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1. Tikslai ir pasiūlymo pagrindas

a) Tikslai

Elektroninių muitinių kūrimą skatinančio sprendimo pagrindiniai tikslai – sąveikių ir 
prieinamų automatizuotų muitinių sistemų bei koordinuotų procesų ir paslaugų diegimas, 
galiojant dabartiniam, o vėliau ir būsimajam atnaujintam Muitinės kodeksui. Juo siekiama, 
kad būtų įsipareigota ir kitose nei muitinė pasienio tarnybose įgyvendinti „vieno langelio“ 
ir „vienos stotelės“ idėjas. Šio sprendimo paskirtis visų pirma yra nustatyti, kokius 
veiksmus visoms suinteresuotosioms šalims yra būtina atlikti ir per kokį laiką, kad būtų 
pasiektas tikslas sukurti paprastą ir kompiuterizuotą muitinės ir prekybos aplinką iki to 
laiko, kai įsigalios atnaujintas Muitinės kodeksas.

Įdiegus ir naudojant saugias, sąveikias ir prieinamas elektronines muitinių sistemas turėtų 
pagerėti bei supaprastėti tiekimo grandinės logistikos ir muitinių procedūros. Pasiūlyme 
numatyta, kad bus veiksmingiau atliekami muitinių formalumai, supaprastintos viešosioms 
(ES arba šalių) ir privačiosioms šalims taikomos administracinės procedūros bei bus 
lengviau verstis prekyba. 

Ypač elektroninė muitinės ir prekybos aplinka, kurios esmė yra prieinamos ir sąveikios 
muitinių sistemos, suteiks galimybę greičiau išleisti prekes. Be to, ekonominių operacijų 
vykdytojai galės atlikti muitinių operacijas su muitinių administracijomis būdami toje 
vietoje, kur jie yra įsisteigę (centralizuotas muitinės formalumų atlikimas ir vienas bendras 
prieigos taškas).

Be to, turėtų padidėti prekių sauga ir tarptautinės prekybos saugumas, o aplinkos bei 
vartotojų apsauga turėtų pagerėti atliekant tikslingesnius muitinės tikrinimus, pagrįstus 
elektroninėmis rizikos valdymo sistemomis. 

b) Pagrindas

Pasiūlymas turi būti suvokiamas kartu su Tarybos 2005 m. išvadomis dėl Lisabonos 
strategijos atnaujinimo: partnerystės augimui ir užimtumui skatinti (Komisijos 
komunikatas dėl bendrų veiksmų augimui ir užimtumui skatinti, [KOM(2005) 330)], ir su 
Komisijos e. Europos bei e. valdžios iniciatyvomis [KOM(2002) 263 ir KOM(2003) 567]), 
pagal kurias valstybės narės įsipareigojo veikti.

2003 m. gruodžio 5 d. Tarybos rezoliucijoje (OL C 305, 2003 12 16, p. 1), kurioje 
pritariama Komisijos komunikatui dėl paprastos ir kompiuterizuotos muitinės ir prekybos 
aplinkos [KOM(2003) 452, 2003 7 24], Komisijai siūloma „artimai bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis sudaryti daugiametį strateginį planą, kuriuo būtų siekiama sukurti 
Europos elektroninę aplinką, suderinamą su veiklos ir teisiniais projektais ir planuojamais 
arba vykstančiais pokyčiais muitinių ir netiesioginio apmokestinimo srityse“. Dėl to 
Komisija, siekdama sudaryti vadinamajai „elektroninės muitinės iniciatyvai“ įgyvendinti 
skirtų veiksmų sąrašą ir tvarkaraštį, kuriems pritartų ir jų laikytųsi visos dalyvaujančios 
šalys, parengė vizijos ir plano projektus.
Valstybės narės jau įdėjo daug pastangų, kad automatizuotos muitinių sistemos būtų 
plėtojamos. Tačiau skirtumai tarp dabartinių sistemų, taisyklių rinkinių ir naudojamų 
duomenų atsveria iki šiol šioje srityje pasiekto suderinimo privalumus visų pirma dėl to, 
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kad trūksta sąveikumo tarp šių sistemų. Labai svarbu, kad muitinių sistemos galėtų keistis 
elektronine informacija ir kad jose būtų daug visuotinai naudojamomis technologijomis 
pagrįstų sąsajų su prekybininkais.
Kol kas dar nėra muitinės formalumams atlikti skirtų informacinių technologijų, kurios 
būtų taikomos visoje Bendrijoje, išskyrus naują kompiuterizuotą tranzito sistemą (NKTS), 
kurios sėkmė įrodė, kad tokios sistemos yra įmanomos, ir kuri atvėrė naujų galimybių 
taikyti panašius sprendimus kitiems muitų režimams. Norint tai daryti, reikėtų sudaryti 
konvergencijos planą ir, reikalui esant, nustatyti bendrus standartus ir sukurti bendras 
struktūras.

