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1. Ehdotuksen tavoitteet ja tausta

a) Tavoitteet

Sähköistä tulliympäristöä koskevan päätöksen päätavoitteena on toteuttaa yhteentoimiva ja 
helppokäyttöinen automatisoitu tullijärjestelmä ja siihen liittyvät koordinoidut prosessit ja 
palvelut nykyisen sekä tulevan uudistetun tullikoodeksin mukaisesti. Tarkoituksena on saada 
tulliviranomaisten lisäksi myös muut rajatarkastuksista vastaavat virastot sitoutumaan ”yhden 
luukun” ja ”keskitetyn palvelupisteen” täytäntöönpanoon. Päätöksessä pyritään ensisijaisesti 
määrittelemään, mitä toimia kaikkien osapuolten on toteutettava ja millaisia määräaikoja on 
noudatettava, jotta yksinkertainen sähköinen tulli- ja kauppaympäristö saataisiin luotua ennen 
kuin uudistettu tullikoodeksi tulee voimaan.

Turvallisen, yhteentoimivan ja helppokäyttöisen sähköisen tullijärjestelmän perustaminen ja 
käyttöönotto parantaa ja helpottaa toimitusketjujen logistiikkaa ja tulliprosesseja. 
Tulliselvityksistä tulee tehokkaampia, hallinnollinen työ vähenee julkisella sektorilla (EU:n 
tasolla että kansallisesti) sekä yksityisellä sektorilla, ja kaupankäynti helpottuu.

Sähköinen tulli- ja kauppaympäristö, joka muodostuu helppokäyttöisistä ja yhteentoimivista 
tullijärjestelmistä, mahdollistaa erityisesti tavaroiden luovutuksen aiempaa nopeammin. 
Tietyissä olosuhteissa taloudelliset toimijat voivat lisäksi hoitaa tulliasiointinsa 
sijoittautumispaikkansa tullihallinnon kanssa (keskitetty tullaus ja yhteinen liityntäpiste).

Lisäksi tavaroiden ja kansainvälisen kaupan turvallisuutta olisi parannettava, ja 
ympäristönsuojelua ja kuluttajansuojaa tehostettava kohdentamalla tullivalvontaa paremmin 
sähköisten riskinhallintamenetelmien avulla.

b) Tausta

Ehdotuksen taustalla on neuvoston vuonna 2005 tekemät päätelmät Lissabonin strategian 
uudelleenkäynnistämisestä: Komission tiedonanto yhteisistä toimista kasvun ja työllisyyden 
hyväksi [KOM(2005)0330] ja komission aloitteet eEurope ja sähköinen hallinto
[KOM(2002)0263 ja KOM(2003)0567], joiden puitteissa jäsenvaltiot ovat sitoutuneet 
toimenpiteisiin.

Neuvoston 5. joulukuuta 2003 antamassa päätöslauselmassa (EUVL C 305, 16.12.2003, s. 1) 
kannatettiin komission tiedonantoa yksinkertaisesta, sähköiseen tiedonsiirtoon perustuvasta 
toimintaympäristöstä tullille ja kaupalle [KOM(2003)0452, 24.7.2003]. Päätöslauselmassa
komissiota kehotetaan "laatimaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa monivuotisen 
strategisen suunnitelman, jonka tarkoituksena on luoda tullin ja välillisen verotuksen alalla 
suunniteltujen tai jo käynnissä olevien toiminnallisten ja lainsäädännöllisten sekä 
kehityshankkeiden kanssa yhdenmukainen eurooppalainen sähköinen toimintaympäristö". 
Tämän vuoksi komissio laati julkilausuman ja suunnitelman vahvistaakseen sähköisiä 
tullipalveluja koskevaan aloitteeseen liittyvien täytäntöönpanotoimien luettelon ja aikataulun, 
jotka kaikkien asianomaisten osapuolten on hyväksyttävä ja joita niiden on noudatettava. 

Jäsenvaltiot ovat jo panostaneet merkittävästi automatisoitujen tullijärjestelmien 
kehittämiseen. Nykyisten järjestelmien, sääntöjen ja käytettävien tietojen erot kuitenkin 
kumoavat yhdenmukaistamisella tähän mennessä saavutetut edut lähinnä siksi, että 
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järjestelmät eivät ole yhteentoimivia. On olennaisen tärkeää, että tullijärjestelmissä voidaan 
tiedot vaihtaa sähköisesti ja että niissä on useita yleisesti käytettyyn teknologiaan perustuvia 
taloudellisten toimijoiden kanssa yhteisiä rajapintoja.

Koko yhteisön kattavia tullauksessa käytettäviä tietotekniikkasovelluksia ei vielä ole olemassa 
lukuun ottamatta uutta tietokoneavusteista passitusjärjestelmää (NCTS), joka on 
menestyksekkäästi osoittanut tällaisten järjestelmien olevan toteutettavissa ja avaa näin uusia 
mahdollisuuksia vastaaville sovelluksille muissa tullijärjestelmissä. Niiden kehittäminen 
edellyttää yhdentymisen edistämistä ja tarvittaessa yhteisiä vaatimuksia ja rakenteita.

