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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/414 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαρτίου 2021
σχετικά με τις τεχνικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών
συστημάτων με σκοπό την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου
2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 17,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 (στο εξής: ο κώδικας) προβλέπει ότι κάθε είδους
ανταλλαγή πληροφοριών, όπως διασαφήσεων, αιτήσεων ή αποφάσεων, μεταξύ τελωνειακών αρχών των κρατών μελών και
μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, καθώς και η αποθήκευση των πληροφοριών αυτών,
όπως απαιτείται από την τελωνειακή νομοθεσία, πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας
δεδομένων.

(2)

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2151 της Επιτροπής (2) καθορίζει το πρόγραμμα εργασιών σχετικά με την υλοποίηση
των ηλεκτρονικών συστημάτων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του κώδικα, τα οποία πρόκειται να αναπτυχθούν
μέσω έργων που απαριθμούνται στο τμήμα II του παραρτήματος της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης.

(3)

Θα πρέπει να καθοριστούν βασικές τεχνικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως ρυθμίσεις για
την ανάπτυξη, δοκιμή και εγκατάσταση, καθώς και για τη συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων και τις αλλαγές που
πρέπει να γίνονται σε αυτά. Θα πρέπει να καθοριστούν περαιτέρω ρυθμίσεις όσον αφορά την προστασία δεδομένων, την
επικαιροποίηση δεδομένων, τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων και την κυριότητα και την ασφάλεια των
συστημάτων.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Ένωσης, των κρατών μελών και των οικονομικών
φορέων, είναι σημαντικό να καθοριστούν διαδικαστικοί κανόνες και να προβλεφθούν εναλλακτικές λύσεις που θα
εφαρμόζονται σε περίπτωση προσωρινής βλάβης των ηλεκτρονικών συστημάτων.

(5)

Η τελωνειακή πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ, όπως αναπτύχθηκε αρχικά μέσω των έργων ΕΤΚ — Εγκεκριμένοι Οικονομικοί
Φορείς (AEO), ευρωπαϊκό σύστημα Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών (ΕΔΔΠ) και Δελτία Πληροφοριών (INF) για
Ειδικά Καθεστώτα (INF SP), έχει στόχο την παροχή ενός και μοναδικού σημείου πρόσβασης για οικονομικούς φορείς και
άλλα πρόσωπα, καθώς και την πρόσβαση σε κάθε μία από τις ειδικές πύλες συναλλασσομένων που αναπτύχθηκαν για τα
οικεία συστήματά τους.

(6)

Το σύστημα τελωνειακών αποφάσεων, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΕΚΤ — Τελωνειακές αποφάσεις, το οποίο
αναφέρεται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2151, θέτει ως στόχο την εναρμόνιση των διαδικασιών εφαρμογής
τελωνειακών αποφάσεων, της λήψης αποφάσεων και της διαχείρισης αποφάσεων σε ολόκληρη την Ένωση, αποκλειστικά
μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων. Επομένως, είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι κανόνες
που διέπουν το εν λόγω ηλεκτρονικό σύστημα. Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος θα πρέπει να καθορίζεται με
παραπομπή στις τελωνειακές αποφάσεις που πρόκειται να ζητηθούν, να ληφθούν και να διεκπεραιωθούν μέσω της χρήσης
του εν λόγω συστήματος. Λεπτομερείς κανόνες θα πρέπει να καθοριστούν όσον αφορά τις κοινές συνιστώσες του
συστήματος (πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ, κεντρικό σύστημα διαχείρισης τελωνειακών αποφάσεων και υπηρεσίες
πληροφοριών για τους πελάτες), αλλά και τις εθνικές συνιστώσες (εθνική πύλη συναλλασσομένων και εθνικό σύστημα
διαχείρισης τελωνειακών αποφάσεων), με προσδιορισμό των λειτουργιών και των σημείων διασύνδεσής τους.

(1) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.
(2) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2151 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2019, για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με
την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΕ L 325 της 16.12.2019,
σ. 168).
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(7)

Το σύστημα ομοιόμορφης διαχείρισης χρηστών και ψηφιακής υπογραφής, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου
Άμεση πρόσβαση των εμπορευόμενων στα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών (ομοιόμορφη διαχείριση χρηστών και
ψηφιακή υπογραφή), που αναφέρεται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2151, αφορά τη διαχείριση της διαδικασίας
πιστοποίησης ταυτότητας και επαλήθευσης πρόσβασης οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων. Θα πρέπει να
καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τα χαρακτηριστικά του συστήματος, με τον
καθορισμό των διαφόρων συνιστωσών (κοινές και εθνικές συνιστώσες) του συστήματος, των λειτουργιών και των σημείων
διασύνδεσής τους. Ωστόσο, η λειτουργική δυνατότητα «ψηφιακή υπογραφή» δεν διατίθεται ακόμη στο πλαίσιο του
συστήματος ομοιόμορφης διαχείρισης χρηστών και ψηφιακής υπογραφής. Επομένως, δεν είναι δυνατό να καθοριστούν
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με αυτήν τη λειτουργική δυνατότητα στον παρόντα κανονισμό.

(8)

Το ευρωπαϊκό σύστημα Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών (ΕΔΔΠ), όπως αναβαθμίστηκε στο πλαίσιο του έργου
ΕΤΚ — Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες (ΔΔΠ) που αναφέρεται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2151, έχει
στόχο την εναρμόνιση των διαδικασιών για την υποβολή αιτήσεων, τη λήψη και τη διαχείριση αποφάσεων ΔΔΠ με τις
απαιτήσεις του κώδικα, αποκλειστικά μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων. Επομένως, είναι
απαραίτητο να καθοριστούν κανόνες που διέπουν το εν λόγω σύστημα. Λεπτομερείς κανόνες θα πρέπει να καθοριστούν
όσον αφορά τις κοινές συνιστώσες του συστήματος (πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ, κεντρικό σύστημα ΕΔΔΠ και
παρακολούθηση της χρήσης του συστήματος ΔΔΠ), αλλά και τις εθνικές συνιστώσες (εθνική πύλη συναλλασσομένων και
εθνικό σύστημα ΔΔΠ), με προσδιορισμό των λειτουργιών και των σημείων διασύνδεσής τους. Επιπλέον, το έργο αποσκοπεί
στη διευκόλυνση της παρακολούθησης της υποχρεωτικής χρήσης των ΔΔΠ και της παρακολούθησης και διαχείρισης της
παράτασης της χρήσης των ΔΔΠ.

(9)

Το σύστημα Καταχώρισης και Ταυτοποίησης των Οικονομικών Φορέων (EORI), όπως αναβαθμίστηκε στο πλαίσιο του έργου
ΕΤΚ — Σύστημα Καταχώρισης και Ταυτοποίησης των Οικονομικών Φορέων (EORI 2), που αναφέρεται στην εκτελεστική
απόφαση (ΕΕ) 2019/2151, έχει στόχο την αναβάθμιση του υφιστάμενου διευρωπαϊκού συστήματος EORI, το οποίο
καθιστά δυνατή την καταχώριση και ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων της Ένωσης και των οικονομικών φορέων
τρίτων χωρών και άλλων προσώπων για τους σκοπούς της εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας της Ένωσης. Ως εκ
τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες που διέπουν το σύστημα με τον προσδιορισμό των συνιστωσών (κεντρικό
σύστημα EORI και εθνικά συστήματα EORI) και της χρήσης του συστήματος EORI.

(10)

Το σύστημα Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων (AEO), όπως αναβαθμίστηκε στο πλαίσιο του έργου ΕΤΚ – Εγκεκριμένοι
Οικονομικοί Φορείς (AEO) που αναφέρεται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2151, έχει στόχο τη βελτίωση των
επιχειρηματικών διαδικασιών όσον αφορά τις αιτήσεις και τις άδειες των AEO και τη διαχείρισή τους. Το σύστημα έχει
επίσης στόχο την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εντύπου που πρέπει να χρησιμοποιείται για τις αιτήσεις και αποφάσεις AEO,
καθώς και την παροχή στους οικονομικούς φορείς μιας τελωνειακής πύλης συναλλασσομένων της ΕΕ μέσω της οποίας θα
υποβάλλονται οι αιτήσεις AEO και θα λαμβάνονται οι αποφάσεις AEO με ηλεκτρονικά μέσα. Θα πρέπει να θεσπιστούν
λεπτομερείς κανόνες για τις κοινές συνιστώσες του συστήματος.

(11)

Το σύστημα ελέγχου εισαγωγών 2 (ICS2), όπως αναπτύχθηκε μέσω του έργου ICS2 που αναφέρεται στην εκτελεστική
απόφαση (ΕΕ) 2019/2151, έχει στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των εμπορευμάτων που εισέρχονται
στην Ένωση. Το σύστημα υποστηρίζει τη συλλογή δεδομένων συνοπτικής διασάφησης εισόδου από διάφορους
οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού εμπορευμάτων.
Στόχος του είναι η στήριξη όλων των ανταλλαγών πληροφοριών που αφορούν την τήρηση των απαιτήσεων της συνοπτικής
διασάφησης εισόδου μεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών και των οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων
μέσω εναρμονισμένης διεπαφής συναλλασσομένων που αναπτύχθηκε είτε ως κοινή είτε ως εθνική εφαρμογή. Έχει επίσης ως
στόχο να στηρίξει, μέσω κοινού αποθετηρίου και συναφών διαδικασιών, τη συνεργατική εφαρμογή της ανάλυσης κινδύνων
ασφάλειας και προστασίας σε πραγματικό χρόνο που διενεργείται από τα τελωνεία πρώτης εισόδου και την ανταλλαγή
αποτελεσμάτων της ανάλυσης κινδύνων μεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, πριν από την αναχώρηση
εμπορευμάτων από τρίτες χώρες και/ή πριν από την άφιξή τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Το σύστημα
υποστηρίζει τελωνειακά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων ασφάλειας και προστασίας που εντοπίζονται μετά από
ανάλυση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών ελέγχων και της ανταλλαγής αποτελεσμάτων των ελέγχων, και,
κατά περίπτωση, γνωστοποιήσεων σε οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα σχετικά με ορισμένα μέτρα τα οποία
καλούνται να λάβουν για τον περιορισμό των κινδύνων. Το σύστημα υποστηρίζει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
της εφαρμογής των κοινών κριτηρίων και προτύπων κινδύνων ασφάλειας και προστασίας από την Επιτροπή και τις
τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, καθώς και των μέτρων ελέγχου και τομέων ελέγχου με προτεραιότητα που
αναφέρονται στον κώδικα.

(12)

Το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών, όπως αναβαθμίστηκε μέσω του έργου ΕΤΚ — Αυτοματοποιημένο Σύστημα
Εξαγωγών (ΑΣΕ) που αναφέρεται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2151, έχει στόχο την αναβάθμιση του
υφιστάμενου συστήματος ελέγχου εξαγωγών με σκοπό την ευθυγράμμιση με τις νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις και
απαιτήσεις δεδομένων που ορίζονται στον κώδικα. Το σύστημα έχει επίσης ως στόχο την παροχή όλων των απαιτούμενων
λειτουργικών δυνατοτήτων και την κάλυψη των αναγκαίων διεπαφών με υποστηρικτικά συστήματα, συγκεκριμένα με το νέο
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μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης και το σύστημα διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε
ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Επιπλέον, το ΑΣΕ υποστηρίζει την εφαρμογή των λειτουργικών δυνατοτήτων κεντρικού
τελωνισμού κατά την εξαγωγή. Δεδομένου ότι το ΑΣΕ αποτελεί αποκεντρωμένο διευρωπαϊκό σύστημα, είναι αναγκαίο να
θεσπιστούν κανόνες με τον προσδιορισμό των συνιστωσών και της χρήσης του συστήματος.

(13)

Το νέο μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης, όπως αναβαθμίστηκε μέσω του έργου ΕΤΚ — Νέο Μηχανογραφημένο
Σύστημα Διαμετακόμισης (NCTS) που αναφέρεται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2151, έχει στόχο την αναβάθμιση
του υφιστάμενου NCTS — Φάση 4 με σκοπό την ευθυγράμμιση με τις νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις και απαιτήσεις
δεδομένων που ορίζονται στον κώδικα. Το σύστημα έχει επίσης στόχο την παροχή νέων λειτουργικών δυνατοτήτων που
αναφέρονται στον κώδικα και την κάλυψη των απαραίτητων διεπαφών με υποστηρικτικά συστήματα και το σύστημα ΑΣΕ.
Δεδομένου ότι το NCTS αποτελεί αποκεντρωμένο διευρωπαϊκό σύστημα, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες με τον
προσδιορισμό των συνιστωσών και της χρήσης του συστήματος.

