
τη διαχείριση των τελωνειακών κινδύνων
Στρατηγική της ΕΕ για

28
Στην ΕΕ εργάζονται 
για εσάς 28 
τελωνειακές αρχές.

Τα τελωνεία
… έχουν ως κύρια 
ευθύνη την 
εποπτεία των 
διεθνών 
εµπορευµατικών 
συναλλαγών της ΕΕ.

Τα µεγέθη που διαχειρίστηκαν οι τελωνειακές αρχές το 2015
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… λαµβάνουν µεγάλο όγκο 
πληροφοριών σχετικά µε τις 
ροές εµπορευµάτων που 
εισέρχονται, διέρχονται και 
εξέρχονται από την 
τελωνειακή επικράτεια της ΕΕ.

Περισσότερα από 2.140 τελωνεία των κρατών µελών της ΕΕ διαχειρίστηκαν 293 εκατοµµύρια τελωνειακές
διασαφήσεις που αντιστοιχούν σε αξία συναλλαγών 3,5 τρισεκατοµµυρίων ευρώ:

■ 9 τελωνειακές διασαφήσεις ανά δευτερόλεπτο
■ αντιστοιχούν σε αξία €102 000 ανά δευτερόλεπτο

Συνολικά εισπράττονται εισαγωγικοί δασµοί ύψους 23,3 
δισεκατοµµυρίων ευρώ, εκ των οποίων 18,6 δισεκατοµµύρια 
ευρώ µεταφέρονται στον προϋπολογισµό της ΕΕ.

Εµπορεύµατα που απειλούν την ασφάλεια και την 
προστασία των πολιτών της ΕΕ κατασχέθηκαν 
κατόπιν διενέργειας τελωνειακών ελέγχων

■ 397 τόνοι ναρκωτικών ουσιών
■ Περισσότερα από 40 εκατοµµύρια παραποιηµένα είδη, εκ 

των οποίων 900.000 τεµάχια αφορούσαν σε φάρµακα και 
4 εκατοµµύρια τεµάχια αφορούσαν σε παιχνίδια,

■ 7.300 όπλα και 3,2 εκατοµµύρια τεµάχια πυροµαχικών.



Φορολογία και
Τελωνειακή
Ένωση

Πώς µπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω οι τελωνειακοί έλεγχοι;

Η στρατηγική της διαχείρισης των τελωνειακών κινδύνων

Τι είναι η διαχείριση κινδύνων;
Η διαχείριση κινδύνων επιτρέπει στις 
τελωνειακές αρχές να προσδιορίζουν τα 
διάφορα επίπεδα κινδύνων που 
συνδέονται µε τις εµπορευµατικές 
µεταφορές από και προς την ΕΕ. Πρόκειται 
για ένα εργαλείο που βοηθά τις 
τελωνειακές αρχές να 
αποφασίζουν ποια 
εµπορεύµατα θα ελέγξουν 
και πού.

∆ραστηριότητες διαχείρισης 
κινδύνων:

■ συλλογή δεδοµένων και 
πληροφοριών

■ ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνων
■ σχεδιασµός και ανάληψη δράσης
■ τακτική παρακολούθηση και 

επανεξέταση της διαδικασίας και 
των αποτελεσµάτων της, µε βάση 
διεθνείς, ενωσιακές, εθνικές πηγές 
και στρατηγικές.

∆ιαχείριση κινδύνων:
■ Υποστηρίζει τα τελωνεία για τον 

καλύτερο εντοπισµό των 
επικίνδυνων εµπορευµατικών 
αποστολών

■ ∆ιασφαλίζει την οµαλή ροή του 
νόµιµου εµπορίου

■ Στοχεύει στη διαφύλαξη της 
ασφάλειας και προστασίας των 
πολιτών και στη διασφάλιση των 
οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ.

Η δυναµική διαχείριση των κινδύνων 
επιτρέπει στα τελωνεία να διαπιστώνουν 
πού, πότε και πώς οι έλεγχοί τους 
διενεργούνται µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο και ανταποκρίνονται 
αποτελεσµατικά σε ανακύπτουσες απειλές.

Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην επίτευξη µιας 
εξαιρετικά ποιοτικής και πολυεπίπεδης προσέγγισης της 
διαχείρισης κινδύνων και βασίζεται σε τέσσερις αρχές:

■ Εκ των προτέρων αξιολόγηση, διενέργεια 
ελέγχου όπου απαιτείται

■ Πολυτοµεακή συνεργασία
■ Πολυεπίπεδη και συντονισµένη προσέγγιση
■ Αποδοτική χρήση των πόρων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη µέλη, ακόµη και οι 
οικονοµικοί φορείς, διαδραµατίζουν όλοι το δικό τους 
ρόλο προκειµένου να διασφαλιστεί η επιτυχής 
υλοποίηση της στρατηγικής.
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