2. Ehdotuksen sisältö

Ehdotus sisältää seuraavat artiklat:

1–3 artikla (sähköiset tullijärjestelmät, tavoitteet ja tietojen vaihto): Komission ja 
jäsenvaltioiden tavoitteena on toimittaa yleiseurooppalaiset sähköisen hallinnon palvelut 
yhteentoimivien ja helppokäyttöisten sähköisten tullijärjestelmien kautta (ks. 1 artikla). Näin 
pyritään helpottamaan Euroopan yhteisöön ja sieltä poispäin suuntautuvan tavaraliikenteen 
toimitusketjujen logistiikkaa ja tulliprosesseja ja vähentämään kansalaisiin kohdistuvien 
turvallisuusuhkien riskiä. Tähän lähtökohtaan perustuen 2 artiklassa säädetään sähköisten 
tullijärjestelmien pääasialliset tavoitteet. Ehdotuksen 3 artiklassa edellytetään, että 
tullihallintojen ja komission käyttämien tullijärjestelmien on oltava taloudellisten toimijoiden 
käytössä ja että niiden on oltava yhteentoimivia sekä keskenään että kansainväliseen 
tavaraliikenteeseen osallistuvien muiden viranomaisten käyttämien järjestelmien kanssa. 

4 artikla (järjestelmät ja palvelut sekä määräajat). Tässä artiklassa on luettelo sähköisiä 
tullipalveluja koskevaan aloitteeseen liittyvistä järjestelmistä ja tietokannoista 
käyttöönottojärjestyksessä (alkaen tämän päätöksen julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä):

– kolmen vuoden kuluessa käyttöön otettavat:

– yhteentoimivat automatisoidut tulliselvitysjärjestelmät;

– yhteentoimiva taloudellisten toimijoiden rekisteröintijärjestelmä;

– yhteiset tullialan tietoportaalit; 

– viiden vuoden kuluessa käyttöön otettavat:

– puitteet yhteisille liityntäpisteille;

– yhteisön vaatimuksia noudattava yhdennetty tariffikehys;

– kuuden vuoden kuluessa käyttöön otettavat:

– yhden luukun palvelut.

5–7 artikla (osat, komission tehtävät ja jäsenvaltioiden tehtävät). Ehdotuksen 6 ja 7 artiklassa 
kuvataan komission ja jäsenvaltioiden tärkeimmät täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät.
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8 artikla (täytäntöönpano). Ehdotuksen 8 artiklassa kuvataan sähköisiä tullipalveluja koskevan 
aloitteen täytäntöönpanomenettely ja hallinnointikehys. Hallinnoinnista vastaa komissio 
tullipoliittisen ryhmän avustamana. Tämä päätös ei vaikuta tullikoodeksikomitean ja 
Tulli 2007 -komitean asemaan, ja ne tukevat päätöksen täytäntöönpanoa. 

9 ja 10 artikla (resurssit ja rahoitussäännökset). Ehdotuksen 9 artiklassa määritellään yhteisön 
ja jäsenvaltioiden henkilö-, budjetti- ja tekniset resurssit, jotka tarvitaan sähköisten 
tullijärjestelmien perustamiseksi, käyttämiseksi ja kehittämiseksi. Ehdotuksen 10 artiklassa 
vahvistetaan säännöt sille, kuinka tässä päätöksessä tarkoitettujen sähköisten tullijärjestelmien 
täytäntöönpanosta ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan jäsenvaltioiden ja yhteisön 
välillä. Kustannukset pyritään minimoimaan jakamalla ne ja soveltamalla yhteisiä ratkaisuja.

11 ja 12 artikla (valvonta, kertomukset). Komissio valvoo yhteisön talousarviosta rahoitettuja 
toimenpiteitä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa (11 artikla). Tehtävien päätökseen saattamisesta 
on ilmoitettava komissiolle. Lisäksi tarkastuskäyntien ja muiden tarkastusten tuloksista on 
tehtävä vuosikertomukset (12 artikla).

13 ja 14 artikla (taloudellisten toimijoiden kuuleminen, liittymisneuvotteluja käyvät maat ja 
ehdokasmaat). Ehdotuksen 13 artiklassa edellytetään, että perustetaan kaupallisten 
toimijoiden kuulemismenettely sekä komission että jäsenvaltioiden tasolla. Komissio pitää 
Bulgarian, Romanian ja ehdokasmaat säännöllisesti ajan tasalla kaikissa vaiheissa. Ne 
voidaan myös ottaa mukaan tullijärjestelmien ja -palvelujen valmistelu- ja kehitystyöhön.

15 artikla (voimaantulo).

16 artikla (osoitus). Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

3. Esittelijä kannattaa ehdotuksen tavoitteita ja sisältöä.


