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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

που συνοδεύει το έγγραφο 

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές 
κυρώσεις 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
Η τελωνειακή νομοθεσία που αφορά τις συναλλαγές εμπορευμάτων μεταξύ του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και των τρίτων χωρών είναι πλήρως 
εναρμονισμένη και έχει συγκεντρωθεί στον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα (ΚΤΚ) 
από το 1992. Μια σημαντική αναθεώρηση του εν λόγω κώδικα επήλθε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας), ο οποίος έχει πλέον 
αναδιατυπωθεί ως «ενωσιακός τελωνειακός κώδικας» (ΕΤΚ), με στόχο την 
προσαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον για τα 
τελωνεία και το εμπόριο, την περαιτέρω προώθηση της εναρμόνισης και της 
ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας και την παροχή στους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης των κατάλληλων εργαλείων για την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων τους σε ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η τελωνειακή νομοθεσία έχει εναρμονισθεί πλήρως, η 
επιβολή της, η οποία διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους τελωνειακούς κανόνες και 
τη σύννομη επιβολή κυρώσεων, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εθνικής 
νομοθεσίας των κρατών μελών. Κατά συνέπεια, η επιβολή της τελωνειακής 
νομοθεσίας διέπεται από 27 διαφορετικές δέσμες νομικών κανόνων επιβολής 
κυρώσεων και διαφορετικές διοικητικές και δικαστικές παραδόσεις. Αυτό σημαίνει 
ότι οι παραβάσεις ορισμένων υποχρεώσεων που απορρέουν από την εναρμονισμένη 
τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ τιμωρούνται με κυρώσεις οι οποίες διαφέρουν ως 
προς τη φύση και την αυστηρότητα, αναλόγως του κράτους μέλους που είναι 
αρμόδιο για την επιβολή.  

Η αποτελεσματική διαχείριση της Τελωνειακής Ένωσης, η διασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην 
εσωτερική αγορά και η κατάλληλη εφαρμογή ορισμένων πολιτικών της Ένωσης 
(περιβαλλοντική, γεωργική, κλπ.) εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ομοιόμορφη 
επιβολή της τελωνειακής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη. Σήμερα, η εφαρμογή αυτή 
βασίζεται σε μια πολύπλοκη δομή αποτελούμενη από 27 διαφορετικές έννομες 
τάξεις και διοικητικές ή δικαστικές παραδόσεις.  

Σε διεθνές επίπεδο, το γεγονός αυτό έχει στο παρελθόν δημιουργήσει ορισμένα 
ζητήματα σχετικά με τη συμμόρφωση της Ένωσης με τους κανόνες του ΠΟΕ, όσον 
αφορά την ενιαία εφαρμογή των τελωνειακών κανόνων. 

Επιπλέον, η ύπαρξη κοινής εφαρμογής και επιβολής της τελωνειακής νομοθεσίας 
είναι σημαντική όσον αφορά την ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων. Έχει 
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πρακτικές συνέπειες για την πρόσβαση στις τελωνειακές απλουστεύσεις μέσω του 
καθεστώτος του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα και στις ισοδύναμες 
απλουστεύσεις, καθώς αυτές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το προφίλ του 
οικονομικού φορέα όσον αφορά τη συμμόρφωση. Εάν το προφίλ αυτό διαφέρει μόνο 
λόγω της εθνικής τελωνειακής νομοθεσίας, η ίση πρόσβαση στις εν λόγω 
απλουστεύσεις ενδέχεται να υπονομευθεί. 

2. ΠΟΙΟΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 
Οι οικονομικοί φορείς της Ένωσης οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα τελωνεία κατά 
την άσκηση των καθημερινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους είναι αυτοί 
που κατά κύριο λόγο επηρεάζονται από την ύπαρξη 27 διαφορετικών συστημάτων 
επιβολής της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας. Αυτοί έρχονται αντιμέτωποι με το 
πρόβλημα της απουσίας ασφάλειας δικαίου που προκύπτει λόγω των διαφορών 
μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών όσον αφορά τη μεταχείριση 
που επιφυλάσσεται στις παραβάσεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας. 

