην προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και στην εγγύηση της 
ασφάλειας των προϊόντων·

2. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει το άρθρο 24 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα 
προκειμένου η καταγωγή των προϊόντων να συνεχίσει να καθορίζεται βάσει του τόπου 
στον οποίο έλαβε χώρα η τελευταία, οικονομικά δικαιολογημένη, μεταποίηση αυτών· 
τονίζει παράλληλα ότι πρέπει να αναγνωρίζονται στο μέλλον από την ΕΕ τα 
πιστοποιητικά εξαγωγής ως προς την μη προτιμησιακή καταγωγή που εκδίδουν οι 
σχετικές αρχές τρίτων χωρών· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στο ισχύον 
καθεστώς θα επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις με διοικητικές διαδικασίες και θα 
υπονομεύσουν τις υπό εξέλιξη σε επίπεδο ΠΟΕ προσπάθειες εναρμόνισης·

3. θεωρεί αναγκαία τα μέτρα εκσυγχρονισμού όπως είναι η απλούστευση της τελωνειακής 
νομοθεσίας και η εισαγωγή της πληροφορικής με στόχο την διαλειτουργικότητα των 
τελωνείων, καθώς αυτά θα συμβάλουν στην διευκόλυνση των εμπορικών πρακτικών και 
ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν το συντομότερο δυνατόν, πιστεύει δε ότι απαιτείται 
και μεγαλύτερος συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο των αποτρεπτικών και διωκτικών 
δράσεων των αρχών επιβολής του νόμου σε φορολογικά θέματα· υπενθυμίζει ότι η ήδη 
εφαρμοζόμενη προφορική τελωνειακή δήλωση για αγαθά των οποίων η αξία δεν 
υπερβαίνει τα 1000 ευρώ, συνιστά ουσιαστική απλούστευση των εμπορικών 
δραστηριοτήτων για πολλές ΜΜΕ και πρέπει να διατηρηθεί· εύχεται να επισημανθεί στο 
πλαίσιο των εν εξελίξει εργασιών αναθεώρησης του τελωνειακού κώδικα η μεγίστη 
σημασία που έχει για την διευκόλυνση του εμπορίου η κατάργηση των τελωνειακών 
δηλώσεων·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το απλοποιημένο σύστημα τελωνειακού ελέγχου που 
καθιερώθηκε το 2009 και αναγνωρίζει την σημασία του στην προσπάθεια διευκόλυνσης 
του διεθνούς εμπορίου· παρατηρεί με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έφερε στο φως 
ανεπαρκείς ελέγχους αυτών των απλοποιημένων διαδικασιών στα κράτη μέλη· 
επισημαίνει συνεπώς την σημασία που έχει η δέουσα εφαρμογή του εν λόγω συστήματος 
ελέγχου και παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τούτη τη 
διαδικασία προκειμένου να αποφεύγονται απώλειες στον προϋπολογισμό της ΕΕ καθώς 
και παραβάσεις των διατάξεων εμπορικής πολιτικής·
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5. θεωρεί ότι σε μια λειτουργική Ένωση με 27 κράτη μέλη είναι ανάγκη να καθοριστεί κοινή 
δέσμη υποχρεωτικών φυσικών ελέγχων των εμπορευμάτων εφαρμοστέων στο σύνολο των 
διαφόρων σημείων εισόδου (λιμένες, αερολιμένες, οδικά σημεία εισόδου) στην ενιαία 
αγορά της Ένωσης· ζητεί επίσης να υπάρξει διευρυμένη συνεργασία και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τον τρόπο είσπραξης του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, τα 
ωράρια λειτουργίας των τελωνείων καθώς και ως προς τα τέλη και τις κυρώσεις που 
επιφέρει η μη συμμόρφωση με τον τελωνειακό κώδικα της Ένωσης καθώς οι υφιστάμενες 
αποκλίσεις προκαλούν στρεβλώσεις των εμπορικών ροών·

