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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

30.9.2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 30ής Μαρτίου 2004
για τη σύναψη της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής σχετικά µε την ενίσχυση και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της συµφωνίας τελωνειακής
συνεργασίας και αµοιβαίας συνδροµής σε τελωνειακά ζητήµατα, ώστε να συµπεριλάβει τη συνεργασία
όσον αφορά την ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων και συναφή ζητήµατα
(2004/634/ΕΚ)
τη συνεχή ροή θεµιτού εµπορίου µε εµπορευµατοκιβώτια.
Ιδιαίτερα, είναι βασικό να διασφαλισθεί ότι όλοι οι κοινοτικοί λιµένες δύνανται να συµµετέχουν στην πρωτοβουλία
για την ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων βάσει ενιαίων
αρχών και ότι συγκρίσιµα πρότυπα προωθούνται για τους
λιµένες των ΗΠΑ. Ούτως, ο άµεσος στόχος και το περιεχόµενο της συµφωνίας αφορούν τη διευκόλυνση του θεµιτού
εµπορίου µεταξύ της Κοινότητας και των ΗΠΑ, ενώ, επιτρέποντας τη συνεργασία για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε
συγκεκριµένους τοµείς ελέγχου για τους οποίους η Κοινότητα έχει αρµοδιότητα, διασφαλίζονται, αµοιβαίως, υψηλά
επίπεδα ασφαλείας.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133 σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2
πρώτη φράση,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την τελωνειακή
συνεργασία και αµοιβαία συνδροµή σε τελωνειακά
ζητήµατα (1) (εφεξής «CMAA») προβλέπει τη δυνατότητα
διεύρυνσής της µε στόχο την αύξηση των επιπέδων τελωνειακής συνεργασίας και τη δυνατότητα συµπλήρωσής της
µε συµφωνίες σχετικές µε ειδικά θέµατα ή τοµείς.

(2)

Η Επιτροπή έχει διαπραγµατευθεί, εξ ονόµατος της Κοινότητας, συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
(εφεξής «ΗΠΑ») για την ενίσχυση και τη διεύρυνση του
πεδίου εφαρµογής της CMAA, ώστε να συµπεριληφθούν η
συνεργασία για την ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων και
συναφή ζητήµατα (η «συµφωνία»).

(3)

Με τη συµφωνία επεκτείνεται η τελωνειακή συνεργασία
µεταξύ της Κοινότητας και των ΗΠΑ ώστε να καλύπτονται η
ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων και συναφή ζητήµατα.
Προβλέπεται η ταχεία και επιτυχής διεύρυνση της πρωτοβουλίας για την ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων σε
όλους τους λιµένες της Κοινότητας που πληρούν τις οικείες
προϋποθέσεις. Η συµφωνία καθορίζει επίσης πρόγραµµα
εργασιών για περαιτέρω µέτρα εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένων της εκπόνησης προτύπων για τεχνικές διαχείρισης
των κινδύνων, των πληροφοριών που απαιτούνται για τον
προσδιορισµό των φορτίων υψηλού κινδύνου που εισάγονται από τα συµβαλλόµενα µέρη και των προγραµµάτων
βιοµηχανικής εταιρικής σχέσης.

(4)

Ο εξωτερικός συντονισµός προτύπων τελωνειακού ελέγχου
µε τις ΗΠΑ είναι απαραίτητος για να διασφαλισθεί η ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασµού, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα
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(5)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν την πρωτοβουλία για την ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων σε όλους τους κοινοτικούς λιµένες µέσω ρυθµίσεων µε τις ΗΠΑ, οι οποίες θα προσδιορίζουν τους κοινοτικούς λιµένες που συµµετέχουν στην πρωτοβουλία για την
ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων και θα προβλέπουν την
τοποθέτηση αµερικανών τελωνειακών υπαλλήλων σ' αυτούς
ή θα διατηρούν τις προς τούτο ισχύουσες δηλώσεις αρχής,
εφόσον οι ρυθµίσεις αυτές συνάδουν µε τη συνθήκη και
είναι συµβατές µε την CMAA, όπως διευρύνθηκε από τη
συµφωνία.

(6)

Επιβάλλεται να διασφαλισθεί η στενή συνεργασία µεταξύ των
κρατών µελών και των κοινοτικών οργανισµών προκειµένου
να ενισχυθεί και διευρυνθεί περαιτέρω η τελωνειακή συνεργασία βάσει της CMAA, όπως διευρύνθηκε.

