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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η εισηγήτρια: 

θεωρεί ότι, για να διευκολυνθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ, να εξασφαλιστεί η 
ανταγωνιστικότητα μεταξύ των τελωνειακών φορέων και των ξένων εισαγωγέων, να 
καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο απομιμήσεων και να προστατευτούν οι ευρωπαίοι 
καταναλωτές, πρέπει να αναθεωρηθεί ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας, προκειμένου να 
εναρμονιστούν, να απλουστευτούν και να ενοποιηθούν οι διαδικασίες εκτελωνισμού σε όλα 
τα κράτη μέλη, και να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων·

υπενθυμίζει τις επιφυλάξεις που έχει ήδη διατυπώσει στη γνωμοδότηση σχετικά με τον 
εκσυγχρονισμό των τελωνείων, η οποία εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2011, τις οποίες δεν 
αίρει ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας που υπέβαλε η Επιτροπή·

θεωρεί, επομένως, ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση: δεν 
οδηγεί τελικά σε περαιτέρω εξορθολογισμό και εναρμόνιση των τελωνειακών κανόνων αλλά, 
αντίθετα, καταργεί ορισμένες απλουστεύσεις που επέφερε ο εκσυγχρονισμένος τελωνειακός 
κώδικας και επιτρέπει μια σειρά από δυνατές παρεκκλίσεις από τους αρχές και τις πρακτικές, 
όπως για παράδειγμα σε σχέση με τα συστήματα ανταλλαγής δεδομένων, που αντίκεινται στο 
στόχο για ένα ενιαίο τελωνειακό πλαίσιο·

εκφράζει αποδοκιμασία για την απόφαση να μετατεθεί η ημερομηνία εφαρμογής του νέου 
Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα στις 31 Δεκεμβρίου 2020, που συνεπάγεται περαιτέρω 
καθυστέρηση στην ουσιαστική εφαρμογή των νέων συστημάτων πληροφορικής στα τελωνεία 
των κρατών μελών·

προτείνει, στην προοπτική της δημιουργίας ενιαίου ευρωπαϊκού τελωνειακού συστήματος, να 
συσταθεί, σε πειραματική βάση, μια ευρωπαϊκή μονάδα άμεσης επέμβασης για την 
υποστήριξη του έργου των τελωνειακών αρχών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και να 
καταρτιστεί μια δημόσια βάση δεδομένων για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που κατάσχονται 
στα τελωνεία· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από το Συμβούλιο, να υποστηρίξει τη δημιουργία 
νέων συστημάτων που να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της προέλευσης και να εγγυώνται 
την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων·

καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει το άρθρο 53 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα 
προκειμένου η καταγωγή των προϊόντων να συνεχίσει να καθορίζεται βάσει του τόπου στον 
οποίο έλαβε χώρα η τελευταία ουσιαστική και οικονομικά δικαιολογημένη μεταποίηση 
αυτών· τονίζει, παράλληλα, ότι πρέπει να αναγνωρίζονται και στο μέλλον από την ΕΕ τα 
πιστοποιητικά εξαγωγής ως προς τη μη προτιμησιακή καταγωγή που εκδίδουν οι αρμόδιες 
αρχές τρίτων χωρών· τονίζει ότι η τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος θα επιβάρυνε τις 
επιχειρήσεις με διοικητικές διαδικασίες καθ θα υπονόμευε τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται για εναρμόνιση σε επίπεδο ΠΟΕ·

θεωρεί αναγκαία την ταχεία λήψη μέτρων εκσυγχρονισμού, όπως είναι η απλούστευση της 
τελωνειακής νομοθεσίας και η δημιουργία διαλειτουργικών μηχανογραφημένων τελωνειακών 
συστημάτων, και πιστεύει ότι απαιτείται επίσης μεγαλύτερος συντονισμός σε ευρωπαϊκό 
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επίπεδο των προληπτικών και διωκτικών δράσεων των αρχών επιβολής του νόμου σε 
φορολογικά θέματα· εκφράζει παράλληλα την ελπίδα ότι στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα 
θα τονίζεται η σημασία της κατάργησης των τελωνειακών διασαφήσεων, προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι εμπορικές συναλλαγές·