6. υπογραμμίζει πως χρειάζεται συνάφεια στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· κάνει δε νέα έκκληση προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για 
μεγαλύτερη εναρμόνιση των συστημάτων τελωνειακών ελέγχων, αφενός, και κυρώσεων, 
αφετέρου· ζητεί μάλιστα να εφαρμοσθούν κοινές επιχειρησιακές πλατφόρμες στα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή και τονίζει πως χρειάζεται να εξασφαλισθεί η κατάλληλη 
κατάρτιση των τελωνειακών και οικονομικών φορέων ώστε να υπάρξει εγγύηση για την 
ενιαία εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης και μεγαλύτερης προστασίας των 
καταναλωτών·

7. υπενθυμίζει την μεγάλη σημασία της ίσης μεταχείρισης των εγκεκριμένων οικονομικών 
φορέων σε όλα τα σημεία τελωνειακού ελέγχου της κοινοτικής επικράτειας όσον αφορά 
την ομοιομορφία των ελέγχων και την αμοιβαία αναγνώριση·

8. καλεί την Επιτροπή να εντάξει στο νέο τελωνειακό κώδικα αυστηρότερες προδιαγραφές 
για την παροχή υπηρεσιών τελωνειακής αντιπροσώπευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προκειμένου να αυξηθεί ο επαγγελματισμός και η ευσυνειδησία εκ μέρους των 
μεσαζόντων και προκειμένου να καθοριστούν σαφείς κανόνες που θα διέπουν τις σχέσεις 
μεταξύ εκτελωνιστών και επιχειρήσεων που ασκούν πρακτορεία μεταφορών, με τελική 
επιδίωξη την μετατροπή των εκτελωνιστών σε φορείς ενίσχυσης εκείνων των μικρών και 
μεσαίων εισαγωγέων που δεν έχουν την δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων 
τελωνειακής συμμόρφωσης παρόμοιων με του Ευρωπαίου εγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την συμφωνία συνεργασίας στο ζήτημα της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Ιαπωνίας· παροτρύνει την Επιτροπή να διαπραγματευτεί παρόμοιες συμφωνίες με άλλους 
σημαντικούς εταίρους, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Κίνα και η Ρωσία, με 
πλήρη σεβασμό για τον ρόλο του Κοινοβουλίου, και να ενσωματώσει αυτό το στοιχείο 
στις διαπραγματεύσεις επί διμερών εμπορικών συμφωνιών· τονίζει την χρησιμότητα της 
ενίσχυσης της τελωνειακής συνεργασίας με τη Ρωσία και τις χώρες της ανατολικής και 
της μεσογειακής εταιρικής σχέσης προκειμένου να διευκολυνθεί το διεθνές εμπόριο και 
να καταπολεμηθεί η τελωνειακή απάτη και η παραχάραξη·

10. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εκπονήσει σχέδια πολυμερούς συνεργασίας και 
συντονισμού, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ), ώστε με αυτά 
να καταστεί δυνατός ο καθορισμός κοινών πρότυπων και κανόνων ικανών να βελτιώσουν 
την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών και συνοριακών 
διαδικασιών αλλά και να μειώσουν τις δαπάνες μέσα από την κοινή χρήση πρότυπων και 
την ανταλλαγή ορθών πρακτικών·



AD\881319EL.doc 5/6 PE469.822v03-00

EL

11. πιστεύει ότι μια συμφωνία διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών που θα αποτελεί 
τμήμα του κύκλου της Ντόχα θα αποβεί προς όφελος των κρατών μελών του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, ιδίως διότι θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου και θα μειώσει τις 
εμπορικές δαπάνες· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή στην αποστολή της να επισπεύσει 
την σύναψη της εν λόγω συμφωνίας ενόψει της υπουργικής διάσκεψης του προσεχούς 
Δεκεμβρίου·

12. επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι η διενέργεια νόμιμων τελωνειακών 
ελέγχων από τρίτες χώρες δεν χρησιμοποιείται καταχρηστικά, υπό ορισμένες συνθήκες, 
για να υψωθούν νέοι, de facto μη δασμολογικοί φραγμοί σε προϊόντα προέλευσης ΕΕ·



PE469.822v03-00 6/6 AD\881319EL.doc

EL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 11.10.2011

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

24
0
4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader 
Arif, Martin Callanan, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, 
Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Bernd Lange, 
David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, 
Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut 
Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, 
Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

José Bové, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth 
Köstinger, Jörg Leichtfried