Οι τελωνειακές διοικήσεις των κρατών μελών ενδέχεται να παρεμποδίζονται από το 
να «λειτουργούν ως ενιαία αρχή» λόγω της απουσίας μιας ενωσιακής προσέγγισης 
όσον αφορά την αντιμετώπιση των τελωνειακών παραβάσεων και των σχετικών 
κυρώσεων. Η διαφορά αυτή είναι σε θέση να δημιουργήσει έλλειψη εμπιστοσύνης 
μεταξύ των εν λόγω τελωνειακών διοικήσεων. 

3. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 
Στο βαθμό που η Ένωση διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα, η αρχή της 
επικουρικότητας δεν έχει εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της 
ΣΕΕ. 

Σε περίπτωση που προταθεί νομοθετική δράση υπαγόμενη στο ποινικό πεδίο, με 
βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων, θα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 83 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Δεδομένου ότι το άρθρο αυτό αφορά κοινή 
αρμοδιότητα (σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ι) της ΣΛΕΕ), πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της επικουρικότητας, σύμφωνα με την οποία 
η Ένωση θα πρέπει να θεσπίζει νομοθεσία μόνον όταν η κλίμακα ή οι συνέπειες του 
προτεινόμενου μέτρου μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης. . 
Δεδομένου ότι ο στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η προσέγγιση των 
τελωνειακών νομοθετικών διατάξεων επιβολής κυρώσεων σε όλα τα κράτη μέλη, 
μόνον η Ένωση είναι σε θέση να την αναπτύξει μέσω δεσμευτικής νομοθεσίας. 
Επιπλέον, στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για πλήρως εναρμονισμένο τομέα 
πολιτικής (τελωνειακή ένωση) με πλήρως εναρμονισμένους κανόνες, των οποίων η 
αποτελεσματική εφαρμογή είναι καθοριστική για την ίδια την ύπαρξη της 
τελωνειακής ένωσης. 

4. ΣΤΟΧΟΙ 
Ο γενικός στόχος της παρούσας πρωτοβουλίας είναι να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή και η επιβολή της νομοθεσίας στην τελωνειακή ένωση 
της Ένωσης. Ειδικότερα, η πρωτοβουλία έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους: 

(1) Διασφάλιση της περαιτέρω συμμόρφωσης με τις διεθνείς υποχρεώσεις της 
Ένωσης. 
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(2) Παροχή ενωσιακού πλαισίου για την ομοιόμορφη επιβολή της τελωνειακής 
νομοθεσίας σε ό, τι αφορά τις παραβάσεις και κυρώσεις. 

(3) Ενίσχυση των ίσων όρων ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς της 
τελωνειακής ένωσης. 

Οι ειδικοί στόχοι που αναφέρονται ανωτέρω, στα σημεία 2) και 3) απαιτούν την 
επίτευξη των κατωτέρω λειτουργικών στόχων: 

• Ομοιομορφία όσον αφορά τα στοιχεία που επισύρουν την επιβολή κυρώσεων 
στο σύνολο της τελωνειακής ένωσης (διασφαλίζοντας ότι το ίδιο είδος 
συμπεριφοράς που συνιστά παραβίαση ενός ή περισσοτέρων τελωνειακών 
κανόνων, αντιστοιχεί στον ίδιο τύπο παράβασης). 

• Επίτευξη κοινής κλίμακας κυρώσεων ανά τύπο παράβασης σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ. 

• Μείωση του κόστους και των εμποδίων που συνδέονται με την ύπαρξη 
διαφορετικών καθεστώτων τελωνειακών παραβάσεων και των σχετικών 
κυρώσεων για τις επιχειρήσεις που διεκπεραιώνουν τελωνειακές διατυπώσεις 
σε άλλα κράτη μέλη. 

5. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Επιλογή πολιτικής Α – Βασικό σενάριο (καμία δράση)  

Στην παρούσα κατάσταση, η τελωνειακή νομοθεσία της Ένωσης, είναι πλήρως 
εναρμονισμένη. Ωστόσο, κάθε κράτος μέλος έχει το δικό του σύστημα επιβολής 
κυρώσεων για τελωνειακές παραβάσεις. Τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να 
διασφαλίζουν την επιβολή των τελωνειακών υποχρεώσεων μέσω εθνικών κανόνων 
και οι κατευθυντήριες γραμμές για τους ΕΟΦ θα παρέχουν κάποια καθοδήγηση όσον 
αφορά την ερμηνεία των κριτηρίων που επιτρέπουν την πρόσβαση στο καθεστώς 
ΕΟΦ, αλλά χωρίς καμία δεσμευτική ισχύ. 

