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1. Målen med och bakgrunden till förslaget

a) Mål

De främsta målen med beslutet om att främja elektroniska tullar är att genomföra 
kompatibla och tillgängliga automatiserade tullsystem och att samordna förfaranden och 
tjänster under den nu gällande och den kommande moderniserade tullkodexen. Avsikten 
är att skapa det nödvändiga engagemanget för andra gränsorgan än tullen att införa 
begreppen en enda kontaktpunkt (Single window) och en enda kontrollpunkt 
(One-Stop-Shop). Huvudsyftet är att fastställa vilka åtgärder som måste vidtas och vilka 
tidsfrister som måste hållas av samtliga berörda parter för att målet i form av en enkel och 
papperslös miljö för tullen och handeln skall vara uppnått när den moderniserade 
tullkodexen träder i kraft.

Genom att man upprättar och använder säkra, kompatibla och tillgängliga elektroniska 
tullsystem bör leveranskedjornas logistik och tullförfarandena förbättras och underlättas. 
Tack vare förslaget kommer man att kunna effektivisera tullklarerandet, minska de 
administrativa bördorna för offentliga (på EU-nivå eller nationell nivå) och privata parter 
och främja handeln.

En elektronisk miljö för tullen och handeln med tillgängliga och kompatibla tullsystem 
kan i synnerhet resultera i en snabbare varuklarering. Näringsidkarna kan dessutom utföra 
den del av verksamheten som omfattar kontakter med tullförvaltningen på den plats där de 
är etablerade (centraliserad tullklarering och enda kontaktpunkter).

Dessutom borde varusäkerheten och säkerheten inom den internationella handeln 
förbättras, och miljö- och konsumentskyddet borde förstärkas genom bättre tullkontroller 
som baseras på elektroniska riskhanteringssystem. 

b) Bakgrund

Förslaget måste betraktas i samband med rådets slutsatser från 2005 om nylanseringen av 
Lissabonstrategin: Ett partnerskap för tillväxt och sysselsättning (kommissionens 
meddelande om gemensamma insatser för tillväxt och sysselsättning, KOM(2005)0330,
och tillsammans med kommissionens initiativ eEurope och e-förvaltning, 
KOM(2002)0263 och KOM(2003)0567, inom ramen för vilka medlemsstaterna har åtagit 
sig att vidta åtgärder).

Rådet uppmanar i sin resolution av den 5 december 2003 (EUT C 305, 16.12.2003, s. 1), 
genom vilken kommissionens meddelande om en enkel och papperslös miljö för tullen 
och handeln (KOM(2003)0452, 24.7.2003) godkändes, kommissionen att ”i nära 
samarbete med medlemsstaterna utarbeta en flerårig strategisk plan för att skapa en 
europeisk elektronisk miljö som är förenlig med en europeisk miljö som är förenlig med 
planerade eller pågående verksamhets- eller lagstiftningsprojekt samt utvecklingen i fråga 
om tullar och indirekt beskattning”. Följaktligen har kommissionen ställt upp mål för 
framtiden och utarbetat en plan med en tänkt förteckning över åtgärder som skall 
genomföras och en tidsplan för vad som nu är känt som det ”elektroniska tullinitiativet”, 
som samtliga berörda parter skall enas om och följa.
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Medlemsstaterna har redan gjort stora investeringar i utvecklandet av automatiserade 
tullsystem. Skillnaderna mellan befintliga system, regler och använda uppgifter 
neutraliserar emellertid fördelarna med den harmonisering som eventuellt redan har 
uppnåtts på detta område, främst på grund av att systemen inte är kompatibla. 
Tullsystemen måste kunna utbyta uppgifter elektroniskt och vara utrustade med flera 
gränssnitt med handeln som bygger på allmänt använd teknik.

Det finns ännu inte några IT-applikationer för tullklarering som täcker hela gemenskapen, 
med undantag för det nya datoriserade transiteringssystemet NCTS, som framgångsrikt 
har visat att sådana system är genomförbara och erbjuder nya möjligheter för liknande 
applikationer i andra tullordningar. Detta kräver att en ram för konvergens införs och, i 
förekommande fall, gemensamma standarder och strukturer.