θεωρεί ότι σε μια λειτουργική ΕΕ με 27+1 κράτη μέλη χρειάζεται να καθοριστεί κοινή δέσμη 
υποχρεωτικών φυσικών ελέγχων των εμπορευμάτων, για όλα τα διάφορα σημεία εισόδου 
(λιμένες, αερολιμένες, οδικά σημεία εισόδου) στην Ένωση· 

ζητεί την πλήρη εναρμόνιση των πρακτικών σε σχέση με την είσπραξη του ΦΠΑ κατά την 
εισαγωγή, τα ωράρια λειτουργίας των τελωνείων καθώς και τα τέλη και τις κυρώσεις για τη 
μη συμμόρφωση με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, καθώς οι υφιστάμενες αποκλίσεις 
προκαλούν στρεβλώσεις των εμπορικών ροών·

υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη συνοχής στη διαχείριση των εξωτερικών 
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη για μεγαλύτερο βαθμό εναρμόνισης των συστημάτων τελωνειακού ελέγχου 
αφενός και των κυρώσεων αφετέρου· ζητεί να εφαρμοστούν κοινές επιχειρησιακές 
πλατφόρμες στα κράτη μέλη και την Επιτροπή και τονίζει ότι χρειάζεται να εξασφαλιστεί η 
κατάλληλη κατάρτιση των τελωνειακών και οικονομικών φορέων ώστε να υπάρξει εγγύηση 
για την ενιαία εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης·

υπενθυμίζει τη 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· εκφράζει επίσης την ανησυχία του 
για τη χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων·

καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στον 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 να καθοριστούν σαφείς κανόνες που θα διέπουν τις σχέσεις μεταξύ εκτελωνιστών και 
μεταφορέων, με τελική επιδίωξη την μετατροπή των εκτελωνιστών σε φορείς ενίσχυσης των 
μικρών και μεσαίων εισαγωγέων που δεν έχουν την δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων 
τελωνειακής συμμόρφωσης παρόμοιων με του ευρωπαϊκού εγκεκριμένου οικονομικού φορέα·

εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενεργοποίηση της συμφωνίας συνεργασίας στο ζήτημα 
της αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων μεταξύ Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Ιαπωνίας· παροτρύνει την Επιτροπή να διαπραγματευτεί, με πλήρη σεβασμό του 
ρόλου του Κοινοβουλίου, παρόμοιες συμφωνίες με άλλους σημαντικούς εταίρους και 
επιμένει να περιληφθεί το στοιχείο αυτό στις διαπραγματεύσεις για τις διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η τελωνειακή συνεργασία με τη 
Ρωσία και τις χώρες της ανατολικής και μεσογειακής εταιρικής σχέσης· 

παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει σχέδια πολυμερούς συνεργασίας και συντονισμού στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ), ώστε με αυτά να επιτευχθεί ο 
καθορισμός κοινών προτύπων και κανόνων για τις τελωνειακές διαδικασίες·

φρονεί ότι μια συμφωνία διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών στο πλαίσιο του Γύρου 
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της Ντόχα θα αποβεί προς όφελος των κρατών μελών του ΠΟΕ, ιδίως διότι θα ενισχύσει την 
ασφάλεια δικαίου και θα μειώσει το κόστος των εμπορικών συναλλαγών· παροτρύνει 
συνεπώς την Επιτροπή να επισπεύσει από την πλευρά της τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας 
ενόψει της υπουργικής διάσκεψης του προσεχούς Δεκεμβρίου·

τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η διενέργεια νόμιμων τελωνειακών ελέγχων 
από τρίτες χώρες δεν χρησιμοποιείται καταχρηστικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, για να 
δημιουργούνται εκ των πραγμάτων νέοι, μη δασμολογικοί φραγμοί σε προϊόντα προέλευσης 
ΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες όσον αφορά: τη θέσπιση, 
εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, προγράμματος 
εργασίας για τη δημιουργία και την 
εγκατάσταση των ηλεκτρονικών 
συστημάτων· τις αποφάσεις που παρέχουν 
τη δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν μέσα 
ανταλλαγής και διατήρησης των 
δεδομένων άλλα από τις ηλεκτρονικές 
τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων· τις 
αποφάσεις με τις οποίες εξουσιοδοτούνται 
τα κράτη μέλη να υποβάλλουν σε δοκιμές 
τις απλουστεύσεις κατά την εφαρμογή της 
τελωνειακής νομοθεσίας με τη χρήση 
ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας 
δεδομένων· αποφάσεις με τις οποίες 
ζητείται από τα κράτη μέλη να λάβουν, να 
αναστείλουν, να ακυρώσουν, να 

(4) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες όσον αφορά: τη θέσπιση, 
εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, προγράμματος 
εργασίας για τη δημιουργία και την 
εγκατάσταση των ηλεκτρονικών 
συστημάτων· τις αποφάσεις που παρέχουν 
τη δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν μέσα 
ανταλλαγής και διατήρησης των 
δεδομένων άλλα από τις ηλεκτρονικές 
τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων· τις 
αποφάσεις με τις οποίες εξουσιοδοτούνται 
τα κράτη μέλη να υποβάλλουν σε δοκιμές 
τις απλουστεύσεις κατά την εφαρμογή της 
τελωνειακής νομοθεσίας με τη χρήση 
ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας 
δεδομένων· αποφάσεις με τις οποίες 
ζητείται από τα κράτη μέλη να λάβουν, να 
αναστείλουν, να ακυρώσουν, να 
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τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν 
απόφαση· κοινά κριτήρια και πρότυπα 
κινδύνου, μέτρα ελέγχου και τομείς 
ελέγχου με προτεραιότητα· τη διαχείριση 
δασμολογικής ποσόστωσης και ανωτάτων 
δασμολογικών ορίων, και τη διαχείριση 
της επιτήρησης για τη θέση σε ελεύθερη 
κυκλοφορία ή την εξαγωγή εμπορευμάτων· 
τον προσδιορισμό της δασμολογικής 
κατάταξης των εμπορευμάτων· την 
προσωρινή παρέκκλιση από τους κανόνες 
προτιμησιακής καταγωγής των 
εμπορευμάτων στα οποία εφαρμόζονται 
προτιμησιακά μέτρα που θεσπίζονται 
μονομερώς από την Ένωση· τον 
προσδιορισμό της καταγωγής των 
εμπορευμάτων· τις προσωρινές 
απαγορεύσεις σχετικά με τη 
χρησιμοποίηση συνολικών εγγυήσεων· την 
αμοιβαία συνδρομή μεταξύ τελωνειακών 
αρχών σε περίπτωση που γεννάται 
τελωνειακή οφειλή· τις αποφάσεις για την 
επιστροφή ή διαγραφή ποσού εισαγωγικού 
ή εξαγωγικού δασμού· τις επίσημες ώρες 
λειτουργίας των τελωνείων· τον 
προσδιορισμό της δασμολογικής 
κατάταξης των εμπορευμάτων που 
υπάγονται στο υψηλότερο ποσοστό 
εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού σε 
περίπτωση αποστολής αποτελούμενης από 
εμπορεύματα τα οποία υπάγονται σε 
διαφορετικές δασμολογικές διακρίσεις· Οι 
εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν 
απόφαση· κοινά κριτήρια και πρότυπα 
κινδύνου, μέτρα ελέγχου και τομείς 
ελέγχου με προτεραιότητα· τη διαχείριση 
δασμολογικής ποσόστωσης και ανωτάτων 
δασμολογικών ορίων, και τη διαχείριση 
της επιτήρησης για τη θέση σε ελεύθερη 
κυκλοφορία ή την εξαγωγή εμπορευμάτων· 
τον προσδιορισμό της δασμολογικής 
κατάταξης των εμπορευμάτων και τη 
δημιουργία ενοποιημένων συστημάτων 
είσπραξης των δασμών σε όλα τα κράτη 
μέλη· την προσωρινή παρέκκλιση από τους 
κανόνες προτιμησιακής καταγωγής των 
εμπορευμάτων στα οποία εφαρμόζονται 
προτιμησιακά μέτρα που θεσπίζονται 
μονομερώς από την Ένωση· τον 
προσδιορισμό της καταγωγής και την 
ιχνηλασιμότητα των εμπορευμάτων που 
προέρχονται από τρίτες χώρες· τις 
προσωρινές απαγορεύσεις σχετικά με τη 
χρησιμοποίηση συνολικών εγγυήσεων· την 
αμοιβαία συνδρομή μεταξύ τελωνειακών 
αρχών σε περίπτωση που γεννάται 
τελωνειακή οφειλή· τις αποφάσεις για την 
επιστροφή ή διαγραφή ποσού εισαγωγικού 
ή εξαγωγικού δασμού· τις επίσημες ώρες 
λειτουργίας των τελωνείων· τον 
προσδιορισμό της δασμολογικής 
κατάταξης των εμπορευμάτων που 
υπάγονται στο υψηλότερο ποσοστό 
εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού σε 
περίπτωση αποστολής αποτελούμενης από 
εμπορεύματα τα οποία υπάγονται σε 
διαφορετικές δασμολογικές διακρίσεις· Οι 
εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για την προστασία των καταναλωτών και για την παραγωγή της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης να έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή να λάβει μέτρα για την ιχνηλασιμότητα και τον 
προσδιορισμό της καταγωγής των προϊόντων που εισέρχονται στα ευρωπαϊκά τελωνεία από 
τρίτες χώρες, όπως μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός της 
τελωνειακής νομοθεσίας της Ένωσης 
πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη τις 
απόψεις των οικονομικών φορέων 
προκειμένου να εξασφαλισθεί 
αποτελεσματική απλούστευση των 
διοικητικών διαδικασιών.