Επιλογή πολιτικής Β – Νομοθετικό μέτρο στο πλαίσιο του ισχύοντος ενωσιακού 
νομικού πλαισίου  

Στην επιλογή αυτή, η Επιτροπή θα πρότεινε τροποποίηση της ισχύουσας ενωσιακής 
τελωνειακής νομοθεσίας, με τα εξής μέσα: 

• απαρίθμηση των τύπων διοικητικών (μη ποινικών) κυρώσεων, 

• διευρυμένο ορισμό του κριτηρίου «ιστορικό συμμόρφωσης προς τις 
τελωνειακές απαιτήσεις» που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που υποβάλλουν 
αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς ΕΟΦ ή/και διάφορες τελωνειακές 
απλουστεύσεις 

Επιλογή πολιτικής Γ – Νομοθετικό μέτρο για την προσέγγιση των τύπων 
τελωνειακών παραβάσεων και των σχετικών κυρώσεων μη ποινικού χαρακτήρα  

Με το νομοθετικό αυτό μέτρο θα καθορίζονταν κοινή ονοματολογία για τις μη 
ποινικές τελωνειακές παραβάσεις με βάση τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία, καθώς και κατάλογος κυρώσεων στο πλαίσιο 
κοινής κλίμακας σχετικά με κάθε συγκεκριμένη παράβαση. 

Επιλογή πολιτικής Δ – Δύο χωριστά νομοθετικά μέτρα με στόχο την προσέγγιση των 
ποινικού και μη ποινικού χαρακτήρα τελωνειακών παραβάσεων και των σχετικών 
κυρώσεων. 
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Η επιλογή αυτή θα μπορούσε να προχωρήσει περισσότερο από ό, τι η επιλογή Γ στο 
βαθμό που θα περιλάμβανε τόσο το νομοθετικό μέτρο της επιλογής Γ όσο και ένα 
άλλο νομοθετικό μέτρο για την προσέγγιση των τελωνειακών παραβάσεων και 
ποινών στον ποινικό τομέα, με αποτέλεσμα την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
δράσης. Συνεπώς, θα περιλάμβανε όλες τις δυνατές τελωνειακές παραβάσεις και 
αδικήματα και θα προέβλεπε την προσέγγιση των μη ποινικών και των ποινικών 
κυρώσεων.  

Απορριφθείσα επιλογή – σενάριο «μη δεσμευτικό νομοθέτημα (soft law)»: Έκδοση 
κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την ερμηνεία της έννοιας της τελωνειακής 
συμμόρφωσης.  

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τους ΕΟΦ εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2012 και 
αποτελούν μέρος των μέτρων εφαρμογής της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας. 
Ως εκ τούτου, συμπεριλήφθηκαν στο βασικό σενάριο και αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο αυτή η επιλογή τελικά απορρίφθηκε. 

6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

6.1. Επιλογή πολιτικής Α – Βασικό σενάριο 
Κάθε κράτος μέλος θα εξακολουθήσει να έχει το δικό του σύστημα επιβολής 
κυρώσεων για τελωνειακές παραβάσεις. Οι διαφορές στην επιβολή της τελωνειακής 
νομοθεσίας στο σύνολο του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης δεν θα μειώνονταν 
και ο κίνδυνος περιορισμού της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, 
ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, θα συνέχιζε να 
υφίσταται. 

