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10.4.2019 A8-0464/62

Τροπολογία 62
Anneleen Van Bossuyt
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Έκθεση A8-0464/2018
Maria Grapini
Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμοστεί μέσω προγραμμάτων 
εργασίας. Λαμβανομένου υπόψη του 
μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα των 
επιδιωκόμενων στόχων και βάσει της 
πείρας που έχει αποκτηθεί με την πάροδο 
του χρόνου, τα προγράμματα εργασίας θα 
πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτουν 
περισσότερα του ενός έτη. Με τη 
μετάβαση από τα ετήσια στα πολυετή 
προγράμματα θα μειωθεί ο διοικητικός 
φόρτος τόσο για την Επιτροπή όσο και για 
τα κράτη μέλη.

(14) Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει 
προγράμματα εργασίας για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού . 
Λαμβανομένου υπόψη του 
μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα των 
επιδιωκόμενων στόχων και βάσει της 
πείρας που έχει αποκτηθεί με την πάροδο 
του χρόνου, τα προγράμματα εργασίας θα 
πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτουν 
περισσότερα του ενός έτη. Με τη 
μετάβαση από τα ετήσια στα πολυετή 
προγράμματα θα μειωθεί ο διοικητικός 
φόρτος τόσο για την Επιτροπή όσο και για 
τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του κειμένου σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στη γενική γραμμή του 
ΕΚ όπως ορίζεται στις οριζόντιες οδηγίες που δίνει η Διάσκεψη των Προέδρων και 
εφαρμόζεται σε όλους τους φακέλους του ΠΔΠ.
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10.4.2019 A8-0464/63

Τροπολογία 63
Anneleen Van Bossuyt
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Έκθεση A8-0464/2018
Maria Grapini
Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου9.

διαγράφεται

__________________
9 Κανονισμός (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 (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του κειμένου σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στη γενική γραμμή του 
ΕΚ όπως ορίζεται στις οριζόντιες οδηγίες που δίνει η Διάσκεψη των Προέδρων και 
εφαρμόζεται σε όλους τους φακέλους του ΠΔΠ.
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10.4.2019 A8-0464/64

Τροπολογία 64
Anneleen Van Bossuyt
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Έκθεση A8-0464/2018
Maria Grapini
Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Με στόχο την κατάλληλη 
προσαρμογή στις αλλαγές των 
προτεραιοτήτων πολιτικής, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση 
του καταλόγου δεικτών μέτρησης της 
επίτευξης των ειδικών στόχων του 
προγράμματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
η Επιτροπή να πραγματοποιεί τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, 
και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 
2016. Ειδικότερα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές 
τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την κατάρτιση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(17) Με στόχο την κατάλληλη 
προσαρμογή στις αλλαγές των 
προτεραιοτήτων πολιτικής, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση 
του καταλόγου δεικτών μέτρησης της 
επίτευξης των ειδικών στόχων του 
προγράμματος όσον αφορά την κατάρτιση 
και την επικαιροποίηση του πολυετούς 
στρατηγικού σχεδίου για τον τελωνειακό 
τομέα και όσον αφορά την κατάρτιση των 
πολυετών προγραμμάτων εργασίας. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
πραγματοποιεί τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, 
και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 
20161α. Ειδικότερα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές 
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τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την κατάρτιση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

__________________
1α ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του κειμένου σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στη γενική γραμμή του 
ΕΚ όπως ορίζεται στις οριζόντιες οδηγίες που δίνει η Διάσκεψη των Προέδρων και 
εφαρμόζεται σε όλους τους φακέλους του ΠΔΠ.
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10.4.2019 A8-0464/65

Τροπολογία 65
Anneleen Van Bossuyt
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Έκθεση A8-0464/2018
Maria Grapini
Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταρτίζει και 
αναπροσαρμόζει πολυετές στρατηγικό 
σχέδιο για τα τελωνεία στο οποίο 
απαριθμούνται όλα τα καθήκοντα που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη και 
λειτουργία ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών 
συστημάτων και στο οποίο κάθε σύστημα, 
ή τμήμα αυτού, ταξινομείται ως:

1. Η Επιτροπή εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 17 για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση 
και επικαιροποίηση πολυετούς 
στρατηγικού σχεδίου για τον τομέα των 
τελωνείων στο οποίο απαριθμούνται όλα 
τα καθήκοντα που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη και λειτουργία ευρωπαϊκών 
ηλεκτρονικών συστημάτων και στο οποίο 
κάθε σύστημα ή τμήμα συστήματος, 
ταξινομείται ως:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του κειμένου σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στη γενική γραμμή του 
ΕΚ όπως ορίζεται στις οριζόντιες οδηγίες που δίνει η Διάσκεψη των Προέδρων και 
εφαρμόζεται σε όλους τους φακέλους του ΠΔΠ.
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10.4.2019 A8-0464/66