(14)

Το σύστημα INF SP, το οποίο αναπτύχθηκε μέσω του έργου ΕΤΚ — Δελτία Πληροφοριών (INF) για Ειδικά Καθεστώτα που
αναφέρεται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2151, έχει στόχο την ανάπτυξη νέου διευρωπαϊκού συστήματος για την
υποστήριξη και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών διαχείρισης δεδομένων INF και την ηλεκτρονική επεξεργασία των
δεδομένων INF όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα. Θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες για τον προσδιορισμό των
συνιστωσών και της χρήσης του συστήματος.

(15)

Το σύστημα διαχείρισης τελωνειακών κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 36 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2015/2447 (3) της Επιτροπής έχει στόχο να υποστηρίξει την ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με τον κίνδυνο
μεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών και μεταξύ αυτών και της Επιτροπής με σκοπό την υποστήριξη της
εφαρμογής του κοινού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων.

(16)

Το σύστημα κεντρικού τελωνισμού για εισαγωγή, όπως αναπτύχθηκε μέσω του έργου ΕΤΚ — Κεντρικός Τελωνισμός για
Εισαγωγή (ΚΤΕ) που αναφέρεται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2151, έχει στόχο να καταστήσει δυνατή την
υπαγωγή εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς με τη χρήση κεντρικού τελωνισμού, που θα επιτρέπει στους οικονομικούς
φορείς να εκτελούν όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες τους κεντρικά από τελωνειακή άποψη. Θα πρέπει να υπάρχει
συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων τελωνείων ως προς τον χειρισμό της τελωνειακής διασάφησης και της φυσικής
παράδοσης των εμπορευμάτων. Δεδομένου ότι το ΚΤΕ αποτελεί αποκεντρωμένο διευρωπαϊκό σύστημα, είναι αναγκαίο να
θεσπιστούν κανόνες με τον προσδιορισμό των συνιστωσών και της χρήσης του συστήματος.

(17)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1026 της Επιτροπής (4) καθορίζει τις τεχνικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη, τη
συντήρηση και τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την
αποθήκευση αυτών των πληροφοριών δυνάμει του κώδικα. Δεδομένου του πλήθους των τροποποιήσεων του εν λόγω
κανονισμού που είναι αναγκαίες ώστε να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το σύστημα τελωνειακής πύλης συναλλασσομένων
της ΕΕ, τα συστήματα INF SP, ICS2, ΑΣΕ, NCTS, CRMS και ΚΤΕ έχουν πλέον τεθεί ή αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία,
και για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει να καταργηθεί ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1026.

(18)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Όταν, για τους σκοπούς της εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας της Ένωσης, είναι αναγκαία η
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα ηλεκτρονικά συστήματα, η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων πρέπει
να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/679 (5) και (ΕΕ)
2018/1725 (6). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων που υποβάλλονται σε

(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού
τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).
(4) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1026 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τις τεχνικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη, τη
συντήρηση και τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την αποθήκευση αυτών των
πληροφοριών στο πλαίσιο του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 167 της 24.6.2019, σ. 3).
(5) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της
Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης
αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
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επεξεργασία από τα ηλεκτρονικά συστήματα περιορίζονται στο σύνολο δεδομένων που ορίζεται στο παράρτημα Α τίτλος I
κεφάλαιο 1 ομάδα 3 — Μέρη· στο παράρτημα Α τίτλος I κεφάλαιο 2 ομάδα 3 — Μέρη· στο παράρτημα Β τίτλος I
κεφάλαιο 3 ομάδα 3 — Μέρη· στο παράρτημα Β τίτλος II ομάδα 3 — Μέρη· και στο παράρτημα 12-01 του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (7).
(19)

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ)
2018/1725.

(20)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΆΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής
1.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα ηλεκτρονικά συστήματα όπως αναπτύχθηκαν ή αναβαθμίστηκαν στο
πλαίσιο των ακόλουθων έργων τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151:
α) στο σύστημα τελωνειακών αποφάσεων (CDS), όπως αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις·
β) στο σύστημα ομοιόμορφης διαχείρισης χρηστών και ψηφιακής υπογραφής (UUM&DS), όπως αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του
έργου Άμεση πρόσβαση των εμπορευόμενων στα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών (ομοιόμορφη διαχείριση χρηστών και
ψηφιακή υπογραφή)·
γ) στο ευρωπαϊκό σύστημα Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών (ΕΔΔΠ), όπως αναβαθμίστηκε στο πλαίσιο του έργου ΕΤΚ
— Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες (ΔΔΠ)·
δ) στο σύστημα Καταχώρισης και Ταυτοποίησης των Οικονομικών Φορέων (EORI), όπως αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 (στο εξής: ο κώδικας) στο πλαίσιο του έργου EORI 2·
ε)

στο σύστημα Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων (AEO), όπως αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα στο
πλαίσιο του έργου AEΟ·

στ) στο σύστημα ελέγχου εισαγωγών 2 (ICS2), όπως αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ICS2·
ζ)

στο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (ΑΣΕ), όπως αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα στο πλαίσιο
του έργου ΑΣΕ·

η) στο Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης (NCTS), όπως αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα
στο πλαίσιο του έργου αναβάθμισης του NCTS·
(7) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις
διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).
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θ) στο σύστημα INF SP, όπως αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΕΤΚ — Δελτία Πληροφοριών (INF) για Ειδικά Καθεστώτα·
ι)
2.

στο σύστημα Κεντρικού Τελωνισμού για Εισαγωγή (ΚΤΕ), όπως αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΕΤΚ – Κεντρικός
Τελωνισμός για Εισαγωγή (ΚΤΕ).
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στα ακόλουθα ηλεκτρονικά συστήματα:

α) στην τελωνειακή πύλη συναλλασσομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
β) στο σύστημα διαχείρισης τελωνειακών κινδύνων (CRMS) που αναφέρεται στο άρθρο 36 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2015/2447.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «κοινή συνιστώσα»: στοιχείο των ηλεκτρονικών συστημάτων που αναπτύσσεται σε ενωσιακό επίπεδο, το οποίο είναι διαθέσιμο σε
όλα τα κράτη μέλη ή προσδιορίζεται από την Επιτροπή ως κοινό για λόγους αποδοτικότητας, ασφάλειας και εξορθολογισμού·
2) «εθνική συνιστώσα»: στοιχείο των ηλεκτρονικών συστημάτων που αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο, το οποίο είναι διαθέσιμο στο
κράτος μέλος που το δημιούργησε ή συνέβαλε στην από κοινού δημιουργία του·
3) «αποκεντρωμένο σύστημα»: διευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο αποτελείται από κοινές και εθνικές συνιστώσες που βασίζονται σε
κοινές προδιαγραφές·
4) «διευρωπαϊκό σύστημα»: συλλογή συνεργαζόμενων συστημάτων με αρμοδιότητες που κατανέμονται σε όλες τις εθνικές
διοικήσεις και την Επιτροπή, η οποία αναπτύσσεται σε συνεργασία με την Επιτροπή.

Άρθρο 3
Σημεία επαφής για τα ηλεκτρονικά συστήματα
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ορίζουν σημεία επαφής για καθένα από τα ηλεκτρονικά συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1,
για την ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε να διασφαλίζεται η συντονισμένη ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση των εν λόγω
ηλεκτρονικών συστημάτων.
Γνωστοποιούν μεταξύ τους τα στοιχεία αυτών των σημείων επαφής και ενημερώνονται αμοιβαία αμέσως σχετικά με τυχόν αλλαγές
των εν λόγω στοιχείων.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ II
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΉ ΠΎΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΈΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρο 4
Στόχος και δομή της τελωνειακής πύλης συναλλασσομένων της ΕΕ
Η τελωνειακή πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ παρέχει στους οικονομικούς φορείς και σε άλλα πρόσωπα ένα και μοναδικό σημείο
εισόδου ώστε να έχουν πρόσβαση στις ειδικές πύλες συναλλασσομένων των διευρωπαϊκών συστημάτων που αναφέρονται στο
άρθρο 6 παράγραφος 1.

Άρθρο 5
Επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβαση στην τελωνειακή πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ
1.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα για την απόκτηση πρόσβασης στην
τελωνειακή πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ (EUCTP) πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του συστήματος UUM&DS.
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Για να επαληθεύεται η ταυτότητα των τελωνειακών αντιπροσώπων και να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην EUCTP, η
εξουσιοδότησή τους να ενεργούν με την εν λόγω ιδιότητα καταχωρίζεται στο σύστημα UUM&DS ή σε σύστημα διαχείρισης
ταυτότητας και πρόσβασης που έχει δημιουργηθεί από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 20.
2.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για την απόκτηση πρόσβασης στην
EUCTP πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των υπηρεσιών δικτύου που παρέχει η Επιτροπή.
3.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για το προσωπικό της Επιτροπής για την απόκτηση πρόσβασης στην EUCTP
πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του συστήματος UUM&DS ή των υπηρεσιών δικτύου που παρέχει η Επιτροπή.

Άρθρο 6
Χρήση της τελωνειακής πύλης συναλλασσομένων της ΕΕ
1.
Η τελωνειακή πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ (EUCTP) παρέχει πρόσβαση στις ειδικές πύλες συναλλασσομένων των
διευρωπαϊκών συστημάτων ΕΔΔΠ, AEO και INF που αναφέρονται στα άρθρα 24, 38 και 67, αντίστοιχα, καθώς και στην κοινή
διεπαφή συναλλασσομένων για το ICS2 που αναφέρεται στο άρθρο 45.
2.
Η EUCTP χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών και των
οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων όσον αφορά τα αιτήματα, τις αιτήσεις, τις άδειες και τις αποφάσεις που σχετίζονται με
τα συστήματα ΕΔΔΠ, AEO και INF.
3.
Η EUCTP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών και
των οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων, σχετικά με συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και, κατά περίπτωση, με τις
τροποποιήσεις, τις εκδοθείσες παραπομπές και την ακύρωση αυτών σε σχέση με το σύστημα ICS2.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ III
ΣΎΣΤΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΏΝ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ

Άρθρο 7
Στόχος και δομή του συστήματος τελωνειακών αποφάσεων
1.
Το σύστημα τελωνειακών αποφάσεων καθιστά δυνατή την επικοινωνία ανάμεσα στην Επιτροπή, τις τελωνειακές αρχές των
κρατών μελών, τους οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα για την υποβολή και την επεξεργασία αιτήσεων και αποφάσεων του
άρθρου 8 παράγραφος 1, καθώς και τη διαχείριση αποφάσεων που αφορούν τις άδειες, ήτοι τροποποιήσεις, ανακλήσεις,
ακυρώσεις και αναστολές.
2.

Το σύστημα τελωνειακών αποφάσεων αποτελείται από τις εξής κοινές συνιστώσες:

α) πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ·
β) κεντρικό σύστημα διαχείρισης τελωνειακών αποφάσεων (στο εξής: κεντρικό CDMS)·
γ) υπηρεσίες πληροφοριών για τους πελάτες (CRS).
3.

Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργήσουν τις εξής εθνικές συνιστώσες:

α) εθνική πύλη συναλλασσομένων·
β) εθνικό σύστημα διαχείρισης τελωνειακών αποφάσεων (στο εξής: εθνικό CDMS).

