Tájékoztatás
az EU és USA között létrejött AEO illetve C-TPAT programok kölcsönös elismerési
határozatáról
EORI és MID számok megfeleltetési eljárása1
2012. május 4-én az Európai Unió (EU) és az USA, az EU-USA Vám Együttmőködési
Vegyes Bizottság (EU-U.S. Joint Customs Cooperation Committee – JCCC) határozata2
alapján megállapodott az USA Vám és Gazdálkodói Együttmőködés a Terrorizmus Ellen
(Customs-Trade Partnership Againts Terrorism – C-TPAT) programja és az EU
Engedélyezett Gazdálkodói (Authorised Economic Operator – AEO) programja kölcsönös
elismerésében.
A határozat értelmében az EU és az USA saját, vizsgálatok és ellenırzések lefolytatása céljára
szolgáló kockázatértékelése során kedvezıbb megítélésben részesíti a státusz tagjaként
tanúsított, megbízható gazdálkodókat. A kölcsönös elismerésbıl eredı kedvezıbb elbánás
alacsonyabb költségeket, egyszerősített eljárásokat és nagyobb kiszámíthatóságot nyújt a
transzatlanti üzleti tevékenységekhez.
Jelen tájékoztatás célja, hogy útmutatóul szolgáljon az EU-s AEO-k részére a szükséges,
követendı lépésekhez való felkészülésre az EU-USA kölcsönös elismerés gyakorlati
végrehajtása tekintetében.
Az EU és az USA automatizált mechanizmusban állapodott meg a biztonság és védelem
komponenst tartalmazó AEO tanúsítvánnyal (AEOS és AEOF) rendelkezı gazdálkodók
releváns adatainak kicserélése érdekében. Mivel az USA vám kiválasztási rendszerei csak a
Gyártói Azonosító Számhoz (Manufacturer Identification Number – MID) kapcsolt
információk alapján képesek elınyöket nyújtani, „megfeleltetési eljárás” lefolytatása
szükséges, hogy az EU EORI (Economic Operators’ Registration and Identification Gazdasági Szereplık Nyilvántartása és Azonosítása) számok összekapcsolódjanak a MID
számokkal.
Fentiek érdekében az USA Vámügyi és Határvédelmi Hivatala (Customs and Border
Protection – CBP) létrehozott egy webes alkalmazást, ahol az EU-s AEO-knak regisztrálniuk
kell az EORI számukat, és összekapcsolni azt a MID számukkal/számaikkal. Az alkalmazás
akkor válik aktívvá, amikor a releváns AEO adatok cseréje és a tesztelés befejezıdik. Az
adatcsere 2012 júliusában megy végbe. A Bizottság értesíteni fogja az AEO-kat a
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm weboldalon, amikor az aktivizálás
megtörténik.
Ezt követıen az alkalmazás a következı linken lesz elérhetı: https://mrctpat.cbp.dhs.gov .
Minden, biztonság és védelem komponenső (AEOS vagy AEOF) AEO tanúsítvánnyal
rendelkezı gazdálkodónak, aki beleegyezését adta a harmadik országokkal való,
kölcsönös elismerés céljából történı információátadásba, és aki részesülni kíván az EU1

Fenti tájékoztató és a CBP PowerPoint melléklete, angol nyelven, az alábbi oldalon érhetı el:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
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Az USA-EU Vám-együttmőködési Vegyes Bizottság által 2012. május 4-én aláírt, 2012/290/EU számú
határozat magyar és angol nyelven, az alábbi oldalakon érhetı el.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0044:0047:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0044:0047:EN:PDF
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USA kölcsönös elismerési egyezménybıl fakadó elınyökbıl, regisztrálnia kell a webes
alkalmazáson és megadni a kért adatokat.
A részletes, követendı eljárást a csatolt, CBP által készített PowerPoint bemutató tartalmazza.
Kérem, vegye figyelembe az alábbiakat:
-

A gyártóknak és/vagy szállítóknak MID számra van szükségük az USA-ba történı
exportáláshoz. Így egy EU-s AEO-nak, aki már exportál az USA-ba, rendelkeznie kell
MID számmal. Abban az esetben, ha egy EU-s AEO elıtt nem ismert(ek) a MID
száma(i), javasolt, hogy vegye fel a kapcsolatot az USA-beli üzleti partnerével annak
érdekében, hogy megtudja, vállalata milyen MID számmal/számokkal rendelkezik az
USA-ban.

-

Abban az esetben, ha egy EU-s AEO több MID számmal rendelkezik, szükséges a
gazdálkodó EORI számát összekapcsolni az összes MID számával annak érdekében,
hogy részesüljön a kedvezıbb elbánásban, függetlenül az USA-ban használt MID
számoktól.

-

Mikor a webes alkalmazás az EU-s AEO „elsıdleges címének” megjelölését kéri, azt a
címet kell megadni, amit a kölcsönös elismerés céljából megadott a vámhatóságnak
(azaz az ún. MRA-címet). Amennyiben az AEO nem tudja, melyik címet adta meg e
célra, javasolt felvenni a kapcsolatot az AEO tanúsítványt kibocsátó nemzeti
vámigazgatással.

Mikor megtörtént az EORI szám és a MID szám(ok) párosítása, az AEO automatikusan
megkapja a kedvezıbb elbánást az USA vámhatóságától, amennyiben a MID számát az
amerikai üzleti partnere az USA-ba történı importálás esetén megadja.
További információkért, kérem, vegye fel a kapcsolatot a nemzeti vámigazgatásával!
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