Τροπολογία 66
Anneleen Van Bossuyt
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Έκθεση A8-0464/2018
Maria Grapini
Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα εκτελείται μέσω 
των πολυετών προγραμμάτων εργασίας 
που αναφέρονται στο άρθρο 108 του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

1. Τα πολυετή προγράμματα 
εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 
του δημοσιονομικού κανονισμού 
εγκρίνονται για τους σκοπούς του 
προγράμματος. Τα πολυετή προγράμματα 
εργασίας καθορίζουν, ιδιαίτερα, τους 
επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, τη μέθοδο εφαρμογής και 
το συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού 
σχεδίου. Ορίζουν επίσης λεπτομερώς την 
περιγραφή των δράσεων που πρόκειται 
να χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού 
που δεσμεύεται για κάθε δράση καθώς 
και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του κειμένου σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στη γενική γραμμή του 
ΕΚ όπως ορίζεται στις οριζόντιες οδηγίες που δίνει η Διάσκεψη των Προέδρων και 
εφαρμόζεται σε όλους τους φακέλους του ΠΔΠ.
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10.4.2019 A8-0464/67

Τροπολογία 67
Anneleen Van Bossuyt
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Έκθεση A8-0464/2018
Maria Grapini
Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πολυετή προγράμματα 
εργασίας εγκρίνονται από την Επιτροπή 
με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 17, για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού, θεσπίζοντας τα 
πολυετή προγράμματα εργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του κειμένου σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στη γενική γραμμή του 
ΕΚ όπως ορίζεται στις οριζόντιες οδηγίες που δίνει η Διάσκεψη των Προέδρων και 
εφαρμόζεται σε όλους τους φακέλους του ΠΔΠ.
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10.4.2019 A8-0464/68

Τροπολογία 68
Anneleen Van Bossuyt
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Έκθεση A8-0464/2018
Maria Grapini
Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 
ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2028.

2. Η εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, 
στο άρθρο 13 παράγραφος 2 και στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2 ανατίθεται στην 
Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του κειμένου σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στη γενική γραμμή του 
ΕΚ όπως ορίζεται στις οριζόντιες οδηγίες που δίνει η Διάσκεψη των Προέδρων και 
εφαρμόζεται σε όλους τους φακέλους του ΠΔΠ.
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10.4.2019 A8-0464/69

Τροπολογία 69
Anneleen Van Bossuyt
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Έκθεση A8-0464/2018
Maria Grapini
Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το 
κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που ισχύουν ήδη.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 1, στο άρθρο 
13 παράγραφος 2 και στο άρθρο 14 
παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το 
κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που ισχύουν ήδη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του κειμένου σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στη γενική γραμμή του 
ΕΚ όπως ορίζεται στις οριζόντιες οδηγίες που δίνει η Διάσκεψη των Προέδρων και 
εφαρμόζεται σε όλους τους φακέλους του ΠΔΠ.



AM\1182322EL.docx PE631.632v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

10.4.2019 A8-0464/70

Τροπολογία 70
Anneleen Van Bossuyt
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Έκθεση A8-0464/2018
Maria Grapini
Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 14 
παράγραφος 2, τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν 
έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός δύο μηνών από την ημέρα που η 
πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 
λήξει η προθεσμία αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12 
παράγραφος 1, του άρθρου 13 
παράγραφος 2 και του άρθρο 14 
παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν 
έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός δύο μηνών από την ημέρα που η 
πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 
λήξει η προθεσμία αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του κειμένου σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στη γενική γραμμή του 
ΕΚ όπως ορίζεται στις οριζόντιες οδηγίες που δίνει η Διάσκεψη των Προέδρων και 
εφαρμόζεται σε όλους τους φακέλους του ΠΔΠ.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
επιτροπή καλούμενη στο εξής «επιτροπή 
του προγράμματος Τελωνεία». Πρόκειται 
για επιτροπή κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2. Όταν γίνεται παραπομπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του κειμένου σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στη γενική γραμμή του 
ΕΚ όπως ορίζεται στις οριζόντιες οδηγίες που δίνει η Διάσκεψη των Προέδρων και 
εφαρμόζεται σε όλους τους φακέλους του ΠΔΠ.