Άρθρο 8
Χρήση του συστήματος τελωνειακών αποφάσεων
1.
Το σύστημα τελωνειακών αποφάσεων (CDS) χρησιμοποιείται για την υποβολή και επεξεργασία αιτήσεων για τις ακόλουθες
άδειες, καθώς και για τη διαχείριση αποφάσεων που αφορούν τις αιτήσεις ή άδειες:
α)

άδεια για την απλούστευση του καθορισμού των ποσών που περιλαμβάνονται στη δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 73 του κώδικα·
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β)

άδεια για τη σύσταση συνολικής εγγύησης, συμπεριλαμβανομένης πιθανής μείωσης ή απαλλαγής, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 95 του κώδικα·

γ)

άδεια αναβολής πληρωμής του καταβλητέου δασμού, εφόσον η άδεια δεν χορηγείται σε σχέση με μία και μόνο πράξη, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 110 του κώδικα·

δ)

άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 148 του κώδικα·

ε)

άδεια λειτουργίας τακτικής γραμμής θαλάσσιας μεταφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 120 του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446·

στ) άδεια για την ιδιότητα εγκεκριμένου εκδότη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 128 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/2446·
ζ)

άδεια για τακτική χρήση απλουστευμένης διασάφησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 166 παράγραφος 2 του κώδικα·

η)

άδεια για κεντρικό τελωνισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 179 του κώδικα·

θ)

άδεια για υποβολή τελωνειακής διασάφησης μέσω εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή, μεταξύ άλλων για
το καθεστώς εξαγωγής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 182 του κώδικα·

ι)

άδεια για αυτοαξιολόγηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 185 του κώδικα·

ια) άδεια για την ιδιότητα εγκεκριμένου ζυγιστή μπανανών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 155 του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446·
ιβ) άδεια για την εφαρμογή καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 211 παράγραφος 1
στοιχείο α) του κώδικα·
ιγ) άδεια για την εφαρμογή καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 211 παράγραφος 1
στοιχείο α) του κώδικα·
ιδ) άδεια για την εφαρμογή καθεστώτος ειδικού προορισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 211 παράγραφος 1 στοιχείο α) του
κώδικα·
ιε)

άδεια για την εφαρμογή καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 211 παράγραφος 1 στοιχείο α) του
κώδικα·

ιστ) άδεια για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης που προορίζονται για την τελωνειακή αποταμίευση εμπορευμάτων,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 211 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κώδικα·
ιζ)

άδεια για την ιδιότητα εγκεκριμένου παραλήπτη για πράξεις μεταφοράς με δελτίο TIR, όπως αναφέρεται στο άρθρο 230 του
κώδικα·

ιη) άδεια για την ιδιότητα εγκεκριμένου αποστολέα για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 233
παράγραφος 4 στοιχείο α) του κώδικα·
ιθ) άδεια για την ιδιότητα εγκεκριμένου παραλήπτη για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 233 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κώδικα·
κ)

άδεια για χρήση ειδικών τελωνειακών σφραγίδων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 233 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κώδικα·

κα) άδεια για χρήση τελωνειακής διασάφησης με μειωμένες απαιτήσεις δεδομένων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 233 παράγραφος
4 στοιχείο δ) του κώδικα·
κβ) άδεια για χρήση ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως τελωνειακής διασάφησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 233
παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κώδικα.
2.
Οι κοινές συνιστώσες του συστήματος τελωνειακών αποφάσεων χρησιμοποιούνται σε σχέση με αιτήσεις και άδειες της
παραγράφου 1, καθώς και σε σχέση με τη διαχείριση αποφάσεων που αφορούν αυτές τις αιτήσεις και άδειες, όταν οι εν λόγω
άδειες ή αποφάσεις ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.
3.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι οι κοινές συνιστώσες του συστήματος τελωνειακών αποφάσεων είναι δυνατό να
χρησιμοποιούνται σε σχέση με αιτήσεις και άδειες της παραγράφου 1, καθώς και σε σχέση με τη διαχείριση αποφάσεων που
αφορούν αυτές τις αιτήσεις και άδειες, όταν οι εν λόγω άδειες ή αποφάσεις έχουν αντίκτυπο μόνο στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.
4.
Το σύστημα τελωνειακών αποφάσεων δεν χρησιμοποιείται σε σχέση με άλλες αιτήσεις, άδειες ή αποφάσεις πέραν εκείνων που
απαριθμούνται στην παράγραφο 1.
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Άρθρο 9
Επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβαση στο σύστημα τελωνειακών αποφάσεων
1.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων για την απόκτηση πρόσβασης στις
κοινές συνιστώσες του συστήματος τελωνειακών αποφάσεων (CDS) πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του συστήματος
UUM&DS.
Για να επαληθεύεται η ταυτότητα των τελωνειακών αντιπροσώπων και να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις κοινές συνιστώσες του
συστήματος CDS, η εξουσιοδότησή τους να ενεργούν με την εν λόγω ιδιότητα καταχωρίζεται στο σύστημα UUM&DS ή σε
σύστημα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης που έχει δημιουργηθεί από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 20.
2.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για την απόκτηση πρόσβασης στις
κοινές συνιστώσες του συστήματος CDS πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των υπηρεσιών δικτύου που παρέχει η Επιτροπή.
3.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για το προσωπικό της Επιτροπής για την απόκτηση πρόσβασης στις κοινές
συνιστώσες του συστήματος CDS πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του συστήματος UUM&DS ή των υπηρεσιών δικτύου που
παρέχει η Επιτροπή.

Άρθρο 10
Πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ
1.
Η πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ αποτελεί για τους οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα σημείο εισόδου στο σύστημα
τελωνειακών αποφάσεων.
2.
Η πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ διαλειτουργεί με το κεντρικό CDMS, καθώς και με τα εθνικά CDMS, εφόσον έχουν
δημιουργηθεί από τα κράτη μέλη.
3.
Η πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ χρησιμοποιείται για αιτήσεις και άδειες του άρθρου 8 παράγραφος 1, καθώς και για τη
διαχείριση αποφάσεων που αφορούν αυτές τις αιτήσεις και άδειες, όταν οι εν λόγω άδειες ή αποφάσεις ενδέχεται να έχουν
αντίκτυπο σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.
4.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι η πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιείται για αιτήσεις και
άδειες του άρθρου 8 παράγραφος 1, καθώς και για τη διαχείριση αποφάσεων που αφορούν αυτές τις αιτήσεις και άδειες, όταν οι
εν λόγω άδειες ή αποφάσεις έχουν αντίκτυπο μόνο στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.
Όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει απόφαση να χρησιμοποιήσει την πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ για άδειες ή αποφάσεις που
έχουν αντίκτυπο μόνο στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Άρθρο 11
Κεντρικό CDMS
1.
Το κεντρικό CDMS χρησιμοποιείται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για την επεξεργασία των αιτήσεων και
αδειών του άρθρου 8 παράγραφος 1, καθώς και για τη διαχείριση των αποφάσεων που αφορούν αυτές τις αιτήσεις και άδειες,
προκειμένου να επαληθεύεται ότι πληρούνται οι όροι για την αποδοχή μιας αίτησης και τη λήψη απόφασης.
2.
Το κεντρικό CDMS διαλειτουργεί με την πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ, τις υπηρεσίες πληροφοριών για τους πελάτες που
αναφέρονται στο άρθρο 13 και τα εθνικά CDMS, εφόσον αυτά έχουν δημιουργηθεί από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 12
Διαβούλευση μεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών που χρησιμοποιούν το κεντρικό CDMS
Η τελωνειακή αρχή ενός κράτους μέλους χρησιμοποιεί το κεντρικό CDMS όταν, προτού λάβει απόφαση σε σχέση με τις αιτήσεις ή
τις άδειες του άρθρου 8 παράγραφος 1, χρειάζεται να προβεί σε διαβούλευση με τελωνειακή αρχή άλλου κράτους μέλους.

9.3.2021

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 81/45

Άρθρο 13
Υπηρεσίες πληροφοριών για τους πελάτες
1.
Οι υπηρεσίες πληροφοριών για τους πελάτες χρησιμοποιούνται για την κεντρική αποθήκευση δεδομένων σε σχέση με άδειες
του άρθρου 8 παράγραφος 1, καθώς και με αποφάσεις που αφορούν τις εν λόγω άδειες, και καθιστούν δυνατή την ανάγνωση,
αναπαραγωγή και επικύρωση των αδειών αυτών από άλλα ηλεκτρονικά συστήματα που έχουν δημιουργηθεί για τους σκοπούς του
άρθρου 16 του κώδικα.
2.
Οι υπηρεσίες πληροφοριών για τους πελάτες χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση δεδομένων από το σύστημα
εγγεγραμμένων εξαγωγέων (ΣΕΕ) που αναφέρεται στο άρθρο 80 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, το
σύστημα EORI και το σύστημα AEO.
Άρθρο 14
Εθνική πύλη συναλλασσομένων
1.
Η εθνική πύλη συναλλασσομένων, εφόσον έχει δημιουργηθεί, αποτελεί πρόσθετο σημείο εισόδου στο σύστημα τελωνειακών
αποφάσεων για οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα.
2.
Σε σχέση με τις αιτήσεις και άδειες του άρθρου 8 παράγραφος 1, καθώς και με τη διαχείριση των αποφάσεων που αφορούν
αυτές τις αιτήσεις και άδειες, όταν οι εν λόγω άδειες ή αποφάσεις ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο σε περισσότερα του ενός κράτη
μέλη, οι οικονομικοί φορείς και άλλα πρόσωπα μπορούν να επιλέγουν να χρησιμοποιούν την εθνική πύλη συναλλασσομένων,
εφόσον έχει δημιουργηθεί, ή την πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ.
3.

Η εθνική πύλη συναλλασσομένων διαλειτουργεί με το εθνικό CDMS, εφόσον αυτό έχει δημιουργηθεί.

4.
Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος προβαίνει στη δημιουργία εθνικής πύλης συναλλασσομένων ενημερώνει σχετικά την
Επιτροπή.
Άρθρο 15
Εθνικό CDMS
1.
Το εθνικό CDMS, εφόσον έχει δημιουργηθεί, χρησιμοποιείται από την τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους που το
δημιούργησε για την επεξεργασία των αιτήσεων και αδειών του άρθρου 8 παράγραφος 1, καθώς και για τη διαχείριση των
αποφάσεων που αφορούν αυτές τις αιτήσεις και άδειες, προκειμένου να επαληθεύεται ότι πληρούνται οι όροι για την αποδοχή
μιας αίτησης και τη λήψη απόφασης.
2.
Το εθνικό CDMS διαλειτουργεί με το κεντρικό CDMS στο πλαίσιο της διαβούλευσης μεταξύ των τελωνειακών αρχών των
κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ IV
ΣΎΣΤΗΜΑ ΟΜΟΙΌΜΟΡΦΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΏΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΉΣ ΥΠΟΓΡΑΦΉΣ

Άρθρο 16
Στόχος και δομή του συστήματος ομοιόμορφης διαχείρισης χρηστών και ψηφιακής υπογραφής (UUM&DS)
1.
Το σύστημα UUM&DS παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των συστημάτων ταυτοποίησης και διαχείρισης
πρόσβασης της Επιτροπής και των κρατών μελών, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 20, προκειμένου να παρέχεται στο προσωπικό
της Επιτροπής, στους οικονομικούς φορείς και σε άλλα πρόσωπα ασφαλής εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά
συστήματα.
2.

Το σύστημα UUM&DS αποτελείται από τις εξής κοινές συνιστώσες:

α) σύστημα διαχείρισης πρόσβασης·
β) σύστημα διαχείρισης διοικητικών εργασιών.
3.
Τα κράτη μέλη δημιουργούν σύστημα ταυτοποίησης και διαχείρισης πρόσβασης ως εθνική συνιστώσα του συστήματος
UUM&DS.
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Άρθρο 17
Χρήση του συστήματος UUM&DS
Το σύστημα UUM&DS χρησιμοποιείται για να διασφαλίζεται η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για τους παρακάτω:
α) οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα για την απόκτηση πρόσβασης στην τελωνειακή πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ, στις
κοινές συνιστώσες του συστήματος τελωνειακών αποφάσεων, του συστήματος ΕΔΔΠ, του συστήματος AEO, του συστήματος
INF SP και του συστήματος ICS2·
β) το προσωπικό των υπηρεσιών της Επιτροπής, για την απόκτηση πρόσβασης στην τελωνειακή πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ,
στις κοινές συνιστώσες του συστήματος τελωνειακών αποφάσεων, του συστήματος ΕΔΔΠ, του συστήματος EORI, του
συστήματος AEO, των συστημάτων ICS2, ΑΣΕ, NCTS, CRMS, ΚΤΕ και του συστήματος INF SP και για τη συντήρηση και
διαχείριση του συστήματος UUM&DS.
Άρθρο 18
Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης
Η Επιτροπή εγκαθιστά σύστημα διαχείρισης πρόσβασης για την επικύρωση των αιτημάτων πρόσβασης που υποβάλλουν
οικονομικοί φορείς και άλλα πρόσωπα στο πλαίσιο του συστήματος UUM&DS, μέσω της διαλειτουργίας του με τα συστήματα
ταυτοποίησης και διαχείρισης πρόσβασης των κρατών μελών, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 20.
Άρθρο 19
Σύστημα διαχείρισης διοικητικών εργασιών
Η Επιτροπή δημιουργεί σύστημα διαχείρισης διοικητικών εργασιών για τη διαχείριση των κανόνων επαλήθευσης ταυτότητας και
έγκρισης στο πλαίσιο της επικύρωσης των δεδομένων ταυτοποίησης των οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων για τη
χορήγηση πρόσβασης στα ηλεκτρονικά συστήματα.
Άρθρο 20
Συστήματα ταυτοποίησης και διαχείρισης πρόσβασης των κρατών μελών
Τα κράτη μέλη δημιουργούν συστήματα ταυτοποίησης και διαχείρισης πρόσβασης ώστε να εξασφαλίζεται:
α) η ασφαλής καταχώριση και αποθήκευση δεδομένων ταυτοποίησης οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων·
β) η ασφαλής ανταλλαγή των υπογεγραμμένων και κρυπτογραφημένων δεδομένων ταυτοποίησης οικονομικών φορέων και άλλων
προσώπων.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ V
ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΏΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

Άρθρο 21
Στόχος και δομή του ευρωπαϊκού συστήματος δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών (ΕΔΔΠ)
1.