2. Pasiūlymo turinys 

Pasiūlymą sudaro tokie straipsniai: 

1–3 straipsniai (elektroninės muitinių sistemos, tikslai ir keitimasis duomenimis): Komisija 
ir valstybės narės siekia teikti paneuropines e. valdžios paslaugas naudodamos sąveikias ir 
prieinamas elektronines muitinių sistemas (žr. 1 straipsnį).Taip bus supaprastinta tiekimo 
grandinės logistika ir muitinės procedūros prekėms judant į Europos bendriją ir iš jos bei 
sumažinta grėsmė piliečių saugumui ir apsaugai. Remiantis šia prielaida, 2 straipsnyje 
išdėstomi pagrindiniai elektroninių muitinių sistemų tikslai. 3 straipsnyje išdėstyti 
reikalavimai, kad muitinių sistemos, kuriomis naudosis muitinių administracijos ir 
Komisija, būtų prieinamos ekonominių operacijų vykdytojams ir sąveikios tarpusavyje bei 
su sistemomis, kuriomis naudojasi kitos su tarptautiniu prekių judėjimu susijusios 
institucijos. 

4 straipsnis (sistemos, paslaugos ir tvarkaraštis): šioje nuostatoje pateiktas su elektroninės 
muitinės iniciatyva susijusių sistemų ir duomenų bazių sąrašas iš eilės pagal jų diegimo 
terminus (skaičiuojant nuo šio sprendimo paskelbimo Europos  Sąjungos oficialiajame 
leidinyje dienos):

– per trejus metus:

– sąveikios automatizuotos sistemos muitinių formalumams atlikti; 
– sąveiki ekonominių operacijų vykdytojų registracijos sistema; 

– bendri muitinių informacijos portalai; 
– per penkerius metus:

– bendrų prieigos taškų sistema;
– Bendrijos standartus atitinkanti integruoto tarifo aplinka;

– per šešerius metus:
– „vieno langelio“ paslaugos.

5–7 straipsniai (komponentai, Komisijos užduotys ir valstybių narių užduotys): 6 ir 7 
straipsniuose aprašomi pagrindiniai Komisijos ir valstybių narių uždaviniai, susiję su 
sprendimo įgyvendinimu.

8 straipsnis (įgyvendinimas): 8 straipsnyje aprašoma sprendimo įgyvendinimo tvarka bei 
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elektroninės muitinės iniciatyvos valdymo sistema. Valdymą užtikrins Komisija, padedama 
Muitų politikos komiteto. Šis sprendimas nepaveiks Muitinės kodekso komiteto ir šio 
sprendimo įgyvendinimą remiančio „Muitinės 2007“ komiteto funkcijų. 

9–10 straipsniai (ištekliai ir finansinės nuostatos): 9 straipsnyje apibrėžiama, už kokius 
žmogiškuosius, biudžeto ir techninius išteklius, kurie bus reikalingi diegiant, naudojant ir 
gerinant elektronines muitinių sistemas, yra atsakingos Bendrija ir valstybės narės. 10 
straipsnyje pateiktos taisyklės, pagal kurias padalinamos šiame sprendime aptariamų 
elektroninių muitinių sistemų diegimo ir veikimo išlaidos tarp valstybių narių ir Bendrijos. 
Išlaidos bus sumažintos jas dalinantis bei ieškant bendrų sprendimų.

11–12 straipsniai (stebėsena, ataskaitos): Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, stebės, kaip vykdomos iš Bendrijos biudžeto finansuojamos priemonės (11 
straipsnis). Apie atliktas užduotis bus pranešama Komisijai. Be to, apie apsilankymų 
stebėsenos tikslais ir kitų patikrinimų rezultatus bus rašoma metinėje ataskaitoje (12 
straipsnis).

13–14 straipsniai (konsultacijos su ekonominių operacijų vykdytojais ir stojančiomis 
šalimis bei šalimis kandidatėmis): 13 straipsnyje iškeliamas reikalavimas sukurti 
Komisijos ir valstybių narių lygiuose prekybos konsultacijų sistemas. Komisija visais 
etapais reguliariai informuos Bulgariją, Rumuniją ir šalis kandidates; jos galės dalyvauti 
rengiant, plėtojant ir diegiant muitinių sistemas ir paslaugas.

15 straipsnis (įsigaliojimas).

16 straipsnis (adresatai): šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

3. Pranešėjas pritaria pasiūlymo tikslams ir turiniui.

3. 
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