Αιτιολόγηση

Ένα από τα βασικά στοιχεία για αποτελεσματική απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών 
είναι η διαβούλευση με τους οικονομικούς φορείς καθ’ οιαδήποτε μελλοντική μεταρρύθμιση του 
ενωσιακού τελωνειακού κώδικα. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για τη διευκόλυνση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
οιοδήποτε πρόσωπο θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να έχει το δικαίωμα να 
ορίζει αντιπρόσωπο για τις συναλλαγές του 
με τις τελωνειακές αρχές. Εντούτοις, δεν 
θα είναι πλέον δυνατόν το εν λόγω 
δικαίωμα εκπροσώπησης να περιορίζεται 
βάσει νόμου εκδιδομένου από ένα εκ των 
κρατών μελών. Επιπλέον, ο τελωνειακός 
αντιπρόσωπος που πληροί τα κριτήρια για 
τη χορήγηση του καθεστώτος του 
εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, θα έχει 

(18) Για τη διευκόλυνση του 
εκτελωνισμού των εμπορικών 
συναλλαγών, οιοδήποτε πρόσωπο θα 
πρέπει να εξακολουθήσει να έχει το 
δικαίωμα να ορίζει αντιπρόσωπο για τις 
συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές. 
Εντούτοις, δεν θα είναι πλέον δυνατόν το 
εν λόγω δικαίωμα εκπροσώπησης να 
περιορίζεται βάσει νόμου εκδιδομένου από 
ένα εκ των κρατών μελών. Για το λόγο 
αυτό, πρέπει να θεσπιστούν 
εναρμονισμένοι ενωσιακοί κανόνες για 
τους τελωνειακούς αντιπροσώπους που 
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το δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες του 
σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος 
της εγκατάστασής του.