Το σύστημα ΕΔΔΠ καθιστά δυνατή, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του κώδικα:

α) την επικοινωνία ανάμεσα στην Επιτροπή, τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, τους οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα
για την υποβολή και την επεξεργασία αιτήσεων ΔΔΠ και αποφάσεων ΔΔΠ·
β) τη διαχείριση οποιουδήποτε μεταγενέστερου γεγονότος που ενδέχεται να επηρεάσει την αρχική αίτηση ή απόφαση·
γ) την παρακολούθηση της υποχρεωτικής χρήσης των αποφάσεων ΔΔΠ·
δ) την παρακολούθηση και τη διαχείριση της παράτασης της χρήσης των αποφάσεων ΔΔΠ.
2.

Το σύστημα ΕΔΔΠ αποτελείται από τις εξής κοινές συνιστώσες:

α) ειδική πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ για το σύστημα ΕΔΔΠ·
β) κεντρικό σύστημα ΕΔΔΠ·
γ) δυνατότητα παρακολούθησης της χρήσης των αποφάσεων ΔΔΠ.
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3.
Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργήσουν, ως εθνική συνιστώσα, εθνικό σύστημα δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών
(στο εξής: εθνικό σύστημα ΔΔΠ) μαζί με εθνική πύλη συναλλασσομένων.

Άρθρο 22
Χρήση του συστήματος ΕΔΔΠ
1.
Το σύστημα ΕΔΔΠ χρησιμοποιείται για την υποβολή, την επεξεργασία, την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών
όσον αφορά αιτήσεις και αποφάσεις σχετικά με ΔΔΠ ή οποιοδήποτε μεταγενέστερο γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την
αρχική αίτηση ή απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.
2.
Το σύστημα ΕΔΔΠ χρησιμοποιείται για τη στήριξη της παρακολούθησης από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της
συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ΔΔΠ, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.
3.
Το σύστημα ΕΔΔΠ χρησιμοποιείται από την Επιτροπή για να ενημερώσει τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 22
παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, μόλις συμπληρωθούν οι ποσότητες εμπορευμάτων
που είναι δυνατό να τελωνιστούν κατά τη διάρκεια της παράτασης της χρήσης.

Άρθρο 23
Επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβαση στο σύστημα ΕΔΔΠ
1.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων για την απόκτηση πρόσβασης στις
κοινές συνιστώσες του συστήματος ΕΔΔΠ πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του συστήματος UUM&DS.
Για να επαληθεύεται η ταυτότητα των τελωνειακών αντιπροσώπων και να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις κοινές συνιστώσες του
συστήματος ΕΔΔΠ, η εξουσιοδότησή τους να ενεργούν με την εν λόγω ιδιότητα καταχωρίζεται στο σύστημα UUM&DS ή σε
σύστημα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης που έχει δημιουργηθεί από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 20.
2.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για την απόκτηση πρόσβασης στις
κοινές συνιστώσες του συστήματος ΕΔΔΠ πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των υπηρεσιών δικτύου που παρέχει η Επιτροπή.
3.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για το προσωπικό της Επιτροπής για την απόκτηση πρόσβασης στις κοινές
συνιστώσες του συστήματος ΕΔΔΠ πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του συστήματος UUM&DS ή των υπηρεσιών δικτύου που
παρέχει η Επιτροπή.

Άρθρο 24
Ειδική πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ για το σύστημα ΕΔΔΠ
1.
Η ειδική πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ για το σύστημα ΕΔΔΠ επικοινωνεί με την τελωνειακή πύλη συναλλασσομένων της
ΕΕ, όταν η τελευταία αποτελεί για τους οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα σημείο εισόδου στο σύστημα ΕΔΔΠ.
2.
Η ειδική πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ για το σύστημα ΕΔΔΠ διαλειτουργεί με το κεντρικό σύστημα ΕΔΔΠ και παρέχει
επανακατεύθυνση στις εθνικές πύλες συναλλασσομένων, εφόσον τα εθνικά συστήματα ΔΔΠ έχουν δημιουργηθεί από τα κράτη
μέλη.
3.
Η ειδική πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ για το σύστημα ΕΔΔΠ χρησιμοποιείται για την υποβολή και την ανταλλαγή
πληροφοριών όσον αφορά αιτήσεις και αποφάσεις σχετικά με ΔΔΠ ή με οποιοδήποτε μεταγενέστερο γεγονός που ενδέχεται να
επηρεάσει την αρχική αίτηση ή απόφαση.

Άρθρο 25
Κεντρικό σύστημα ΕΔΔΠ
1.
Το κεντρικό σύστημα ΕΔΔΠ χρησιμοποιείται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για την επεξεργασία, ανταλλαγή
και αποθήκευση πληροφοριών όσον αφορά αιτήσεις και αποφάσεις σχετικά με ΔΔΠ ή με οποιοδήποτε μεταγενέστερο γεγονός που
ενδέχεται να επηρεάσει την αρχική αίτηση ή απόφαση για τους σκοπούς της επαλήθευσης της τήρησης των όρων αποδοχής μιας
αίτησης, και για τη λήψη απόφασης.
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2.
Το κεντρικό σύστημα ΕΔΔΠ χρησιμοποιείται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς της
διαβούλευσης, της επεξεργασίας, της ανταλλαγής και της αποθήκευσης πληροφοριών του άρθρου 16 παράγραφος 4, του άρθρου
17, του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) και του άρθρου 21 παράγραφος 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.
3.
Το κεντρικό σύστημα ΕΔΔΠ διαλειτουργεί με την ειδική πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ για το σύστημα ΕΔΔΠ και με τα
εθνικά συστήματα ΔΔΠ, εφόσον αυτά έχουν δημιουργηθεί.

Άρθρο 26
Διαβούλευση μεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών που χρησιμοποιούν το κεντρικό σύστημα ΕΔΔΠ
Η τελωνειακή αρχή ενός κράτους μέλους χρησιμοποιεί το κεντρικό σύστημα ΕΔΔΠ για σκοπούς διαβούλευσης με τελωνειακή αρχή
άλλου κράτους μέλους προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) 2015/2447.

Άρθρο 27
Παρακολούθηση της χρήσης των αποφάσεων ΔΔΠ
Η δυνατότητα παρακολούθησης της χρήσης των αποφάσεων ΔΔΠ χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του άρθρου 21 παράγραφος
3 και του άρθρου 22 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

Άρθρο 28
Εθνική πύλη συναλλασσομένων
1.
Όταν ένα κράτος μέλος έχει δημιουργήσει εθνικό σύστημα ΔΔΠ σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3, η εθνική πύλη
συναλλασσομένων αποτελεί το κύριο σημείο εισόδου στο εθνικό σύστημα ΔΔΠ για τους οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα.
2.
Οι οικονομικοί φορείς και άλλα πρόσωπα χρησιμοποιούν την εθνική πύλη συναλλασσομένων, εφόσον αυτή έχει
δημιουργηθεί, όσον αφορά αιτήσεις και αποφάσεις σχετικά με ΔΔΠ ή με οποιοδήποτε μεταγενέστερο γεγονός που ενδέχεται να
επηρεάσει την αρχική αίτηση ή απόφαση.
3.

Η εθνική πύλη συναλλασσομένων διαλειτουργεί με το εθνικό σύστημα ΔΔΠ, εφόσον αυτό έχει δημιουργηθεί.

4.
Η εθνική πύλη συναλλασσομένων διευκολύνει διαδικασίες ισοδύναμες με αυτές που διευκολύνονται από την ειδική πύλη
συναλλασσομένων της ΕΕ για το σύστημα ΕΔΔΠ.
5.
Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος προβαίνει στη δημιουργία εθνικής πύλης συναλλασσομένων ενημερώνει σχετικά την
Επιτροπή. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η εθνική πύλη συναλλασσομένων να είναι προσβάσιμη απευθείας από την ειδική πύλη
συναλλασσομένων της ΕΕ για το σύστημα ΕΔΔΠ.

Άρθρο 29
Εθνικό σύστημα ΔΔΠ
1.
Το εθνικό σύστημα ΔΔΠ, εφόσον έχει δημιουργηθεί, χρησιμοποιείται από την τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους που το
δημιούργησε για την επεξεργασία, ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών όσον αφορά αιτήσεις και αποφάσεις σχετικά με ΔΔΠ
ή με οποιοδήποτε μεταγενέστερο γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την αρχική αίτηση ή απόφαση για τους σκοπούς της
επαλήθευσης της τήρησης των όρων αποδοχής μιας αίτησης ή για τη λήψη απόφασης.
2.
Η τελωνειακή αρχή κράτους μέλους χρησιμοποιεί το εθνικό της σύστημα ΔΔΠ για τους σκοπούς της διαβούλευσης, της
επεξεργασίας, της ανταλλαγής και της αποθήκευσης πληροφοριών του άρθρου 16 παράγραφος 4, του άρθρου 17, του
άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) και του άρθρου 21 παράγραφος 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, εκτός
εάν χρησιμοποιεί το κεντρικό σύστημα ΕΔΔΠ για τους σκοπούς αυτούς.
3.

Το εθνικό σύστημα ΔΔΠ διαλειτουργεί με την εθνική πύλη συναλλασσομένων και με το κεντρικό σύστημα ΕΔΔΠ.
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ VI
ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΧΏΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΦΟΡΈΩΝ

Άρθρο 30
Στόχος και δομή του συστήματος EORI
Το σύστημα EORI παρέχει τη δυνατότητα μοναδικής καταχώρισης και αναγνώρισης των οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων,
σε ενωσιακό επίπεδο.
Το σύστημα EORI αποτελείται από τις εξής συνιστώσες:
α) κεντρικό σύστημα EORΙ·
β) εθνικά συστήματα EORI, εφόσον έχουν δημιουργηθεί από τα κράτη μέλη.
Άρθρο 31
Χρήση του συστήματος EORI
1.

Το σύστημα EORI χρησιμοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) λήψη δεδομένων για την καταχώριση οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων όπως αναφέρεται στο παράρτημα 12-01 του
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 (στο εξής: δεδομένα EORI) που παρέχονται από τα κράτη μέλη·
β) κεντρική αποθήκευση των δεδομένων EORI που αφορούν την καταχώριση και αναγνώριση οικονομικών φορέων και άλλων
προσώπων·
γ) διάθεση των δεδομένων EORI στα κράτη μέλη.
2.
Το σύστημα EORI παρέχει στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών τη δυνατότητα επιγραμμικής πρόσβασης στα δεδομένα
EORI που είναι αποθηκευμένα σε επίπεδο κεντρικού συστήματος.
3.

Το σύστημα EORI διαλειτουργεί με όλα τα άλλα ηλεκτρονικά συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται ο αριθμός EORI.
Άρθρο 32
Επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα EORI

1.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για την απόκτηση πρόσβασης στις
κοινές συνιστώσες του συστήματος EORI πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των υπηρεσιών δικτύου που παρέχει η Επιτροπή.
2.
Η επαλήθευση ταυτότητας και η επαλήθευση πρόσβασης για το προσωπικό της Επιτροπής για την απόκτηση πρόσβασης στις
κοινές συνιστώσες του συστήματος EORI πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του συστήματος UUM&DS ή των υπηρεσιών δικτύου
που παρέχει η Επιτροπή.
Άρθρο 33
Κεντρικό σύστημα EORI
1.
Το κεντρικό σύστημα EORI χρησιμοποιείται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς του άρθρου 7
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.
2.

Το κεντρικό σύστημα EORI διαλειτουργεί με τα εθνικά συστήματα EORI, εφόσον έχουν δημιουργηθεί.
Άρθρο 34
Εθνικό σύστημα EORI

1.
Το εθνικό σύστημα EORI, εφόσον έχει δημιουργηθεί, χρησιμοποιείται από την τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους που το
δημιούργησε για την ανταλλαγή και αποθήκευση δεδομένων EORI.
2.

Το εθνικό σύστημα EORI διαλειτουργεί με το κεντρικό σύστημα EORI.
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ VII
ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΦΟΡΈΩΝ

Άρθρο 35
Στόχος και δομή του συστήματος AEO
1.
Το σύστημα AEO καθιστά δυνατή την επικοινωνία ανάμεσα στην Επιτροπή, τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, τους
οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα για την υποβολή και την επεξεργασία αιτήσεων AEO και τη χορήγηση αδειών ΑΕΟ,
καθώς και για τη διαχείριση κάθε μεταγενέστερου γεγονότος που ενδέχεται να επηρεάσει την αρχική απόφαση, όπως αναφέρεται
στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.
2.

Το σύστημα AEO αποτελείται από τις εξής κοινές συνιστώσες:

α) ειδική πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ για AEΟ·
β) κεντρικό σύστημα AEO.
3.

Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργήσουν τις εξής εθνικές συνιστώσες:

α) εθνική πύλη συναλλασσομένων·
β) εθνικό σύστημα εγκεκριμένων οικονομικών φορέων (στο εξής: εθνικό σύστημα AEO).

