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1. Objectivos e antecedentes da proposta

a) Objectivos

Os principais objectivos da decisão que promove a informatização das alfândegas são a 
implementação de sistemas aduaneiros informáticos interoperáveis e acessíveis e a 
coordenação de processos e serviços, tanto no âmbito do actual, como do futuro código 
aduaneiro modernizado. Pretende-se gerar o empenhamento necessário por parte das 
entidades responsáveis pelas fronteiras, para além das aduaneiras, a fim de implementar os 
conceitos de um "balcão único" (single window) e de um "serviço centralizado" (one-stop 
shop). A principal finalidade da decisão é determinar quais são as acções necessárias e quais 
os prazos a respeitar pelas partes interessadas, a fim de atingir o objectivo de um quadro 
simples e sem suporte de papel para as alfândegas e o comércio até à entrada em vigor do 
código aduaneiro modernizado.

A introdução e utilização de sistemas aduaneiros electrónicos seguros, interoperáveis e 
acessíveis permitirão melhorar e simplificar a logística da cadeia de oferta e os processos 
aduaneiros. A proposta visa aumentar a eficiência dos processos de desalfandegamento, 
simplificar os procedimentos administrativos utilizados para entidades públicas (da UE ou 
nacionais) e particulares e facilitar o comércio.

Um ambiente electrónico para as alfândegas e o comércio constituído por sistemas aduaneiros 
acessíveis e interoperáveis permitirá, em particular, que os produtos entrem mais rapidamente 
em livre prática. Além disso, os operadores económicos poderão cumprir as formalidades 
aduaneiras exigidas pela administração das alfândegas no local onde se encontram 
estabelecidos (desalfandegamento centralizado e ponto de acesso único).

Por outro lado, haverá um aumento da segurança dos produtos e da segurança do comércio 
internacional e um reforço da protecção do ambiente e do consumidor, graças a controlos 
aduaneiros mais específicos baseados em sistemas electrónicos de gestão de riscos.

b) Antecedentes

A presente proposta tem de ser vista no contexto das Conclusões do Conselho de 2005 
"Relançar a estratégia de Lisboa: Uma parceria para o crescimento e o emprego" 
(Comunicação da Comissão "Acções comuns para o crescimento e o emprego" 
(COM(2005)330)) e das iniciativas da Comissão relativas ao programa eEurope e à 
administração pública em linha (eGoverno) (COM(2002)263 e COM(2003)567), no âmbito 
das quais os Estados-Membros se comprometeram a agir.

A Resolução do Conselho de 5 de Dezembro de 2003 (JO C 305, 16.12.2003, p. 1), que 
adoptou a Comunicação da Comissão relativa à criação de um quadro simples e sem papel 
para as alfândegas e os operadores (COM(2003)452, 24.7.2003), convida a Comissão a 
"elaborar, em estreita colaboração com os Estados-Membros, um plano estratégico plurianual, 
destinado a criar um ambiente electrónico europeu, que seja coerente com os projectos 
operacionais e legislativos e com os avanços programados ou em curso no domínio aduaneiro 
e da fiscalidade indirecta". Assim, a Comissão preparou uma declaração de visão e um plano 
tendo em vista a elaboração de uma lista de acções a implementar e um calendário para a 
acção que agora se designa "iniciativa de informatização das alfândegas", os quais deverão 
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obter a concordância e adesão de todas as partes interessadas.

Os Estados-Membros já realizaram investimentos consideráveis no desenvolvimento de 
sistemas aduaneiros informatizados. No entanto, as diferenças entre os sistemas existentes e 
os conjuntos de normas e dados utilizados anulam as vantagens da harmonização conseguida 
neste domínio até à data, principalmente devido à falta de interoperabilidade entre os sistemas 
em causa. É essencial que os sistemas aduaneiros possam trocar informação por via 
electrónica e sejam dotados de uma série de interfaces com o sector, com base em tecnologia 
habitualmente utilizada.
Ainda não existem aplicações de TI a nível comunitário para operações de 
desalfandegamento, para além do novo sistema de trânsito informatizado (NSTI), que 
conseguiu demonstrar a viabilidade de tais sistemas e cria novas oportunidades para 
aplicações semelhantes no âmbito de outros regimes aduaneiros. Para isso, será necessário 
introduzir um quadro de convergência e, sempre que adequado, normas e estruturas comuns.

