
DT\629437NL.doc PE 374.153v02-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie interne markt en consumentenbescherming

6.9.2006

WERKDOCUMENT
over een papierloze omgeving voor douane en bedrijfsleven

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Christopher Heaton-Harris



PE 374.153v02-00 2/4 DT\629437NL.doc

NL

1. Doelstellingen en achtergrond van het voorstel

a) Doelstellingen

Belangrijkste doel van de e-douanebeschikking is de tenuitvoerlegging van interoperabele en 
toegankelijke geautomatiseerde douanesystemen en van gecoördineerde processen en 
diensten, zowel in het kader van het huidige douanewetboek als dat van de toekomstige 
gemoderniseerde versie daarvan. Deze beschikking moet bij de grensdiensten die niet tot de 
douane behoren, de nodige betrokkenheid creëren voor de tenuitvoerlegging van de concepten 
van het ene loket en de one-stop-shop. Zij strekt er in de eerste plaats toe te bepalen welke 
maatregelen moeten worden uitgevoerd en welke termijnen daarbij in acht moeten worden 
genomen, door alle betrokkenen, om de beoogde eenvoudige en papierloze omgeving voor 
douane en bedrijven tot stand te brengen tegen de tijd dat het gemoderniseerde 
douanewetboek in werking treedt.

Door het opzetten en exploiteren van veilige, interoperabele en toegankelijke elektronische 
douanesystemen moeten de logistieke processen in de toeleveringsketen en de 
douaneprocessen worden verbeterd en vergemakkelijkt. Het voorstel moet leiden tot een 
efficiëntere douaneafhandeling, vereenvoudiging van de administratieve procedures voor 
overheden (EU en nationaal) en particulieren en een soepeler verloop van het handelsverkeer.

Een elektronische omgeving voor douane en bedrijfsleven in de vorm van toegankelijke, 
interoperabele douanesystemen zou een snellere vrijgave van goederen mogelijk kunnen 
maken. Voorts zouden bedrijven hun douanezaken kunnen regelen met de douanedienst op de 
plaats waar zij zijn gevestigd (gecentraliseerde douaneafhandeling en vast toegangspunt).

Verder zou de veiligheid van goederen en van het internationale handelsverkeer moeten 
toenemen en de milieu- en consumentenbescherming moeten verbeteren als gevolg van 
gerichtere douanecontroles op basis van elektronische risicobeheersystemen.

b) Achtergrond

Het voorstel moet worden gezien in de context van de conclusies van de Raad van 2005 
inzake een nieuwe impuls voor de strategie van Lissabon: een partnerschap voor groei en 
werkgelegenheid (Mededeling van de Commissie over gemeenschappelijke acties voor groei 
en werkgelegenheid, COM(2005)0330) en van de initiatieven van de Commissie op het 
gebied van eEurope en eGovernment (COM(2002)0263 en COM(2003)0567), in het kader 
waarvan de lidstaten zich tot bepaalde maatregelen hebben verplicht.

In zijn resolutie van 5 december 2003 (PB C 305 van 16.12.2003, blz. 1) onderschrijft de 
Raad de mededeling van de Commissie over eenvoudige en papierloze procedures voor de 
douanediensten en de marktdeelnemers (COM(2003)0452 van 24.7.2003) en verzoekt haar 
"in nauwe samenwerking met de lidstaten een meerjarig strategisch plan op te stellen voor de 
totstandkoming van een Europese elektronische ruimte die samenhangt met de praktijk- en 
wetgevingsprojecten en de geplande of lopende ontwikkelingen op douane- en 
indirectebelastinggebied". De Commissie heeft vervolgens een beleidsvisie en een plan met 
een lijst van te nemen maatregelen opgesteld evenals een tijdschema voor wat thans het “e-
douane-initiatief” wordt genoemd, die door alle betrokkenen moeten worden goedgekeurd en 
nageleefd.
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De lidstaten hebben al fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van geautomatiseerde 
douanesystemen. De verschillen tussen de bestaande systemen, voorschriften en gebruikte 
gegevens doen echter alle voordelen teniet die tot dusverre met harmonisatie op dit gebied 
zijn behaald, voornamelijk door de ontoereikende interoperabiliteit tussen deze systemen. Het 
is van essentieel belang dat douanesystemen elektronische informatie kunnen uitwisselen en 
voorzien zijn van diverse interfaces met het bedrijfsleven, waarbij algemeen gangbare
technologie de basis moet vormen.