Άρθρο 36
Χρήση του συστήματος AEO
1.
Το σύστημα AEO χρησιμοποιείται για την υποβολή, την επεξεργασία, την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών
όσον αφορά αιτήσεις και αποφάσεις AEO ή οποιοδήποτε μεταγενέστερο γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την αρχική απόφαση,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 και στο άρθρο 31 παράγραφοι 1 και 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2015/2447.
2.
Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν το σύστημα AEO για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει
του άρθρου 31 παράγραφοι 1 και 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 και να τηρούν αρχείο των σχετικών
διαβουλεύσεων.

Άρθρο 37
Επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα AEO
1.
Η επαλήθευση ταυτότητας και η επαλήθευση πρόσβασης οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων για την απόκτηση
πρόσβασης στις κοινές συνιστώσες του συστήματος AEO πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του συστήματος UUM&DS.
Για να επαληθεύεται η ταυτότητα των τελωνειακών αντιπροσώπων και να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις κοινές συνιστώσες του
συστήματος AEO, η εξουσιοδότησή τους να ενεργούν με την εν λόγω ιδιότητα καταχωρίζεται στο σύστημα UUM&DS ή σε
σύστημα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης που έχει δημιουργηθεί από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 20.
2.
Η επαλήθευση ταυτότητας και η επαλήθευση πρόσβασης για τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για την απόκτηση
πρόσβασης στις κοινές συνιστώσες του συστήματος AEO πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των υπηρεσιών δικτύου που παρέχει
η Επιτροπή.
3.
Η επαλήθευση ταυτότητας και η επαλήθευση πρόσβασης για το προσωπικό της Επιτροπής για την απόκτηση πρόσβασης στις
κοινές συνιστώσες του συστήματος AEO πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του συστήματος UUM&DS ή των υπηρεσιών δικτύου
που παρέχει η Επιτροπή.

Άρθρο 38
Ειδική πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ για AEO
1.
Η ειδική πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ για AEO επικοινωνεί με την τελωνειακή πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ, όταν η
τελευταία αποτελεί για τους οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα σημείο εισόδου στο σύστημα AEO.
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2.
Η ειδική πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ για AEO διαλειτουργεί με το κεντρικό σύστημα AEO και παρέχει επανακατεύθυνση
στις εθνικές πύλες συναλλασσομένων, εφόσον έχουν δημιουργηθεί.
3.
Η ειδική πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ για AEO χρησιμοποιείται για την υποβολή και την ανταλλαγή πληροφοριών όσον
αφορά αιτήσεις και αποφάσεις AEO ή οποιοδήποτε μεταγενέστερο γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την αρχική απόφαση.
Άρθρο 39
Κεντρικό σύστημα AEO
1.
Το κεντρικό σύστημα AEO χρησιμοποιείται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για την ανταλλαγή και αποθήκευση
πληροφοριών όσον αφορά αιτήσεις και αποφάσεις AEO ή οποιοδήποτε μεταγενέστερο γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την
αρχική απόφαση.
2.
Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν το κεντρικό σύστημα AEO για τους σκοπούς της ανταλλαγής και
αποθήκευσης πληροφοριών, της διαβούλευσης και της διαχείρισης των αποφάσεων, όπως αναφέρονται στα άρθρα 30 και 31 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.
3.
Το κεντρικό σύστημα AEO διαλειτουργεί με την πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ και με τα εθνικά συστήματα AEO, εφόσον
αυτά έχουν δημιουργηθεί.
Άρθρο 40
Εθνική πύλη συναλλασσομένων
1.
Η εθνική πύλη συναλλασσομένων, εφόσον έχει δημιουργηθεί, καθιστά δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν
αιτήσεις και αποφάσεις AEO.
2.
Οι οικονομικοί φορείς και άλλα πρόσωπα χρησιμοποιούν την εθνική πύλη συναλλασσομένων, εφόσον έχει δημιουργηθεί, για
να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών όσον αφορά αιτήσεις και αποφάσεις AEO.
3.

Η εθνική πύλη συναλλασσομένων διαλειτουργεί με το εθνικό σύστημα AEO.
Άρθρο 41
Εθνικό σύστημα AEO

1.
Το εθνικό σύστημα AEO, εφόσον έχει δημιουργηθεί, χρησιμοποιείται από την τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους που το
δημιούργησε για την ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών όσον αφορά αιτήσεις και αποφάσεις AEO ή οποιοδήποτε
μεταγενέστερο γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την αρχική απόφαση.
2.
Το εθνικό σύστημα AEO διαλειτουργεί με την εθνική πύλη συναλλασσομένων, εφόσον έχει δημιουργηθεί, και με το κεντρικό
σύστημα AEO.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ VIII
ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΏΝ 2

Άρθρο 42
Στόχος και δομή του ICS2
1.
Το ICS2 υποστηρίζει την επικοινωνία μεταξύ τελωνειακών αρχών των κρατών μελών και μεταξύ οικονομικών φορέων και
άλλων προσώπων και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, για τους ακόλουθους σκοπούς:
α) τήρηση των απαιτήσεων συνοπτικής διασάφησης εισόδου·
β) ανάλυση κινδύνων από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών πρωτίστως για λόγους ασφάλειας και προστασίας και για
τελωνειακά μέτρα που έχουν στόχο τον περιορισμό των σχετικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών ελέγχων·
γ) επικοινωνία μεταξύ τελωνειακών αρχών των κρατών μελών με σκοπό την τήρηση των απαιτήσεων συνοπτικής διασάφησης
εισόδου.
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Το σύστημα ICS2 αποτελείται από τις εξής κοινές συνιστώσες:

α) κοινή διεπαφή συναλλασσομένων·
β) κοινό αποθετήριο.
3.

Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί το δικό του εθνικό σύστημα εισόδου ως εθνική συνιστώσα.

4.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να δημιουργήσει τη δική του εθνική διεπαφή συναλλασσομένων ως εθνική συνιστώσα.

Άρθρο 43
Χρήση του ICS2
1.

Το ICS2 χρησιμοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) υποβολή, επεξεργασία και αποθήκευση των στοιχείων των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου, καθώς και των αιτημάτων
τροποποιήσεων και ακυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 127 και 129 του κώδικα·
β) παραλαβή, επεξεργασία και αποθήκευση των στοιχείων των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου που αντλούνται από
διασαφήσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 130 του κώδικα·
γ) υποβολή, επεξεργασία και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με γνωστοποιήσεις της άφιξης θαλασσοπλοούντος πλοίου ή
αεροσκάφους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 133 του κώδικα·
δ) παραλαβή, επεξεργασία και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 139 του κώδικα·
ε)

παραλαβή, επεξεργασία και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τα αιτήματα και τα αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνων, τις
συστάσεις και τις αποφάσεις για ελέγχους, καθώς και τα αποτελέσματα ελέγχων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 46
παράγραφοι 3 και 5 και στο άρθρο 47 παράγραφος 2 του κώδικα·

στ) παραλαβή, επεξεργασία, αποθήκευση και κοινοποίηση των γνωστοποιήσεων και πληροφοριών σε οικονομικούς φορείς ή άλλα
πρόσωπα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 186 παράγραφος 2 στοιχείο ε), στο άρθρο 186 παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 και στο άρθρο 24 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/2446·
ζ)

υποβολή, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους οικονομικούς φορείς ή άλλα πρόσωπα και
ζητούνται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 186 παράγραφοι 3 και 4 του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

2.
Το ICS2 χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της παρακολούθησης και αξιολόγησης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της
εφαρμογής των κοινών κριτηρίων και προτύπων κινδύνων ασφάλειας και προστασίας, καθώς και των μέτρων ελέγχου και τομέων
ελέγχων με προτεραιότητα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 3 του κώδικα.

Άρθρο 44
Επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβαση στο σύστημα ICS2
1. Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων για την απόκτηση πρόσβασης στις κοινές
συνιστώσες του ICS2 πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του συστήματος UUM&DS.
2. Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για την απόκτηση πρόσβασης στις
κοινές συνιστώσες του ICS2 πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των υπηρεσιών δικτύου που παρέχει η Επιτροπή.
3. Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για το προσωπικό της Επιτροπής για την απόκτηση πρόσβασης στις κοινές
συνιστώσες του ICS2 πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του συστήματος UUM&DS ή των υπηρεσιών δικτύου που παρέχει η
Επιτροπή.

Άρθρο 45
Κοινή διεπαφή συναλλασσομένων
1.
Η κοινή διεπαφή συναλλασσομένων αποτελεί για τους οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα σημείο εισόδου στο ICS2 για
τους σκοπούς του άρθρου 182 παράγραφος 1α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.
2.

Η κοινή διεπαφή συναλλασσομένων διαλειτουργεί με το κοινό αποθετήριο ICS2 που αναφέρεται στο άρθρο 46.
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3.
Η κοινή διεπαφή συναλλασσομένων χρησιμοποιείται για υποβολές, αιτήματα τροποποιήσεων και ακυρώσεων, επεξεργασία
και αποθήκευση των στοιχείων των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου και των γνωστοποιήσεων άφιξης, καθώς και για την
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών και των οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων.

Άρθρο 46
Κοινό αποθετήριο ICS2
1.
Το κοινό αποθετήριο ICS2 χρησιμοποιείται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για την επεξεργασία των στοιχείων
των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου, των αιτημάτων τροποποίησης και ακύρωσης, των γνωστοποιήσεων άφιξης, των
πληροφοριών σχετικά με την προσκόμιση εμπορευμάτων, των πληροφοριών σχετικά με αιτήματα ανάλυσης κινδύνων και τα
αποτελέσματά της, των συστάσεων και αποφάσεων για ελέγχους, των αποτελεσμάτων ελέγχων, καθώς και των πληροφοριών που
ανταλλάσσονται με οικονομικούς φορείς ή άλλα πρόσωπα.
2.
Το κοινό αποθετήριο ICS2 χρησιμοποιείται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για στατιστικούς λόγους, καθώς και για
σκοπούς αξιολόγησης και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου μεταξύ των κρατών μελών.
3.
Το κοινό αποθετήριο του ICS2 διαλειτουργεί με την κοινή διεπαφή συναλλασσομένων, τις εθνικές διεπαφές
συναλλασσομένων, εφόσον έχουν δημιουργηθεί από τα κράτη μέλη, καθώς και με τα εθνικά συστήματα εισόδου.

Άρθρο 47
Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών των κρατών μελών που χρησιμοποιούν το κοινό αποθετήριο ICS2
Η τελωνειακή αρχή ενός κράτους μέλους χρησιμοποιεί το κοινό αποθετήριο ICS2 για να ανταλλάσσει πληροφορίες με τελωνειακή
αρχή άλλου κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 186 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2015/2447, πριν από την ολοκλήρωση της ανάλυσης κινδύνων πρωτίστως για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας.
Επιπλέον, η τελωνειακή αρχή ενός κράτους μέλους·χρησιμοποιεί το κοινό αποθετήριο ICS2 για να ανταλλάσσει πληροφορίες με
τελωνειακή αρχή άλλου κράτους μέλους σχετικά με τους συνιστώμενους ελέγχους, τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με
τους συνιστώμενους ελέγχους και τα αποτελέσματα των τελωνειακών ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 186 παράγραφοι 7 και 7α
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

Άρθρο 48
Εθνική διεπαφή συναλλασσομένων
1.
Η εθνική διεπαφή συναλλασσομένων, εφόσον έχει δημιουργηθεί από τα κράτη μέλη, αποτελεί για τους οικονομικούς φορείς
και άλλα πρόσωπα σημείο εισόδου στο σύστημα ICS2, σύμφωνα με το άρθρο 182 παράγραφος 1α του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) 2015/2447, όταν η υποβολή απευθύνεται στο κράτος μέλος που χειρίζεται την εθνική διεπαφή συναλλασσομένων.
2.
Όσον αφορά τις υποβολές, τις τροποποιήσεις, την ακύρωση, την επεξεργασία και την αποθήκευση των στοιχείων για τις
συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και τις γνωστοποιήσεις άφιξης, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των
τελωνειακών αρχών και των οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων, οι οικονομικοί φορείς και άλλα πρόσωπα μπορούν να
επιλέξουν να χρησιμοποιούν είτε την εθνική διεπαφή συναλλασσομένων, εφόσον έχει δημιουργηθεί, είτε την κοινή διεπαφή
συναλλασσομένων.
3.

Η εθνική διεπαφή συναλλασσομένων, εφόσον έχει δημιουργηθεί, διαλειτουργεί με το κοινό αποθετήριο ICS2.

4.
Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος προβαίνει στη δημιουργία εθνικής διεπαφής συναλλασσομένων ενημερώνει σχετικά την
Επιτροπή.

Άρθρο 49
Εθνικό σύστημα εισόδου
1.