6.2. Επιλογή πολιτικής Β – Τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας εντός του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου της ΕΕ 
Οι διαφορές μεταξύ των τελωνειακών συστημάτων επιβολής κυρώσεων των κρατών 
μελών θα μετριάζονταν καθώς οι μη ποινικές κυρώσεις για τελωνειακές παραβάσεις 
θα ήταν οι ίδιες σε όλη την Ένωση. Επίσης, οι περιορισμοί στην ίση μεταχείριση των 
οικονομικών φορέων, όσον αφορά την πρόσβαση σε τελωνειακές απλουστεύσεις θα 
έτεινε να μετριαστούν πολύ περισσότερο καθώς ο χαρακτηρισμός «σοβαρές και 
επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας» καθώς και «παραβάσεις 
αμελητέας σημασίας», ως στοιχεία του «ιστορικού συμμόρφωσης προς τις 
τελωνειακές απαιτήσεις», δεν θα επαφίετο πλέον στα κράτη μέλη αλλά θα οριζόταν 
σε επίπεδο Ένωσης. Ωστόσο, η απόφαση σχετικά με το ποιο είδος συμπεριφοράς 
θεωρείται παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας και τιμωρείται με μη ποινικές 
τελωνειακές κυρώσεις, θα εξακολουθούσε να υπάγεται στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών και, συνεπώς, θα εξακολουθούσαν να τυχαίνουν διαφορετικής 
μεταχείρισης οι οικονομικοί φορείς αναλόγως του κράτους μέλος που θα ήταν 
αρμόδιο, γεγονός που σημαίνει ότι με αυτήν την επιλογή δεν θα αντιμετωπίζονταν 
όλα τα προβλήματα που έχουν εντοπισθεί (διεθνείς υποχρεώσεις, εφαρμογή άλλων 
πολιτικών, κλπ.). 

6.3. Επιλογή πολιτικής Γ – Νομοθετικό μέτρο για την προσέγγιση των τύπων 
τελωνειακών παραβάσεων και των σχετικών κυρώσεων μη ποινικού χαρακτήρα 
Η επιλογή αυτή θα εξασφάλιζε κοινή και απλούστερη νομοθεσία (στο βαθμό που οι 
βασικές υποχρεώσεις και ο κατάλογος των παραβάσεων θα είναι κοινός και το είδος 
και η κλίμακα των τελωνειακών κυρώσεων θα είναι επίσης κοινά), ευκολότερη 
εφαρμογή από τα κράτη μέλη και βελτίωση της επιβολής της τελωνειακής 
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νομοθεσίας. Η περαιτέρω αποσαφήνιση της «αναλογικότητας» της κύρωσης θα 
επιτευχθεί κατά την έννοια ότι μια σειρά παραβάσεων θα επιβάλλονται με κυρώσεις 
μη ποινικού χαρακτήρα. 

Η έγκαιρη συλλογή εσόδων (ίδιοι πόροι) θα βελτιωθεί ως άμεση απόρροια των 
ανωτέρω (εντοπισμός των παραβάσεων) και λόγω της βελτίωσης των ποσοστών 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις διασαφήσεις, καθώς θα περιοριστούν τα κενά που 
δημιουργούνται από τις διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών. 

Η συμμόρφωση της Ένωσης με τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ θα 
ενισχυόταν χάρη στην ύπαρξη ενός νομικού μέσου με το οποίο θα θεσπιζόταν κοινή 
κλίμακα προβλεπόμενων κυρώσεων για παραβίαση των τελωνιακών κανόνων της 
ΕΕ. 

Η ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων όσον αφορά την πρόσβασή τους στο 
καθεστώς του ΕΟΦ και σε τελωνειακές απλουστεύσεις θα διασφαλιζόταν επειδή θα 
υπήρχαν λιγότερες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των σοβαρών παραβάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η ερμηνεία του 
κριτηρίου της «συμμόρφωσης με την τελωνειακή νομοθεσία» θα ήταν πιο 
ομοιόμορφη. 

6.4. Επιλογή πολιτικής Δ – Δύο χωριστά νομοθετικά μέτρα με στόχο την προσέγγιση 
των παραβάσεων και των σχετικών κυρώσεων μη ποινικού χαρακτήρα, αφενός, 
και των παραβάσεων και των σχετικών κυρώσεων ποινικού χαρακτήρα, 
αφετέρου 
Η επιλογή αυτή αποτελεί προέκταση, εν μέρει, της προηγούμενης, καθώς διατηρεί 
όλα τα οφέλη που προαναφέρθηκαν για την επιλογή Γ στα οποία μπορεί να 
προστεθεί το πλεονέκτημα της ύπαρξης ενωσιακής δράσης σε δύο πεδία κυρώσεων, 
το μη ποινικό και το ποινικό. 