2. Conteúdo da proposta

A proposta contém os seguintes artigos:

Artigos 1º a 3º (Sistemas aduaneiros informáticos, objectivos e intercâmbio de dados): a 
Comissão e os Estados-Membros procuram prestar serviços eGoverno pan-europeus através 
de sistemas aduaneiros informáticos interoperáveis e acessíveis (ver artigo 1°). O objectivo é 
facilitar a logística da cadeia de abastecimento e dos procedimentos aduaneiros para a 
circulação de mercadorias dentro e fora da Comunidade Europeia, bem como reduzir os riscos 
de ameaça à segurança dos cidadãos. Com base nesta premissa, o artigo 2º estabelece os 
principais objectivos dos sistemas aduaneiros informáticos. O artigo 3º estabelece que os 
sistemas aduaneiros utilizados pelas administrações aduaneiras e pela Comissão devem ser 
acessíveis aos operadores económicos e interoperáveis, tanto entre si como com os sistemas 
utilizados por outras autoridades envolvidas no trânsito internacional de mercadorias.
Artigo 4º (Sistemas, serviços e calendário): esta disposição contém uma lista dos sistemas e 
bases de dados relativos à iniciativa de informatização das alfândegas segundo os respectivos 
prazos de aplicação (com início a partir da data de publicação da presente decisão no Jornal 
Oficial da União Europeia):

– no prazo de três anos:
– sistemas aduaneiros informáticos interoperáveis para as operações de 
desalfandegamento; 
– sistema de registo informático interoperável dos operadores económicos; 

– portais aduaneiros comuns para informação;
– no prazo de cinco anos:

– uma estrutura de pontos de acesso único; 
– um quadro ambiente pautal integrado correspondente às normas comunitárias; 

– no prazo de seis anos: 
– serviços de “balcão único”.
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Artigos 5º a 7º (Componentes, tarefas da Comissão e tarefas dos Estados-Membros): os 
artigos 6º e 7º descrevem as principais tarefas da Comissão e dos Estados-Membros. 

Artigo 8º (Execução): o artigo 8º descreve o procedimento de execução e o quadro que rege a 
iniciativa de informatização das alfândegas. A gestão será assegurada pela Comissão, com a 
assistência do Grupo de política aduaneira. As funções do Comité do Código Aduaneiro e do 
Comité das Alfândegas 2007, que apoiam a aplicação da presente decisão, não serão afectadas 
pela decisão. 

Artigos 9° e 10º (Recursos e disposições financeiras): o artigo 9° define as responsabilidades 
relativas aos recursos humanos, orçamentais e técnicos da Comunidade e dos Estados 
Membros que serão necessários para a implantação, exploração e melhoramento dos sistemas 
aduaneiros informáticos. O artigo 10º estabelece as regras para a partilha de custos entre os 
Estados-Membros e a Comunidade no que diz respeito à implantação e ao funcionamento dos 
sistemas aduaneiros informáticos abrangidos pela presente decisão. Os custos serão 
minimizados através da repartição dos custos e do recurso a soluções comuns. 

Artigos 11º e 12° (Acompanhamento e relatórios): as medidas financiadas pelo orçamento 
comunitário serão acompanhadas pela Comissão, em colaboração com os Estados Membros 
(artigo 11º). A conclusão das tarefas será notificada à Comissão. Além disso, os resultados 
das visitas de controlo e de outros controlos serão objecto de relatórios anuais (artigo 12º). 

Artigos 13º e 14° (Consulta dos operadores económicos, países aderentes e países 
candidatos): o artigo 13° estabelece que seja criado um mecanismo de consulta comercial a 
nível da Comissão e dos Estados-Membros. A Comissão informará regularmente, em todas as 
fases, a Bulgária, a Roménia e os países candidatos. Estes países poderão também participar 
na elaboração, desenvolvimento e implantação dos sistemas e serviços aduaneiros. 

Artigo 15º (Entrada em vigor). 

Artigo 16º (Destinatários): a decisão destina-se aos Estados-Membros.

3. O relator subscreve os objectivos e o conteúdo da proposta.