Χρησιμοποιείται εθνικό σύστημα εισόδου από τις τελωνειακές αρχές του οικείου κράτους μέλους για τους εξής σκοπούς:

α) ανταλλαγή των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου τα οποία αντλούνται από τις διασαφήσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 130 του κώδικα·
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β) ανταλλαγή πληροφοριών και γνωστοποιήσεων με το κοινό αποθετήριο ICS2 για πληροφορίες που αφορούν την άφιξη
θαλασσοπλοούντος πλοίου ή αεροσκάφους·
γ) ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν την προσκόμιση εμπορευμάτων·
δ) επεξεργασία αιτημάτων ανάλυσης κινδύνων, ανταλλαγή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα της
ανάλυσης κινδύνων, συστάσεων ελέγχου, αποφάσεων για ελέγχους και αποτελεσμάτων ελέγχων.
Χρησιμοποιείται επίσης στις περιπτώσεις στις οποίες μια τελωνειακή αρχή ζητεί από τους οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα
περαιτέρω πληροφορίες και λαμβάνει πληροφορίες από αυτούς.
2.

Το εθνικό σύστημα εισόδου διαλειτουργεί με το κοινό αποθετήριο ICS2.

3.
Το εθνικό σύστημα εισόδου διαλειτουργεί με τα συστήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο για την ανάκτηση
των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ IX
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΏΝ

Άρθρο 50
Στόχος και δομή του ΑΣΕ
1.
Το αποκεντρωμένο σύστημα ΑΣΕ καθιστά εφικτή την επικοινωνία μεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών και
μεταξύ τελωνειακών αρχών των κρατών μελών και οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων για τους σκοπούς της υποβολής και
της επεξεργασίας των διασαφήσεων εξαγωγής και επανεξαγωγής όταν τα εμπορεύματα εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της
Ένωσης. Το σύστημα ΑΣΕ μπορεί επίσης να καταστήσει εφικτή την επικοινωνία μεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών
με σκοπό τη διαβίβαση στοιχείων των συνοπτικών διασαφήσεων εξόδου στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 271
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κώδικα.
2.

Το σύστημα ΑΣΕ αποτελείται από τις εξής κοινές συνιστώσες:

α) κοινό δίκτυο επικοινωνιών·
β) κεντρικές υπηρεσίες.
3.

Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργήσουν τις εξής εθνικές συνιστώσες:

α) εθνική πύλη συναλλασσομένων·
β) εθνικό σύστημα εξαγωγών (στο εξής: εθνικό ΑΣΕ)·
γ) κοινή διεπαφή μεταξύ του ΑΣΕ και του NCTS σε εθνικό επίπεδο·
δ) κοινή διεπαφή μεταξύ του ΑΣΕ και του συστήματος διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους
κατανάλωσης (EMCS) σε εθνικό επίπεδο.
Άρθρο 51
Χρήση του ΑΣΕ
Το ΑΣΕ χρησιμοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς όταν τα εμπορεύματα εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή
διακινούνται προς ή από ειδικά φορολογικά εδάφη:
α) για τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατυπώσεων κατά την εξαγωγή και την έξοδο που καθορίζονται από τον κώδικα·
β) για την υποβολή και επεξεργασία διασαφήσεων εξαγωγής και επανεξαγωγής·
γ) για τον χειρισμό της ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ του τελωνείου εξαγωγής και του τελωνείου εξόδου και, σε περίπτωση
κεντρικού τελωνισμού κατά την εξαγωγή, μεταξύ του τελωνείου ελέγχου και του τελωνείου προσκόμισης·
δ) για τον χειρισμό της ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ του τελωνείου υποβολής της διασάφησης και του τελωνείου εξόδου στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 271 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κώδικα.
Άρθρο 52
Επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβαση στο ΑΣΕ
1.
Οι οικονομικοί φορείς και άλλα πρόσωπα έχουν πρόσβαση μόνο στο εθνικό ΑΣΕ μέσω της εθνικής πύλης συναλλασσομένων.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
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2.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για την απόκτηση πρόσβασης στις
κοινές συνιστώσες του συστήματος ΑΣΕ πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των υπηρεσιών δικτύου που παρέχει η Επιτροπή.
3.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για το προσωπικό της Επιτροπής για την απόκτηση πρόσβασης στις κοινές
συνιστώσες του συστήματος ΑΣΕ πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του συστήματος UUM&DS ή των υπηρεσιών δικτύου που
παρέχει η Επιτροπή.

Άρθρο 53
Κοινό δίκτυο επικοινωνιών του ΑΣΕ
1.

Το κοινό δίκτυο επικοινωνιών διασφαλίζει την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των εθνικών ΑΣΕ των κρατών μελών.

2.
Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν το κοινό δίκτυο επικοινωνιών για την ανταλλαγή πληροφοριών,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 51 στοιχεία γ) και δ).

Άρθρο 54
Εθνική πύλη συναλλασσομένων
1.
Η εθνική πύλη συναλλασσομένων επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οικονομικών φορέων ή άλλων προσώπων
και του εθνικού ΑΣΕ της τελωνειακής αρχής των κρατών μελών.
2.

Η εθνική πύλη συναλλασσομένων διαλειτουργεί με το εθνικό ΑΣΕ.

Άρθρο 55
Εθνικό σύστημα εξαγωγών
1.
Το εθνικό ΑΣΕ διαλειτουργεί με την εθνική πύλη συναλλασσομένων και χρησιμοποιείται από την τελωνειακή αρχή του
κράτους μέλους για την επεξεργασία διασαφήσεων εξαγωγής και επανεξαγωγής.
2.
Τα εθνικά ΑΣΕ των κρατών μελών επικοινωνούν μεταξύ τους ηλεκτρονικά μέσω του κοινού δικτύου επικοινωνιών και
επεξεργάζονται τις πληροφορίες εξαγωγής και εξόδου που λαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη.
3.
Τα κράτη μέλη παρέχουν και διατηρούν διεπαφή σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των οικείων εθνικών ΑΣΕ και EMCS για τους
σκοπούς του άρθρου 280 του κώδικα και των άρθρων 21 και 25 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου (8).
4.
Τα κράτη μέλη παρέχουν και διατηρούν διεπαφή σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των οικείων εθνικών ΑΣΕ και NCTS για τους
σκοπούς του άρθρου 280 του κώδικα, του άρθρου 329 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 333 παράγραφος 2 στοιχεία β) και
γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

Άρθρο 56
Μετάβαση ΤΠ
1.
Κατά το χρονικό διάστημα εγκατάστασης, όπως ορίζεται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2151, η Επιτροπή παρέχει
στα κράτη μέλη πρόσθετες κοινές συνιστώσες, μεταβατικούς κανόνες και υποστηρικτικούς μηχανισμούς για τη δημιουργία
λειτουργικού περιβάλλοντος στο οποίο τα κράτη μέλη που δεν έχουν εγκαταστήσει ακόμη το νέο σύστημα μπορούν να
συνεχίσουν, σε προσωρινή βάση, να συνεργάζονται με τα κράτη μέλη που έχουν ήδη εγκαταστήσει το νέο σύστημα.
2.
Η Επιτροπή προσφέρει κοινή συνιστώσα με τη μορφή κεντρικού μετατροπέα για την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω του κοινού
δικτύου επικοινωνιών. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να την εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο.
3.
Σε περίπτωση σταδιακής συνδεσιμότητας οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων, ένα κράτος μέλος μπορεί να προσφέρει
εθνικό μετατροπέα για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του οικονομικού φορέα και άλλων προσώπων και της τελωνειακής αρχής.
(8) Οδηγία (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2019, για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων
κατανάλωσης (ΕΕ L 58 της 27.2.2020, σ. 4).
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4.
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, καταρτίζει τους τεχνικούς κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη
μεταβατική περίοδο και οι οποίοι είναι επιχειρησιακού και τεχνικού χαρακτήρα με σκοπό να καταστεί δυνατή η χαρτογράφηση και
η διαλειτουργικότητα μεταξύ των απαιτήσεων ανταλλαγής πληροφοριών που ορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ)
2016/341 της Επιτροπής (9) και στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, σε συνδυασμό με τον
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ X
ΝΈΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΈΝΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΌΜΙΣΗΣ

Άρθρο 57
Στόχος και δομή του NCTS
1.
Το αποκεντρωμένο σύστημα NCTS καθιστά εφικτή την επικοινωνία μεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, και
μεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών και οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων, για τους σκοπούς της υποβολής
και της επεξεργασίας τελωνειακών διασαφήσεων και γνωστοποιήσεων όταν τα εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς
διαμετακόμισης.
2.

Το NCTS αποτελείται από τις εξής κοινές συνιστώσες:

α) κοινό δίκτυο επικοινωνιών·
β) κεντρικές υπηρεσίες.
3.

Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργήσουν τις εξής εθνικές συνιστώσες:

α) εθνική πύλη συναλλασσομένων·
β) εθνικό σύστημα διαμετακόμισης (στο εξής: εθνικό NCTS)·
γ) κοινή διεπαφή μεταξύ του NCTS και του ΑΣΕ σε εθνικό επίπεδο.
Άρθρο 58
Χρήση του NCTS
Το NCTS χρησιμοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς όταν τα εμπορεύματα διακινούνται υπό καθεστώς διαμετακόμισης:
α) διασφάλιση των διατυπώσεων διαμετακόμισης που καθορίζονται από τον κώδικα·
β) διασφάλιση των διατυπώσεων της σύμβασης περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης (10)·
γ) υποβολή και επεξεργασία διασαφήσεων διαμετακόμισης·
δ) υποβολή διασάφησης διαμετακόμισης που περιέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την ανάλυση κινδύνων για σκοπούς ασφάλειας
και προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 263 παράγραφος 4 του κώδικα·
ε) υποβολή διασαφήσεων διαμετακόμισης που υποβάλλονται αντί συνοπτικής διασάφησης εισόδου, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 130 παράγραφος 1 του κώδικα.
Άρθρο 59
Επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβαση στο NCTS
1.
Οι οικονομικοί φορείς έχουν πρόσβαση μόνον στο εθνικό σύστημα διαμετακόμισης μέσω εθνικής πύλης συναλλασσομένων.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
2.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για την απόκτηση πρόσβασης στις
κοινές συνιστώσες του NCTS πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των υπηρεσιών δικτύου που παρέχει η Επιτροπή.
3.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για το προσωπικό της Επιτροπής για την απόκτηση πρόσβασης στις κοινές
συνιστώσες του NCTS πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του συστήματος UUM&DS ή των υπηρεσιών δικτύου που παρέχει η
Επιτροπή.
(9) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του
ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την
τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (ΕΕ L 69 της 15.3.2016, σ. 1).
(10) ΕΕ L 226 της 13.8.1987, σ. 2.
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Άρθρο 60
Κοινό δίκτυο επικοινωνιών του NCTS
1.
Το κοινό δίκτυο επικοινωνιών διασφαλίζει την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των εθνικών NCTS των κρατών μελών και των
συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης.
2.
Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν το κοινό δίκτυο επικοινωνιών για την ανταλλαγή πληροφοριών που
αφορούν διατυπώσεις διαμετακόμισης.

Άρθρο 61
Εθνική πύλη συναλλασσομένων
1.
Η εθνική πύλη συναλλασσομένων επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οικονομικών φορέων και άλλων
προσώπων και του εθνικού NCTS των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών.
2.

Η εθνική πύλη συναλλασσομένων διαλειτουργεί με το εθνικό NCTS.

Άρθρο 62
Εθνικό σύστημα διαμετακόμισης
1.
Το εθνικό NCTS διαλειτουργεί με την εθνική πύλη συναλλασσομένων και χρησιμοποιείται από την τελωνειακή αρχή του
κράτους μέλους ή της χώρας που συμμετέχει στη σύμβαση περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης για την υποβολή και
επεξεργασία διασάφησης διαμετακόμισης.
2.
Το εθνικό NCTS επικοινωνεί ηλεκτρονικά μέσω του κοινού δικτύου επικοινωνιών με όλες τις εθνικές εφαρμογές
διαμετακόμισης των κρατών μελών και των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης και
επεξεργάζεται τις πληροφορίες διαμετακόμισης που λαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη και συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης
περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης.
3.
Τα κράτη μέλη παρέχουν και διατηρούν διεπαφή μεταξύ των οικείων εθνικών NCTS και ΑΣΕ για τους σκοπούς του
άρθρου 329 παράγραφοι 5 και 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

Άρθρο 63
Μετάβαση ΤΠ
1.
Κατά τη μεταβατική περίοδο, όπως ορίζεται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2151, η Επιτροπή παρέχει στα κράτη
μέλη πρόσθετες κοινές συνιστώσες, μεταβατικούς κανόνες και υποστηρικτικούς μηχανισμούς για τη δημιουργία λειτουργικού
περιβάλλοντος στο οποίο τα κράτη μέλη που δεν έχουν εγκαταστήσει ακόμη το νέο σύστημα μπορούν να συνεχίσουν, σε
προσωρινή βάση, να συνεργάζονται με τα κράτη μέλη που έχουν ήδη εγκαταστήσει το νέο σύστημα.
2.
Η Επιτροπή προσφέρει κοινή συνιστώσα με τη μορφή κεντρικού μετατροπέα για την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω του κοινού
δικτύου επικοινωνιών. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να την εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο.
3.
Σε περίπτωση σταδιακής συνδεσιμότητας οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων, ένα κράτος μέλος μπορεί να προσφέρει
εθνικό μετατροπέα για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του οικονομικού φορέα και άλλων προσώπων, και της τελωνειακής
αρχής.
4.
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, καταρτίζει τους τεχνικούς κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη
μεταβατική περίοδο και οι οποίοι είναι επιχειρησιακού και τεχνικού χαρακτήρα με σκοπό να καταστεί δυνατή η χαρτογράφηση και
η διαλειτουργικότητα μεταξύ των παλαιότερων απαιτήσεων ανταλλαγής πληροφοριών (όπως ορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμό (ΕΕ) 2016/341) και των νέων απαιτήσεων ανταλλαγής πληροφοριών [δηλαδή όπως ορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446, σε συνδυασμό με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447].
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ XI
ΣΎΣΤΗΜΑ INF ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΆ ΚΑΘΕΣΤΏΤΑ

Άρθρο 64
Στόχος και δομή του συστήματος INF SP
1.
Το σύστημα INF SP επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών και των οικονομικών
φορέων και άλλων προσώπων με σκοπό την έκδοση και διαχείριση δεδομένων INF στον τομέα των ειδικών καθεστώτων.
2.

