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Ι
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 837/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Μαΐου 2005
που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Για να επιτρέπουν στους ταξιδιώτες να διενεργούν πράξεις
διαμετακόμισης, οι τελωνειακές αρχές θα ήταν σκόπιμο να
παρέχουν άδεια για τη χρήση εγγράφων δηλώσεων διαμετακόμισης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ταξιδιώτες δεν
έχουν απευθείας πρόσβαση στο μηχανογραφημένο σύστημα
διαμετακόμισης.

(5)

Δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη χρειάζεται να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τα αναγκαία εργαλεία και συνδέσεις, ώστε να επιτραπεί σε όλους τους οικονομικούς φορείς
να συνδεθούν με το μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης, θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος κατά
την οποία να επιτρέπεται η χρήση έγγραφων δηλώσεων διαμετακόμισης.

(6)

Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δε λειτουργεί το
μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης του τελωνείου ή
η εφαρμογή κύριου υπόχρεου, οι τελωνειακές αρχές που
αποδέχονται έγγραφες δηλώσεις διαμετακόμισης οφείλουν
να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία για τις πράξεις διαμετακόμισης ανταλλάσσονται μεταξύ των τελωνειακών αρχών με
χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των ηλεκτρονικών δικτύων.

(7)

Εν απουσία αποφάσεως της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,
εναπόκειται στο Συμβούλιο να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (3) θα
πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 247,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 210/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου
1996, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για
τα τελωνεία στην Κοινότητα («Τελωνεία 2000») (2), πραγματοποιήθηκε η μηχανοργάνωση του συστήματος κοινοτικής
διαμετακόμισης. Το μηχανογραφημένο σύστημα λειτουργεί
πλήρως στα κράτη μέλη από την 1η Ιουλίου 2003 και
έχει αποδειχθεί αξιόπιστο και ικανοποιητικό τόσο για τις
τελωνειακές διοικήσεις όσο και για τους οικονομικούς
φορείς.
Υπό τις συνθήκες αυτές, δε δικαιολογείται πλέον από οικονομικής πλευράς να επιτρέπεται η διεκπεραίωση των διατυπώσεων με βάση έγγραφες δηλώσεις διαμετακόμισης, η
χρήση των οποίων υποχρεώνει τις τελωνειακές αρχές να εισάγουν οι ίδιες τα στοιχεία της δήλωσης στο μηχανογραφημένο σύστημα. Όλες γενικά οι δηλώσεις διαμετακόμισης θα
πρέπει, συνεπώς, να κατατίθενται με τεχνική επεξεργασίας
δεδομένων.
Η χρήση εγγράφων δηλώσεων διαμετακόμισης θα πρέπει να
επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες
δεν λειτουργεί το μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης του τελωνείου ή η εφαρμογή του κύριου υπόχρεου,
έτσι ώστε να δύνανται οι οικονομικοί φορείς να φέρουν σε
πέρας τις πράξεις διαμετακόμισης.

(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.
(2) ΕΕ L 33 της 4.2.1997, σ. 24· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ. 105/2000/ΕΚ (ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 1).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 353 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 353
1.
Οι δηλώσεις διαμετακόμισης έχουν τη δομή και περιέχουν
τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα 37α και κατατίθενται στο τελωνείο αναχώρησης με χρήση τεχνικής επεξεργασίας δεδομένων.
(3) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2286/2003 (ΕΕ L 343 της
31.12.2003, σ. 1).
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2.
Οι τελωνειακές αρχές αποδέχονται έγγραφη δήλωση διαμετακόμισης που καταρτίζεται επί εντύπου το οποίο αντιστοιχεί
στο υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα 31 και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τις τελωνειακές
αρχές σε συμφωνία μεταξύ τους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

2.6.2005

Στην περίπτωση αυτή, οι τελωνειακές αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία για τις πράξεις διαμετακόμισης
ανταλλάσσονται μεταξύ τελωνειακών αρχών μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και των ηλεκτρονικών δικτύων.»
2) Το άρθρο 354 διαγράφεται.

α) όταν δε λειτουργεί το μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης του τελωνείου·
β) όταν δε λειτουργεί η εφαρμογή του κύριου υπόχρεου.
3.
Η χρήση έγγραφης δήλωσης διαμετακόμισης στο πλαίσιο
της παραγράφου 2 στοιχείο β) υπόκειται στην έγκριση των
τελωνειακών αρχών.
4.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εμπορεύματα μεταφέρονται από ταξιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν απευθείας πρόσβαση
στο μηχανογραφημένο σύστημα του τελωνείου και δε διαθέτουν
τρόπο κατάθεσης της δήλωσης διαμετακόμισης με χρήση
τεχνικής επεξεργασίας δεδομένων στο τελωνείο αναχώρησης, οι
τελωνειακές αρχές επιτρέπουν στον ταξιδιώτη να κάνει χρήση
έγγραφης δήλωσης διαμετακόμισης που καταρτίζεται επί εντύπου το οποίο αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που παρατίθεται στο
παράρτημα 31.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2006.
Ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να εξακολουθήσουν να
αποδέχονται έγγραφες δηλώσεις διαμετακόμισης μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2006 το αργότερο.
Σε περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές αποφασίσουν να αποδέχονται έγγραφες δηλώσεις διαμετακόμισης μετά την 1η Ιουλίου 2005,
η σχετική απόφαση γνωστοποιείται στην Επιτροπή εγγράφως πριν
από την 1η Ιουλίου 2005. Στην περίπτωση αυτή, οι τελωνειακές
αρχές των σχετικών κρατών μελών οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα
στοιχεία για τις πράξεις διαμετακόμισης ανταλλάσσονται μεταξύ των
τελωνειακών αρχών με χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και
των ηλεκτρονικών δικτύων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2005.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. ASSELBORN