Ωστόσο, εάν απαιτείται ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, ο νομοθέτης της ΕΕ πρέπει 
να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαίες ποινικές κυρώσεις ή θα ήταν επαρκείς 
κοινές κυρώσεις διοικητικού χαρακτήρα. Η νομική βάση για το νομοθετικό μέτρο 
στον ποινικό τομέα — άρθρο 83 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ — βασίζεται στην έννοια 
του ποινικού δικαίου ως εργαλείου ultima ratio. Ως τέτοιες, οι προτάσεις ποινικού 
δικαίου που βασίζονται στο εν λόγω άρθρο αφορούν συνήθως τομείς στους οποίους 
εφαρμόζονται ήδη ενωσιακά καθεστώτα μη ποινικών κυρώσεων. Σε αυτό το στάδιο, 
και στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για τομέα στον οποίο δεν έχει ακόμη 
θεσπιστεί καμία κύρωση σε επίπεδο ΕΕ. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν αρκετές 
ενδείξεις για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι αναγκαία η θέσπιση ποινικών 
κυρώσεων. Επιπλέον, η πρόσφατη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της 
απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης1 καλύπτει εν μέρει 
ορισμένες από τις τελωνειακές παραβάσεις που έχουν αντίκτυπο στην είσπραξη των 
ιδίων πόρων. Κατά συνέπεια, η κατάλληλη στιγμή για να αξιολογηθεί κατά πόσον 
απαιτείται ανάληψη νομοθετικής δράσης για τελωνειακές παραβάσεις στον ποινικό 
τομέα θα είναι μετά την έναρξη ισχύος του νομοθετικού μέτρου στο μη ποινικό 
πεδίο και μετά την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 

                                                 
1 COM(2012) 363/3. 
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7. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
Ο κατωτέρω πίνακας καταρτίσθηκε για να καταδειχθεί η αποτελεσματικότητα της 
κάθε επιλογής, ώστε να συμβάλλει στην ανάλυση της προτιμητέας επιλογής 

Επιλογές 
Οικονομικέ

ς 
επιπτώσεις 

Περιβαλλοντικ
ές επιπτώσεις 

Πρόσθετο διοικητικό 
κόστος για τα κράτη 

μέλη 

Συνοχή των 
πολιτικών 

Θεμελιώδη 
δικαιώματα 

Συνολική 
αξιολόγηση 

A 0 0 0 0 0 0 

B + + ++ 0 0 + 

Γ +++ ++ ++ +++ ++ +++ 

Δ ++ ++ + + ++ ++ 
Εύρος των επιπτώσεων σε σύγκριση με το βασικό σενάριο (η γραμμή βάσης αναφέρεται ως 0): 0, δεν 
αναμένεται μεταβολή ως προς το βασικό σενάριο· + έως +++, αναμένεται θετικός αντίκτυπος έντασης ανάλογης 
με τον αριθμό των θετικών προσήμων. 

8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

• Τα κράτη μέλη 

θα παράσχουν στην Επιτροπή απαντήσεις όσον αφορά τις ίδιες περιπτώσεις με αυτές 
που παρουσιάστηκαν στην ομάδα έργου για τις τελωνειακές κυρώσεις προκειμένου 
να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της παρούσας πρωτοβουλίας. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη θα παράσχουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης του ιστορικού συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων, όταν τους 
χορηγούν πρόσβαση σε τελωνειακές απλουστεύσεις, και το καθεστώς ΕΟΦ, καθώς 
και άλλων γενικού χαρακτήρα στοιχεία, όσον αφορά για παράδειγμα τον αριθμό 
διασαφήσεων που υποβλήθηκαν, τον αριθμό των κυρώσεων που επιβλήθηκαν και το 
μέσο ποσό. 

• Οι οικονομικοί φορείς 

θα απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο το οποίο θα περιλαμβάνει τις ίδιες ερωτήσεις με 
το δεύτερο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας 
έκθεσης καθώς και ορισμένες πρόσθετες ερωτήσεις για την αξιολόγηση του τρόπου 
με τον οποίο η παρούσα πρωτοβουλία μπορεί να έχει αντίκτυπο σε πιθανές 
βελτιώσεις της ανταγωνιστικότητας.  