Το σύστημα INF SP αποτελείται από τις εξής κοινές συνιστώσες:

α) ειδική πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ για INF·
β) κεντρικό σύστημα INF.
Άρθρο 65
Χρήση του συστήματος INF SP
1.
Το σύστημα INF SP χρησιμοποιείται για οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα με σκοπό την υποβολή αιτημάτων INF και
την παρακολούθηση της κατάστασής τους, καθώς και για τελωνειακές αρχές των κρατών μελών με σκοπό την επεξεργασία των εν
λόγω αιτημάτων και τη διαχείριση των INF.
2.
Το σύστημα INF SP επιτρέπει τη δημιουργία INF από τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και την επικοινωνία μεταξύ των
τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, εφόσον είναι αναγκαίο.
3.
Το σύστημα INF SP επιτρέπει τον υπολογισμό του ύψους των εισαγωγικών δασμών που πραγματοποιείται σύμφωνα με το
άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώδικα.
Άρθρο 66
Επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα INF SP
1.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων για την απόκτηση πρόσβασης στις
κοινές συνιστώσες του συστήματος INF SP πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του συστήματος UUM&DS.
Για να επαληθεύεται η ταυτότητα των τελωνειακών αντιπροσώπων και να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις κοινές συνιστώσες του
συστήματος INF SP, η εξουσιοδότησή τους να ενεργούν με την εν λόγω ιδιότητα πρέπει να καταχωρίζεται στο σύστημα UUM&DS
ή σε σύστημα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης που έχει δημιουργηθεί από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 20.
2.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την απόκτηση πρόσβασης στις
κοινές συνιστώσες του συστήματος INF SP πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των υπηρεσιών δικτύου που παρέχει η Επιτροπή.
3.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για το προσωπικό της Επιτροπής για την απόκτηση πρόσβασης στις κοινές
συνιστώσες του συστήματος INF SP πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του συστήματος UUM&DS ή των υπηρεσιών δικτύου που
παρέχει η Επιτροπή.
Άρθρο 67
Ειδική πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ για INF
1.
Η τελωνειακή πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ παρέχει πρόσβαση στην ειδική πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ για INF όπως
αναφέρεται στο άρθρο 6, όταν η ειδική πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ αποτελεί για οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα
σημείο εισόδου στο σύστημα INF SP.
2.

Η ειδική πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ για INF διαλειτουργεί με το κεντρικό σύστημα INF SP.
Άρθρο 68
Κεντρικό σύστημα INF SP

1.
Το κεντρικό σύστημα INF SP χρησιμοποιείται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για την ανταλλαγή και
αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με υποβληθέντα INF.
2.

Το κεντρικό σύστημα INF SP διαλειτουργεί με την ειδική πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ για INF.
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ XII
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΎΝΩΝ

Άρθρο 69
Στόχος και δομή του τελωνειακού συστήματος διαχείρισης κινδύνων (CRMS)
1.
Το CRMS επιτρέπει την επικοινωνία, την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με τον κίνδυνο
μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής του κοινού
πλαισίου διαχείρισης κινδύνων.
2.
Όταν δημιουργείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαδικτυακή υπηρεσία για εθνικά συστήματα, η οποία επιτρέπει την
ανταλλαγή δεδομένων με εθνικά συστήματα μέσω διαδικτυακής διεπαφής. Το CRMS διαλειτουργεί με τις κοινές συνιστώσες του
ICS2.

Άρθρο 70
Χρήση του CRMS
1.

Το CRMS χρησιμοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφοι 3 και 5 του κώδικα:

α) την ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με τον κίνδυνο μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και της
Επιτροπής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 5 του κώδικα και στο άρθρο 36 παράγραφος 1 του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, καθώς και την αποθήκευση και επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών·
β) την κοινοποίηση μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και της Επιτροπής των πληροφοριών που σχετίζονται με
την εφαρμογή κοινών κριτηρίων κινδύνου, ενεργειών ελέγχου με προτεραιότητα και διαχείρισης κρίσεων, όπως αναφέρονται
στο άρθρο 36 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, καθώς και την υποβολή, επεξεργασία και
αποθήκευση των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών που σχετίζονται με τον κίνδυνο
και την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ενεργειών αυτών·
γ) την παροχή της δυνατότητας στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να ανακτούν ηλεκτρονικά από το σύστημα εκθέσεις ανάλυσης
κινδύνων σχετικά με υφιστάμενους κινδύνους και νέες τάσεις με σκοπό να τροφοδοτούν το κοινό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων
και το εθνικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων.
2.
Όταν είναι δυνατό να αυτοματοποιηθεί η διαβίβαση δεδομένων από το CRMS σε εθνικά συστήματα και από εθνικά
συστήματα στο CRMS, τα εθνικά συστήματα προσαρμόζονται στη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας CRMS.

Άρθρο 71
Επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβαση στο σύστημα CRMS
1.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για την απόκτηση πρόσβασης στις
κοινές συνιστώσες του CRMS πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των υπηρεσιών δικτύου που παρέχει η Επιτροπή.
2.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για το προσωπικό της Επιτροπής για την απόκτηση πρόσβασης στις κοινές
συνιστώσες του CRMS πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του συστήματος UUM&DS ή των υπηρεσιών δικτύου που παρέχει η
Επιτροπή.

Άρθρο 72
Κοινή συνιστώσα του CRMS
1.
Το CRMS παρέχει πληροφοριακά έντυπα κινδύνου και έντυπα υποβολής σχολίων σχετικά με την ανάλυση κινδύνων και τα
αποτελέσματα ελέγχων, τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται επιγραμμικά στο σύστημα, να υποβάλλονται σε επεξεργασία για
υποβολή εκθέσεων και να αποθηκεύονται στο σύστημα. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να ανακτούν τα έντυπα και να τα
χρησιμοποιούν για σκοπούς εθνικής διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου.
2.
Το CRMS παρέχει μηχανισμούς επικοινωνίας που επιτρέπουν στους χρήστες (μεμονωμένα ή στο πλαίσιο οργανωτικής
μονάδας) να παρέχουν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες που σχετίζονται με τον κίνδυνο, να ανταποκρίνονται σε ειδικά αιτήματα
άλλων χρηστών και να παρέχουν στην Επιτροπή γεγονότα και ανάλυση των αποτελεσμάτων των ενεργειών τους κατά την εφαρμογή
κοινών κριτηρίων κινδύνου, ενεργειών ελέγχου με προτεραιότητα και διαχείρισης κρίσεων.
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3.
Το CRMS παρέχει εργαλεία που επιτρέπουν την ανάλυση και τη συγκέντρωση δεδομένων από έντυπα πληροφοριών που
σχετίζονται με τον κίνδυνο, τα οποία αποθηκεύονται στα συστήματα.
4.
Το CRMS παρέχει πλατφόρμα όπου αποθηκεύονται και τίθενται στη διάθεση των εξουσιοδοτημένων χρηστών για σκοπούς
διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου, οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων οδηγών, πληροφοριών και δεδομένων τεχνολογίας
ανίχνευσης, καθώς και συνδέσμων προς άλλες βάσεις δεδομένων, οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων και τους
ελέγχους.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ XIII
ΚΕΝΤΡΙΚΌΣ ΤΕΛΩΝΙΣΜΌΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Άρθρο 73
Στόχος και δομή του ΚΤΕ
1.
Το αποκεντρωμένο σύστημα ΚΤΕ καθιστά εφικτή την επικοινωνία μεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, και
μεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών και οικονομικών φορέων για τους σκοπούς της υποβολής και της επεξεργασίας
τελωνειακών διασαφήσεων στο πλαίσιο του κεντρικού τελωνισμού για εισαγωγή όταν εμπλέκονται περισσότερα του ενός κράτη
μέλη.
2.

Το σύστημα ΚΤΕ αποτελείται από τις εξής κοινές συνιστώσες:

α) κοινό δίκτυο επικοινωνιών·
β) κεντρικές υπηρεσίες.
3.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα εθνικά τους συστήματα εισαγωγών επικοινωνούν μέσω του κοινού δικτύου επικοινωνιών
για ΚΤΕ με τα εθνικά συστήματα εισαγωγών των άλλων κρατών μελών και ότι περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τις ακόλουθες εθνικές
συνιστώσες:
α) εθνική πύλη συναλλασσομένων·
β) εθνική εφαρμογή ΚΤΕ·
γ) διεπαφή με το EMCS/σύστημα ανταλλαγής δεδομένων στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε εθνικό επίπεδο.
Άρθρο 74
Χρήση του συστήματος ΚΤΕ
Το σύστημα ΚΤΕ χρησιμοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς:
α) διασφάλιση των διατυπώσεων του κεντρικού τελωνισμού για εισαγωγή, όταν εμπλέκονται περισσότερα από ένα κράτη μέλη,
όπως ορίζονται στον κώδικα·
β) υποβολή και επεξεργασία συνήθων τελωνειακών διασαφήσεων στο πλαίσιο του κεντρικού τελωνισμού για εισαγωγή·
γ) υποβολή και επεξεργασία απλουστευμένων τελωνειακών διασαφήσεων και των αντίστοιχων συμπληρωματικών διασαφήσεων στο
πλαίσιο του κεντρικού τελωνισμού για εισαγωγή·
δ) υποβολή και επεξεργασία των αντίστοιων τελωνειακών διασαφήσεων και γνωστοποιήσεων προσκόμισης που παρέχονται στην
άδεια για εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή στο πλαίσιο του κεντρικού τελωνισμού για εισαγωγή.
Άρθρο 75
Επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβαση στο σύστημα ΚΤΕ
1.
Οι οικονομικοί φορείς έχουν πρόσβαση μόνον στα εθνικά συστήματα εισαγωγών μέσω εθνικής πύλης συναλλασσομένων που
αναπτύσσουν τα κράτη μέλη. Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
2.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για την απόκτηση πρόσβασης στις
κοινές συνιστώσες του συστήματος ΚΤΕ πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των υπηρεσιών δικτύου που παρέχει η Επιτροπή.
3.
Η επαλήθευση ταυτότητας και πρόσβασης για το προσωπικό της Επιτροπής για την απόκτηση πρόσβασης στις κοινές
συνιστώσες του συστήματος ΚΤΕ πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του συστήματος UUM&DS ή των υπηρεσιών δικτύου που
παρέχει η Επιτροπή.
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Άρθρο 76
Κοινό δίκτυο επικοινωνιών του συστήματος ΚΤΕ
1.
Το κοινό δίκτυο επικοινωνιών διασφαλίζει την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των εθνικών εφαρμογών ΚΤΕ των κρατών
μελών.
2.
Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν το κοινό δίκτυο επικοινωνιών για την ανταλλαγή πληροφοριών που
αφορούν διατυπώσεις εισαγωγής σε σχέση με το σύστημα ΚΤΕ.
Άρθρο 77
Εθνική πύλη συναλλασσομένων
1.
Η εθνική πύλη συναλλασσομένων επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οικονομικών φορέων και των εθνικών
συστημάτων εισαγωγών των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών.
2.

