TIR-EPD – εργαλείο παροχής πληροφοριών για μεταφερόμενα
εμπορεύματα στις τελωνειακές αρχές

Στο σύγχρονο κόσμο, το διεθνές εμπόριο αντιμετωπίζει δύο τάσεις: αφενός, οι
μακριές και πολύπλοκες αλυσίδες προμηθειών οδηγούν στη συνεχή αύξηση του
όγκου των διαμετακομιστικών μεταφορών, και αφετέρου, η ανάγκη
εξασφάλισης της πλήρους ασφάλειας των μεταφορών επιβάλλει τις σύγχρονες
μεθόδους ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορέων του διεθνούς
εμπορίου.
Η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών, υπερασπιζόμενη τα συμφέροντα του
κλάδου των οδικών μεταφορών, επιμελήθηκε την εφαρμογή TIR-EPD
(Electronic Pre Declaration) - εργαλείο παροχής πληροφοριών για προϊόντα και
μέσα μεταφοράς στις τελωνειακές αρχές, συμβατό με τις πραγματικές
απαιτήσεις τόσο των τελωνειακών αρχών, όσο και των μεταφορικών φορέων. Η
εφαρμογή TIR-EPD αποτελεί μια εναλλακτική λύση, πιο αποδοτική από τις
υπηρεσίες τρίτων, η οποία παρέχει στους μεταφορικούς φορείς τη δυνατότητα
εξοικονόμησης χρόνου και χρημάτων ταυτόχρονα με την ασφάλεια των
μεταφορών, απλοποιώντας έτσι την διέλευση της ροής φορτιών. Το σύστημα
TIR-EPD διευρύνει συνεχώς τη γεωγραφική του κάλυψη, περιλαμβάνοντας
σήμερα 28 χώρες. Επίσης, ο όγκος πληροφοριών που παρέχονται μέσω της
εφαρμογής TIR-EPD αυξάνεται κάθε μήνα κατά 3%-5%.
Κάθε εξουσιοδοτημένος φορέας TIR μπορεί να χρησιμοποιεί την εφαρμογή TIREPD δωρεάν από οποιαδήποτε τοποθεσία, μέσω διαδικτύου, για την εκ των
προτέρων αποστολή των πληροφοριών για προϊόντα και μέσα μεταφοράς στις
τελωνειακές αρχές κάθε επικράτειας που βρίσκεται στην διαδρομή του και είναι
συνδεδεμένη στο σύστημα TIR-EPD, μόνο με ένα "κλικ" – λειτουργία,
παρεχόμενη αποκλειστικά από την εφαρμογή TIR-EPD. Εκτός αυτού, η
εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε 17 εθνικές γλώσσες.
Όλοι οι χρήστες αυτής της εφαρμογής βεβαιώνουν ότι χάρη στο TIR-EPD, οι
εταιρείες τους επιτυγχάνουν όχι μόνο την εξοικονόμηση των πόρων, αλλά και
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του χρόνου μεταφορών, και αυξάνουν, συνεπώς, την ανταγωνιστικότητα τους
στην αγορά των διεθνών μεταφορών.
Επιπλέον, κερδίζοντας την υψηλή αξιολόγηση τόσο των τελωνειακών αρχών,
όσο και των μεταφορικών φορέων, το σύστημα TIR-EPD βρίσκει την λογική του
συνέχεια στις Πράσινες Λωρίδες TIR-EPD – ειδικές διακεκριμένες λωρίδες για τα
ελεγμένα οχήματα, για τα οποία οι τελωνειακές αρχές έχουν λάβει τις
προαιρετικές
πληροφορίες
και
έχουν
πραγματοποιήσει την ανάλυση κινδύνων. Έτσι, οι
Πράσινες Λωρίδες TIR-EPD για την γρηγορότερη
διέλευση των μεταφορικών μέσων, με τήρηση
των
κανόνων
ασφάλειας,
λειτουργούν
επιτυχημένα σε κάποιες χώρες, μειώνοντας κατά
50% το χρόνο διεκπεραίωσης των τελωνειακών
διαδικασιών στις λωρίδες αυτές. Οι τελωνειακές
αρχές των λοιπών επικρατειών εξετάζουν επίσης
τα ζητήματα εφαρμογής των Πράσινων Λωρίδων
TIR-EPD, ή της συγχώνευσης του TIR-EPD με κάποιο ή κάποια άλλα κριτήρια
απλοποίησης Διαδικασιών για την δημιουργία των Πράσινων Λωρίδων.

Το σύστημα TIR-EPD είναι ένα ζωντανό και ευέλικτο εργαλείο, όχι μόνο
συμβατό με τις τελωνειακές απαιτήσεις διάφορων χωρών, αλλά και συνεχώς
προσαρμοζόμενο στις ανάγκες των υφιστάμενων και μελλοντικών χρηστών του.
Σε μια ευρύτερη προοπτική, το TIR-EPD αποτελεί μια βάση για την
μηχανογράφηση της διαδικασίας TIR – πρόκειται για σχέδιο, το οποίο
εξελίσσεται δυναμικά και θα εκδοθεί, χωρίς αμφιβολία, στο εγγύτερο μέλλον.
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