λειτουργούν στην ενιαία αγορά. Επιπλέον, 
ο τελωνειακός αντιπρόσωπος που πληροί 
τα κριτήρια για τη χορήγηση του 
καθεστώτος του εγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα, θα έχει το δικαίωμα να παρέχει τις 
υπηρεσίες του σε κράτος μέλος άλλο από 
το κράτος μέλος της εγκατάστασής του εάν 
πληροί ειδικά, εναρμονισμένα σε επίπεδο 
Ένωσης, κριτήρια και συνεπώς μπορεί να 
χρησιμοποιεί ενοποιημένα συστήματα 
είσπραξης των δασμών στα διάφορα 
τελωνεία της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Εάν επιτραπεί στους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς και στους τελωνειακούς 
αντιπροσώπους να παρέχουν υπηρεσίες σε όλα τα κράτη μέλη, τότε πρέπει να εξασφαλισθούν 
ενοποιημένα συστήματα είσπραξης των δασμών στα διάφορα τελωνεία με σκοπό την 
απλούστερη και ταχύτερη παροχή τελωνειακών υπηρεσιών στην Ένωση.

Για να εξασφαλισθούν ομοιόμορφοι κανόνες για τους τελωνειακούς αντιπροσώπους στην ΕΕ27 
και να αποφευχθούν οιεσδήποτε πιθανές μακροπρόθεσμες στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά, οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να θεσπιστούν σε επίπεδο ΕΕ. 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Οι συμμορφούμενοι προς τους 
κανόνες και αξιόπιστοι οικονομικοί 
φορείς πρέπει να επωφελούνται από 
διεθνείς συμφωνίες που προβλέπουν την 
αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος 
των «εγκεκριμένων οικονομικών 
φορέων». 

Αιτιολόγηση

Η σύναψη συμφωνιών συνεργασίας σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων πρέπει να είναι μια από τις προτεραιότητες στις διεξαγόμενες εμπορικές 
διαπραγματεύσεις, ειδικά εκείνες για ουσιαστικές και σφαιρικές εμπορικές συμφωνίες μεταξύ 
της ΕΕ και τρίτων χωρών.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να εξασφαλισθεί η συνεπής και 
ίση μεταχείριση των προσώπων τα οποία 
αφορούν οι τελωνειακές διατυπώσεις και 
οι τελωνειακοί έλεγχοι θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
όσον αφορά τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων που αφορούν την 
τελωνειακή αντιπροσώπευση και τις 
αποφάσεις τις οποίες λαμβάνουν οι 
τελωνειακές αρχές, συμπεριλαμβανομένων 
των αποφάσεων σχετικά με εγκεκριμένους 
οικονομικούς φορείς και δεσμευτικές 
πληροφορίες, καθώς και τους ελέγχους και 
τις διατυπώσεις που πρέπει να 
πραγματοποιούνται στις χειραποσκευές και 
τις παραδιδόμενες αποσκευές.

(25) Για να εξασφαλισθεί η συνεπής και 
ίση μεταχείριση των προσώπων τα οποία 
αφορούν οι τελωνειακές διατυπώσεις και 
οι τελωνειακοί έλεγχοι, οι αποφάσεις όσον 
αφορά τον καθορισμό των προϋποθέσεων 
που αφορούν την τελωνειακή 
αντιπροσώπευση και τις αποφάσεις τις 
οποίες λαμβάνουν οι τελωνειακές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων 
σχετικά με εγκεκριμένους οικονομικούς 
φορείς και δεσμευτικές πληροφορίες, 
καθώς και τους ελέγχους και τις 
διατυπώσεις που πρέπει να 
πραγματοποιούνται στις χειραποσκευές και 
τις παραδιδόμενες αποσκευές, πρέπει να 
λαμβάνονται με εκτελεστικές πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή μπορεί σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις και κατ’ 
εξαίρεση να εκδίδει αποφάσεις που 
παρέχουν τη δυνατότητα σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν, κατά προσωρινή 
παρέκκλιση από την παράγραφο 1, μέσα 
ανταλλαγής και διατήρησης των 
δεδομένων διαφορετικά από τις 
ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας 
δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Ο γενικός κανόνας πρέπει να είναι η ομοιομορφία των κανόνων στους οποίους στηρίζεται ο 
Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας. Οιαδήποτε παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα πρέπει να 
είναι κατ' εξαίρεση, δεόντως αιτιολογημένη και προσωρινού χαρακτήρα προκειμένου να 
αποφευχθούν μόνιμες στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις και για τη διαδικασία εναρμόνισης, ο Ενωσιακός 
Τελωνειακός Κώδικας να εφαρμοστεί ομοιόμορφα και στα 27 κράτη μέλη χωρίς καμιά 
παρέκκλιση.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, τους 
όρους υπό τους οποίους ένας τελωνειακός 
αντιπρόσωπος μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες στο κράτος μέλος στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος. Εντούτοις, με την 
επιφύλαξη της εφαρμογής λιγότερο 
αυστηρών κριτηρίων από το σχετικό 
κράτος μέλος, ο τελωνειακός 
αντιπρόσωπος που πληροί τα κριτήρια 
των στοιχείων α) έως δ) του άρθρου 22 
έχει το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες 
αυτού του είδους σε κράτος μέλος άλλο 
από το κράτος μέλος της εγκατάστασής 
του.

3. Κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, τους 
όρους υπό τους οποίους ένας τελωνειακός 
αντιπρόσωπος μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες στο κράτος μέλος στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος. Ο τελωνειακός 
αντιπρόσωπος πρέπει να είναι 
εγκατεστημένος στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να 
μπορεί να παρέχει τελωνειακές υπηρεσίες 
σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο 
οποίο είναι εγκατεστημένος, ο 
τελωνειακός αντιπρόσωπος διαθέτει 
άδεια η οποία έχει χορηγηθεί από την 
αρμόδια εθνική τελωνειακή αρχή με βάση 
κοινά κριτήρια που εφαρμόζονται σε 
ολόκληρο το έδαφος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και με ισχύ σε όλα τα κράτη 
μέλη.

Αιτιολόγηση

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to 
be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs 
representative a working activity, that in certain EU Member States is regulated as a 
profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs 
services in a Member State other than the one where he is established, should be based on 
separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific requirements 
in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce common 
criteria at EU level for the provision of customs representation services in member States 
other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that 
Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining 
the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the 
Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs 
(2011/2083(INI)), that “Calls on the Commission to include in the MCC more rigorous 
requirements for the provision of the EU’s customs representation services, helping to 
increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and 
laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding 
undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and 
medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance 
programmes similar to those of European AEOs”.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

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 εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 244 παράγραφος 4, 
καθορίζοντας τα εξής:

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

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

β) τους κανόνες σχετικά με την εκχώρηση 
και την απόδειξη του δικαιώματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3·

β) τα κριτήρια που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 3·

γ) τις περιπτώσεις στις οποίες δεν ζητούν 
οι τελωνειακές αρχές τα αποδεικτικά 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 19 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο.

γ) τις περιπτώσεις στις οποίες δεν ζητούν 
οι τελωνειακές αρχές τα αποδεικτικά 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 19 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο.

Αιτιολόγηση

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξουσιοδότηση διαγράφεται
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 243, καθορίζοντας 
τα εξής:
α) τους κανόνες σχετικά με τη διαδικασία 
για τη λήψη αποφάσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 24·
β) τις περιπτώσεις στις οποίες δεν 
παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα 
να εκφράσει την άποψή του σύμφωνα με 
το άρθρο 24 παράγραφος 4 πρώτο 
εδάφιο·
γ) τους κανόνες σχετικά με την 
παρακολούθηση, την επανεξέταση και 
την αναστολή αποφάσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παράγραφος 8.

Αιτιολόγηση

Αυτές είναι ουσιαστικές πτυχές του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και πρέπει να ορίζονται
στην βασική πράξη και όχι να υπόκεινται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφόσον το απαιτούν οι εμπορικές 
συναλλαγές, μπορεί να εκδοθεί στην 
Ένωση  έγγραφο που αποδεικνύει την 
καταγωγή.

3. Μπορεί να εκδοθεί στην Ένωση 
έγγραφο που να αποδεικνύει την καταγωγή 
υπό τον όρο ότι προσκομίζονται έγγραφα 
που αποδεικνύουν την καταγωγή των 
εμπορευμάτων. 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα για 
τον προσδιορισμό της καταγωγής των 
εμπορευμάτων.