(7)

Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπισθεί διαδικασία διαβούλευσης βάσει της οποίας τα κράτη µέλη που προτίθενται
να διαπραγµατευθούν ρυθµίσεις µε τις ΗΠΑ για θέµατα που
καλύπτονται από την CMAA, όπως διευρύνθηκε, θα γνωστοποιούν αµέσως την πρόθεσή τους αυτή και θα παρέχουν τις
σχετικές πληροφορίες. Κατόπιν σχετικής αιτήσεως από
κράτος µέλος ή από την Επιτροπή και εντός συντόµου προθεσµίας, θα πρέπει να διεξάγονται διαβουλεύσεις µεταξύ των
κρατών µελών και της Επιτροπής µε αντικείµενο τις εν λόγω
πληροφορίες.
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Ο κύριος στόχος των διαβουλεύσεων θα πρέπει να είναι η
διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και η διασφάλιση ότι οι ρυθµίσεις συνάδουν µε τη συνθήκη και τις κοινές
πολιτικές, ιδίως µε το κοινό πλαίσιο συνεργασίας µε τις
ΗΠΑ που παρατίθεται στην CMAA, όπως διευρύνθηκε.

(9)

Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι µία ρύθµιση που ένα κράτος
µέλος επιθυµεί να εφαρµόσει µε τις ΗΠΑ δεν συνάδει µε την
CMAA, όπως διευρύνθηκε, ή ότι το θέµα θα πρέπει να αντιµετωπισθεί στα πλαίσια της συµφωνίας CMAA, όπως
διευρύνθηκε, οφείλει να ενηµερώνει σχετικά το κράτος
µέλος.

(10)

Η διαδικασία διαβούλευσης θα πρέπει να µη θίγει τις αντίστοιχες αρµοδιότητες των κρατών µελών της Κοινότητας να
συνάπτουν τις σκοπούµενες ρυθµίσεις.

(11)

Η συµφωνία θα πρέπει να εγκριθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής για την ενίσχυση και την επέκταση του
πεδίου εφαρµογής της συµφωνίας τελωνειακής συνεργασίας και
αµοιβαίας συνδροµής σε τελωνειακά ζητήµατα ώστε να συµπεριλάβει τη συνεργασία σχετικά µε την ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων και συναφή ζητήµατα (εφεξής «η συµφωνία»), εγκρίνεται εξ
ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Το κείµενο της συµφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρµόδια να υπογράψουν τη συµφωνία δεσµεύοντας την Κοινότητα.
Άρθρο 3
1.
Επιτρέπεται στα κράτη µέλη να διατηρούν ή να συµφωνούν
ρυθµίσεις µε τις ΗΠΑ ώστε να περιλάβουν λιµένες της Κοινότητας
στην πρωτοβουλία για την ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων.
Κάθε ρύθµιση αυτού του είδους αναφέρεται στην CMAA, όπως
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διευρύνθηκε, και συνάδει µε αυτή, περιλαµβανοµένων και των ελαχίστων απαιτουµένων προτύπων, αφού αυτά εγκριθούν.
Η Επιτροπή και τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη µπορούν να διαβουλεύονται ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω ρυθµίσεις συνάδουν
µε την CMAA, όπως διευρύνθηκε.
2. Ένα κράτος µέλος, πριν αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε τις
ΗΠΑ για ρυθµίσεις σχετικές µε ζητήµατα πέραν εκείνων της
παραγράφου 1, αλλά πάντως υπαγόµενα στην CMAA, όπως
διευρύνθηκε, το γνωστοποιεί στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη
µέλη, παρέχει δε µαζί µε την γνωστοποίηση κάθε σηµαντική συναφή
πληροφορία.
3. Τα κράτη µέλη ή η Επιτροπή µπορούν, εντός οκτώ εργάσιµων
ηµερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης, να ζητήσουν διαβουλεύσεις µε τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή.
Οι διαβουλεύσεις αυτές λαµβάνουν χώρα εντός τριών εβδοµάδων
από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Όταν το ζήτηµα επείγει, οι
διαβουλεύσεις λαµβάνουν χώρα αµελλητί.
4. Η Επιτροπή, το αργότερο πέντε ηµέρες µετά την περάτωση
των διαβουλεύσεων, διατυπώνει γραπτώς τη γνώµη της όσον αφορά
τη συµβατότητα των ρυθµίσεων που γνωστοποιήθηκαν µε την
CMAA, όπως διευρύνθηκε, περιλαµβάνοντας, κατά περίπτωση, την
ανάγκη αντιµετώπισης του ζητήµατος της εν λόγω συµφωνίας.
5. Οι διαβουλεύσεις της παραγράφου 3 λαµβάνουν χώρα στο
πλαίσιο της επιτροπής που συστάθηκε µε το άρθρο 247 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί
θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1).
6. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή και στα άλλα
κράτη µέλη αντίγραφο των ρυθµίσεων στις οποίες αναφέρονται οι
παράγραφοι 1 και 2, καθώς και κάθε καταγγελία ή τροποποίησή
τους.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL

(1) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 311 της 12.12.2000, σ. 17).