2. Förslagets innehåll 

Förslaget innehåller följande artiklar: 

Artiklarna 1–3 (Elektroniska tullsystem, Mål och Utbyte av data): Kommissionen och 
medlemsstaterna strävar efter att tillhandahålla alleuropeiska e-förvaltningstjänster 
(se artikel 1). Detta kommer att underlätta leveranskedjornas logistik och tullförfaranden 
för införsel av varor i och utförsel av varor ur Europeiska gemenskapen och minska risken 
för hot mot medborgarnas säkerhet och trygghet. Med utgångspunkt i detta fastställs de 
huvudsakliga målen för de elektroniska tullsystemen i artikel 2. I artikel 3 ställs det krav 
på att tullförvaltningarnas och kommissionens tullsystem skall vara tillgängliga för 
ekonomiska aktörer och kompatibla såväl inbördes som med system som används av 
andra myndigheter som är delaktiga i varors internationella rörlighet. 

Artikel 4 (System och tjänster samt tidsplan): Denna bestämmelse innefattar en 
förteckning över system och databaser avseende det elektroniska tullinitiativet i den följd 
som de skall genomföras (från och med dagen för offentliggörandet av detta beslut i 
Europeiska unionens officiella tidning).

Inom tre år:

– kompatibla automatiserade tullklareringssystem,
– ett kompatibelt registreringssystem för ekonomiska aktörer,
– gemensamma tullinformationsportaler.

Inom fem år:

– en ram för en enda anslutningspunkt,
– en integrerad tulltaxemiljö som motsvarar gemenskapens standarder.

Inom sex år:

– tjänster via en enda kontaktpunkt.
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Artiklarna 5–7 (Delar, Kommissionens uppgifter och Medlemsstaternas uppgifter): I 
artiklarna 6 och 7 beskrivs kommissionens och medlemsstaternas huvudsakliga 
genomförandeuppgifter.

Artikel 8 (Genomförande): I artikel 8 beskrivs genomförandeförfarandet och ramarna för 
styrningen avseende det elektroniska tullinitiativet. Arbetet kommer att ledas av 
kommissionen med hjälp av gruppen för tullpolicyfrågor. Tullkodexkommittén och 
Tull 2007-kommittén stöder genomförandet av detta beslut, och deras roller kommer inte 
att påverkas av beslutet. 

Artiklarna 9–10 (Resurser och Finansiella bestämmelser): I artikel 9 definieras ansvaret 
för gemenskapens och medlemsstaternas personalresurser, budgetmedel och tekniska 
resurser som kommer att behövas vid inrättande, drift och förbättringar av de elektroniska 
tullsystemen. I artikel 10 fastställs hur kostnaderna för genomförande och drift av de 
elektroniska tullsystem som detta beslut avser skall fördelas mellan medlemsstaterna och 
gemenskapen. Kostnaderna kommer att minimeras genom kostnadsfördelning och 
gemensamma lösningar.

Artiklarna 11–12 (Kontroll, Rapporter): Åtgärder som finansieras via gemenskapens 
budget kommer att följas upp av kommissionen i samarbete med medlemsstaterna 
(artikel 11). Kommissionen kommer att underrättas när uppgifter har slutförts. Vidare 
kommer resultaten av uppföljningsbesök och andra kontroller att sammanställas i 
årsrapporter (artikel 12).

Artiklarna 13–14 (Samråd med ekonomiska aktörer och Anslutande länder och 
kandidatländer): Enligt artikel 13 skall en samrådsmekanism för handeln inrättas på både 
kommissions- och medlemsstatsnivå. Bulgarien, Rumänien och kandidatländer kommer 
regelbundet att få information av kommissionen i varje skede. De får också delta i 
förberedandet och utvecklingen av tullsystem och tulltjänster.

Artikel 15 (Ikraftträdande).

Artikel 16 (Adressater): Beslutet riktar sig till medlemsstaterna.

3. Föredraganden stöder förslagets mål och innehåll.