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα για 
τον προσδιορισμό της καταγωγής και την 
ιχνηλασιμότητα των εμπορευμάτων. 

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για την προστασία των καταναλωτών και για την παραγωγή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή να λάβει μέτρα για την ιχνηλασιμότητα και τον 
προσδιορισμό της καταγωγής των προϊόντων που εισέρχονται στα ευρωπαϊκά τελωνεία από 
τρίτες χώρες, όπως μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης. 

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η εγγύηση δεν έχει αποδεσμευθεί, 
μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης, εντός 
των ορίων του εγγυημένου ποσού, για την 
είσπραξη των ποσών του εισαγωγικού ή 
του εξαγωγικού δασμού και των λοιπών 
οφειλών που πρέπει να καταβληθούν μετά 
τη διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχου των 
εν λόγω εμπορευμάτων.

Εάν μια ενιαία εγγύηση δεν έχει 
αποδεσμευθεί, μπορεί να χρησιμοποιείται 
επίσης, εντός των ορίων του εγγυημένου 
ποσού, για την είσπραξη των ποσών του 
εισαγωγικού ή του εξαγωγικού δασμού και 
των λοιπών οφειλών που πρέπει να 
καταβληθούν μετά τη διενέργεια εκ των 
υστέρων ελέγχου των εν λόγω 
εμπορευμάτων.

Αιτιολόγηση

This provision could be interpreted by certain Customs administrations in the sense that the 
release of a comprehensive guarantee (i.e. a guarantee covering more customs operations), 
can be blocked for an undetermined period, each time a post-release control can potentially 
be carried out on cleared goods. The main characteristic of the comprehensive guarantees is 
that these are renewed automatically by insurance companies, on their date of expiry, for a 
further period of one or more years, unless a notice of cancellation is expressly given by the 
operator. According to the above paragraph, customs administrations could oppose to the 
release of the guarantee, obliging operators to left them indefinitely open, up to completion of
post-release controls. In this case, the additional costs due to the extension of the length of the 
guarantee would be on the operator’s charge, so compromising their competitiveness. 
Moreover, this solution can be a deterrent the use of the scheme of the comprehensive 
guarantee, which is commonly recognized as an important trade facilitation tool, inducing 
operators to use exclusively single guarantees.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 181 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 196 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η χρήση ηλεκτρονικών δηλώσεων πληροί πλήρως τις απαιτήσεις τόσο για την ηλεκτρονική 
δήλωση όσο και για την υποβολή της· είναι για την ακρίβεια απολύτως σύμφωνη προς την 
έννοια της δήλωσης μέσω εγγραφής στα βιβλία, η οποία αποτελεί πυλώνα του σύγχρονου 
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τελωνειακού κώδικα. Η ενσωμάτωση αυτών των κινήσεων στο νέο μηχανογραφημένο σύστημα 
διαμετακόμισης, είτε πρόκειται για συντομευμένα σύνολα δεδομένων είτε όχι, δεν θα ωφελήσει 
ούτε το εμπόριο ούτε τα τελωνεία και θα επιβαρύνει το κόστος των επιχειρήσεων στην ΕΕ.

Τροπολογία 16

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.

Τροπολογία 17

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 περιπτώσεις στις οποίες 
εφαρμόζονται οι διατυπώσεις κατά την 
εξαγωγή σύμφωνα με το άρθρο 233 
παράγραφος 3·
γ) τους κανόνες για τη χορήγηση της 
άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 233 
παράγραφος 4.

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση ενιαίων κανόνων εξαγωγής σε ολόκληρη την ΕΕ έχει ουσιαστική σημασία τόσο 
για τις ταχυμεταφορές όσο και για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ γενικότερα. Οι κανόνες για το 
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καθεστώς εξαγωγής ή για την απλούστευσή του δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτονται από 
την ανάθεση εξουσίας που προβλέπεται στα άρθρα 232 και 234 της πρότασης της Επιτροπής.
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