Η εθνική πύλη συναλλασσομένων διαλειτουργεί με τις εθνικές εφαρμογές ΚΤΕ.
Άρθρο 78
Εθνικό σύστημα ΚΤΕ

1.
Το εθνικό σύστημα ΚΤΕ χρησιμοποιείται από την τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους που το δημιούργησε για τους
σκοπούς της επεξεργασίας τελωνειακών διασαφήσεων στο πλαίσιο του ΚΤΕ.
2.
Τα εθνικά συστήματα ΚΤΕ των κρατών μελών επικοινωνούν ηλεκτρονικά μεταξύ τους μέσω του κοινού τομέα και
επεξεργάζονται τις πληροφορίες εισαγωγών που λαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ XIV
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥΣ

Άρθρο 79
Ανάπτυξη, δοκιμή, εγκατάσταση και διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων
1.
Η ανάπτυξη, δοκιμή, εγκατάσταση και διαχείριση των κοινών συνιστωσών γίνεται από την Επιτροπή, και, εφόσον είναι
αναγκαίο, οι κοινές συνιστώσες είναι δυνατό να υποβάλλονται σε δοκιμές από τα κράτη μέλη. Η ανάπτυξη, δοκιμή, εγκατάσταση
και διαχείριση των εθνικών συνιστωσών γίνεται από τα κράτη μέλη.
2.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη διαλειτουργικότητα των εθνικών συνιστωσών με τις κοινές συνιστώσες.

3.
Η Επιτροπή σχεδιάζει και συντηρεί τις κοινές προδιαγραφές για τα αποκεντρωμένα συστήματα σε στενή συνεργασία με τα
κράτη μέλη.
4.
Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν, λειτουργούν και συντηρούν διεπαφές για να παρέχουν λειτουργικές δυνατότητες των
αποκεντρωμένων συστημάτων που είναι αναγκαίες για την ανταλλαγή πληροφοριών με οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα
μέσω εθνικών συνιστωσών και διεπαφών, και με άλλα κράτη μέλη μέσω κοινών συνιστωσών.
Άρθρο 80
Συντήρηση και αλλαγές στα ηλεκτρονικά συστήματα
1.
Η Επιτροπή εκτελεί τη συντήρηση των κοινών συνιστωσών και τα κράτη μέλη εκτελούν τη συντήρηση των εθνικών
συνιστωσών τους.
2.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων.

3.
Η Επιτροπή μπορεί να επιφέρει αλλαγές στις κοινές συνιστώσες των ηλεκτρονικών συστημάτων προκειμένου να διορθώνει
δυσλειτουργίες, να προσθέτει νέες λειτουργικές δυνατότητες ή να τροποποιεί υπάρχουσες.
4.

Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τυχόν αλλαγές και επικαιροποιήσεις στις κοινές συνιστώσες.
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5.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν αλλαγές και επικαιροποιήσεις στις εθνικές συνιστώσες που ενδέχεται να
έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία των κοινών συνιστωσών.
6.
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις πληροφορίες για τις αλλαγές και επικαιροποιήσεις στα ηλεκτρονικά
συστήματα σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5.
Άρθρο 81
Προσωρινή βλάβη των ηλεκτρονικών συστημάτων
1.
Σε περίπτωση προσωρινής βλάβης των ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο β)
του κώδικα, οι οικονομικοί φορείς και άλλα πρόσωπα υποβάλλουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τήρηση των σχετικών
διατυπώσεων κάνοντας χρήση των μέσων που ορίζουν τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και μέσων εκτός των ηλεκτρονικών τεχνικών
επεξεργασίας δεδομένων.
2.
Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1
καθίστανται διαθέσιμες στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά συστήματα εντός επτά ημερών από τη στιγμή που αυτά καθίστανται εκ νέου
διαθέσιμα.
3.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε περίπτωση προσωρινής βλάβης των ICS2, ΑΣΕ, CRMS ή ΚΤΕ, εφαρμόζεται το
σχέδιο για τη συνέχεια των δραστηριοτήτων που ορίζεται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.
4.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε περίπτωση προσωρινής βλάβης του συστήματος NCTS, εφαρμόζεται η
διαδικασία συνέχειας των δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο παράρτημα 72-04 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.
5.
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται για τη μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων λόγω
προσωρινής βλάβης.
Άρθρο 82
Εκπαιδευτική υποστήριξη για τη χρήση και λειτουργία των κοινών συνιστωσών
Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη για τη χρήση και τη λειτουργία των κοινών συνιστωσών των ηλεκτρονικών συστημάτων,
παρέχοντας το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.
ΚΕΦΆΛΑΙΟ XV
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ, ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ
ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ

Άρθρο 83
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι καταχωρισμένα στα ηλεκτρονικά συστήματα υπόκεινται σε επεξεργασία για
τους σκοπούς της εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών στόχων κάθε ηλεκτρονικού
συστήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, στο άρθρο 16 παράγραφος 1, στο άρθρο 21 παράγραφος
1, στο άρθρο 30, στο άρθρο 35 παράγραφος 1, στο άρθρο 42 παράγραφος 1, στο άρθρο 50 παράγραφος 1, στο άρθρο 57
παράγραφος 1, στο άρθρο 64 παράγραφος 1, στο άρθρο 69 παράγραφος 1 και στο άρθρο 73 παράγραφος 1 αντίστοιχα.
2.
Οι εθνικές εποπτικές αρχές στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο Ευρωπαίος Επόπτης
Προστασίας Δεδομένων συνεργάζονται, σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, για να διασφαλίσουν τη
συντονισμένη εποπτεία της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι καταχωρισμένα στα ηλεκτρονικά συστήματα.
Άρθρο 84
Επικαιροποίηση δεδομένων στα ηλεκτρονικά συστήματα
1.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που είναι καταχωρισμένα σε εθνικό επίπεδο αντιστοιχούν στα δεδομένα που
είναι καταχωρισμένα στις κοινές συνιστώσες και ότι διατηρούνται επικαιροποιημένα.
2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, στην περίπτωση του συστήματος ICS2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα
ακόλουθα δεδομένα αντιστοιχούν και διατηρούνται επικαιροποιημένα με τα δεδομένα του κοινού αποθετηρίου του ICS2:
α) δεδομένα που είναι καταχωρισμένα σε εθνικό επίπεδο και κοινοποιούνται από το εθνικό σύστημα εισόδου στο κοινό αποθετήριο
του ICS2·
β) δεδομένα που λαμβάνονται από το κοινό αποθετήριο του ICS2 στο εθνικό σύστημα εισόδου.
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Άρθρο 85
Περιορισμός της πρόσβασης στα δεδομένα και της επεξεργασίας δεδομένων
1.
Στα δεδομένα που καταχωρίζει ένα κράτος μέλος στις κοινές συνιστώσες των ηλεκτρονικών συστημάτων είναι δυνατή η
πρόσβαση ή επεξεργασία από το εν λόγω κράτος μέλος. Είναι επίσης δυνατή η πρόσβαση σε αυτά ή η επεξεργασία τους και από
άλλο κράτος μέλος σε περίπτωση που αυτό συμμετέχει είτε στην επεξεργασία μιας αίτησης είτε στη διαχείριση μιας απόφασης που
αφορούν τα δεδομένα.
2.
Στα δεδομένα που καταχωρίζουν οικονομικοί φορείς ή άλλα πρόσωπα στις κοινές συνιστώσες των ηλεκτρονικών συστημάτων
είναι δυνατή η πρόσβαση ή επεξεργασία από τους εν λόγω οικονομικούς φορείς ή τα εν λόγω πρόσωπα. Είναι επίσης δυνατή η
πρόσβαση σε αυτά ή η επεξεργασία τους και από κράτος μέλος που συμμετέχει είτε στην επεξεργασία μιας αίτησης είτε στη
διαχείριση μιας απόφασης που αφορούν τα δεδομένα.
3.
Τα δεδομένα στις κοινές συνιστώσες του ICS2 που κοινοποιούνται ή καταχωρίζονται στην κοινή διεπαφή συναλλασσομένων
από έναν οικονομικό φορέα ή άλλο πρόσωπο είναι προσβάσιμα και επεξεργάσιμα από τον εν λόγω οικονομικό φορέα ή το εν λόγω
πρόσωπο.
4.
Τα δεδομένα που καταχωρίζει ένα κράτος μέλος στο κεντρικό σύστημα ΕΔΔΠ είναι δυνατό να υφίστανται επεξεργασία από το
εν λόγω κράτος μέλος. Είναι επίσης δυνατή η επεξεργασία τους και από άλλο κράτος μέλος σε περίπτωση που αυτό συμμετέχει
στην επεξεργασία μιας αίτησης την οποία αφορούν τα δεδομένα, μεταξύ άλλων και μέσω διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 26.
Η πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2.
5.
Στα δεδομένα που καταχωρίζουν οικονομικοί φορείς ή άλλα πρόσωπα στο κεντρικό σύστημα ΕΔΔΠ είναι δυνατή η πρόσβαση
ή επεξεργασία από τους εν λόγω οικονομικούς φορείς ή τα εν λόγω πρόσωπα. Η πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή από όλα τα κράτη
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2.
6.

Τα δεδομένα στις κοινές συνιστώσες του ICS2, τα οποία:

α) κοινοποιούνται σε κράτος μέλος από έναν οικονομικό φορέα ή άλλο πρόσωπο μέσω της κοινής διεπαφής συναλλασσομένων στο
κοινό αποθετήριο ICS2, είναι προσβάσιμα και επεξεργάσιμα από το εν λόγω κράτος μέλος εντός του κοινού αποθετηρίου ICS2.
Εφόσον απαιτείται, το εν λόγω κράτος μέλος δύναται επίσης να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι καταχωρισμένες στην
κοινή διεπαφή συναλλασσομένων·
β) κοινοποιούνται ή καταχωρίζονται στο κοινό αποθετήριο ICS2 από κράτος μέλος, είναι προσβάσιμα ή επεξεργάσιμα από το εν
λόγω κράτος μέλος·
γ) αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α) και β) μπορούν επίσης να είναι προσβάσιμα και επεξεργάσιμα από άλλο κράτος μέλος
όταν εμπλέκεται στη διαδικασία ανάλυσης κινδύνων και/ή ελέγχου στην οποία αναφέρονται τα δεδομένα σύμφωνα με το
άρθρο 186 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και δ), άρθρο 186 παράγραφοι 5, 7 και 7α και άρθρο 189 παράγραφοι 3 και 4 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, με εξαίρεση τα δεδομένα που είναι καταχωρισμένα στο σύστημα από τελωνειακές
αρχές άλλων κρατών μελών σχετικά με πληροφορίες που σχετίζονται με τους κινδύνους ασφάλειας και προστασίας, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 186 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447·
δ) μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη για τους σκοπούς που αναφέρονται
στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και στο άρθρο 182 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. Τα αποτελέσματα αυτής της επεξεργασίας είναι προσβάσιμα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.
7.
Τα δεδομένα στην κοινή συνιστώσα του ICS2 που είναι καταχωρισμένα από την Επιτροπή στο κοινό αποθετήριο του ICS2
είναι προσβάσιμα και επεξεργάσιμα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.
Άρθρο 86
Κυριότητα του συστήματος
1.

Η κυριότητα του συστήματος όσον αφορά τις κοινές συνιστώσες ανήκει στην Επιτροπή.

2.

Η κυριότητα του συστήματος όσον αφορά τις εθνικές συνιστώσες ανήκει στα κράτη μέλη.
Άρθρο 87
Ασφάλεια του συστήματος

1.
Η Επιτροπή μεριμνά για την ασφάλεια των κοινών συνιστωσών. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ασφάλεια των εθνικών
συνιστωσών.
Προς τούτο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν, τουλάχιστον, τα αναγκαία μέτρα ώστε:
α) να εμποδίζουν κάθε μη εξουσιοδοτημένο άτομο να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την
επεξεργασία των δεδομένων·
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β) να εμποδίζουν την εισαγωγή δεδομένων και κάθε ανάγνωση, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα
άτομα·
γ) να εντοπίζουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).
2.
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται για τυχόν δραστηριότητες που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την
παραβίαση ή την εικαζόμενη παραβίαση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συστημάτων.
3.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδια ασφάλειας για όλα τα συστήματα.
Άρθρο 88
Υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία για τα συστήματα

Για συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού και όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα:
α) τα κράτη μέλη ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας όπως ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις του εν λόγω κανονισμού·
β) η Επιτροπή ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του εν λόγω κανονισμού·
γ) κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β), η Επιτροπή ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας από κοινού με τα κράτη μέλη στο ICS2,
όταν επεξεργάζεται τα δεδομένα για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής των κοινών κριτηρίων και
προτύπων κινδύνων ασφάλειας και προστασίας και των μέτρων ελέγχου και τομέων ελέγχου με προτεραιότητα σύμφωνα με το
άρθρο 85 παράγραφος 6 στοιχείο δ), και στο CRMS.
ΚΕΦΆΛΑΙΟ XVI
ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

Άρθρο 89
Αξιολόγηση των ηλεκτρονικών συστημάτων
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διενεργούν αξιολογήσεις των συνιστωσών για τις οποίες έχουν την αρμοδιότητα και, ειδικότερα,
αναλύουν την ασφάλεια και ακεραιότητα των συνιστωσών και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία
στο πλαίσιο των εν λόγω συνιστωσών.
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
Άρθρο 90
Κατάργηση
Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1026 καταργείται. Οι παραπομπές στον εν λόγω εκτελεστικό κανονισμό θεωρούνται
παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 91
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