Er bestaan nog geen EU-brede IT-toepassingen voor de douaneafhandeling, afgezien van het 
nieuwe geautomatiseerde systeem voor douanevervoer NCTS, waarmee de haalbaarheid van 
dergelijke systemen met succes is aangetoond en nieuwe perspectieven worden geboden voor 
soortgelijke toepassingen in het kader van andere douaneregelingen. Dit vereist de invoering 
van een convergentiekader en, waar van toepassing, gemeenschappelijke normen en 
structuren.

2. Inhoud van het voorstel

Het voorstel bevat de volgende artikelen:

Artikelen 1-3 (elektronische douanesystemen, doelstellingen en uitwisseling van gegevens): 
de Commissie en de lidstaten zijn voornemens pan-Europese e-overheidsdiensten aan te 
bieden door middel van interoperabele en toegankelijke elektronische douanesystemen 
(artikel 1). Dit zal de logistieke processen in de toeleveringsketen en de douaneprocedures 
voor het goederenverkeer van en naar de Europese Gemeenschap vergemakkelijken en de 
mogelijke gevaren voor de veiligheid en de zekerheid van de burgers verminderen. Uitgaande 
van deze veronderstelling worden bij artikel 2 de belangrijkste doelstellingen van 
elektronische douanesystemen vastgesteld. Volgens artikel 3 moeten de door de 
douanediensten en de Commissie geëxploiteerde douanesystemen toegankelijk zijn voor de 
bedrijven en interoperabel zijn, zowel onderling als met systemen van andere autoriteiten die 
betrokken zijn bij het internationale goederenverkeer.

Artikel 4 (systemen en diensten, en tijdschema): dit artikel bevat een lijst van systemen en 
databanken die verband houden met het e-douane-initiatief, gerangschikt volgens 
uitvoeringstermijn (vanaf de datum van bekendmaking van de beschikking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie):

– binnen drie jaar:

– interoperabele geautomatiseerde systemen voor douaneafhandeling;

– een interoperabel systeem voor de registratie van bedrijven;

– gemeenschappelijke douane-informatieportals;

– binnen vijf jaar:

– een kader voor vaste toegangspunten;

– een geïntegreerde tariefomgeving overeenkomstig EU-normen;
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– binnen zes jaar:

– éénloketdiensten.

Artikelen 5-7 (componenten, taken van de Commissie en taken van de lidstaten): in de 
artikelen 6 en 7 worden de belangrijkste uitvoeringstaken van de Commissie en de lidstaten 
beschreven.

Artikel 8 (tenuitvoerlegging): in artikel 8 worden de uitvoeringsprocedure en het bestuurlijke 
kader van het e-douane-initiatief beschreven. Het beheer is in handen van de Commissie, die 
wordt bijgestaan door de Groep douanebeleid. Deze beschikking brengt geen wijziging aan in 
de rol van het Comité douanewetboek en het Comité Douane 2007, die bij de 
tenuitvoerlegging van deze beschikking helpen.

Artikelen 9-10 (middelen en financiële bepalingen): in artikel 9 worden de 
verantwoordelijkheden van de Gemeenschap en de lidstaten vastgesteld met betrekking tot de 
personele, budgettaire en technische middelen die nodig zijn voor het opzetten, exploiteren en 
verbeteren van de elektronische douanesystemen. In artikel 10 worden de regels vastgesteld 
voor de verdeling van de kosten tussen de lidstaten en de Commissie voor de implementatie 
en de exploitatie van de onder deze beschikking vallende elektronische douanesystemen. De 
kosten zullen zo laag mogelijk worden gehouden door middel van kostendeling en de 
toepassing van gemeenschappelijke oplossingen.

Artikelen 11-12 (toezicht en verslagen): de Commissie ziet, in samenwerking met de 
lidstaten, toe op maatregelen die uit de Gemeenschapsbegroting worden gefinancierd 
(artikel 11). De Commissie wordt in kennis gesteld van de voltooiing van taken. Er dient 
jaarlijks verslag te worden uitgebracht van toezichtbezoeken en andere controles (artikel 12).

Artikelen 13-14 (overleg met bedrijven, toetredingslanden en kandidaat-lidstaten): uit hoofde 
van artikel 13 moet een mechanisme voor overleg met het bedrijfsleven worden ingesteld, 
zowel op het niveau van de Commissie als van de lidstaten. Bulgarije, Roemenië en de 
kandidaat-lidstaten zullen regelmatig op de hoogte worden gehouden door de Commissie in 
alle stadia van het proces; zij mogen ook deelnemen aan de voorbereiding, ontwikkeling en 
invoering van de douanesystemen en diensten.

Artikel 15 (inwerkingtreding).

Artikel 16 (geadresseerden): de beschikking is gericht tot de lidstaten.

3. De rapporteur ondersteunt de doelstellingen en de inhoud van het voorstel


