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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr …2004,

,

millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 2913/92,

 millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 26, 95, 133 ja 135,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust,1

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras2

                                                
1 ELT C 110, 30.4.2004, lk 72.
2 Euroopa Parlamendi 20.4.2004. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata),

nõukogu …… ühine seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja Euroopa
Parlamendi …….. seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EMÜ) nr 2913/921 sätestatakse tollikäitluse eeskirjad imporditud või

eksporditavatele kaupadele.

(2) Ühenduse tolliterritooriumile toodavatele või sealt välja viidavatele kaupadele on vaja

kehtestada tollikontrolli kaitse võrdväärne tase. Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja

ühenduses kehtestada tollikontrolli võrdväärne tase ja tagada tollikontrolli ühtlustatud

kohaldamine liikmesriikide poolt, kes on peamiselt vastutavad nende kontrollimeetmete

kohaldamise eest. Sellised kontrollimeetmed peaksid põhinema kaupade ja ettevõtjate valiku

suhtes ühiselt kokkulepitud standarditel ja riskikriteeriumitel, et minimeerida ühendusele ja

selle kodanikele ning ühenduse kaubanduspartneritele ilmnevaid riske. Seepärast peaksid

liikmesriigid ja komisjon kehtestama ühenduse ühise riskijuhtimise raamistiku, et toetada

ühist lähenemisviisi nii, et prioriteedid oleksid määratud tulemuslikult ja vahendid jaotatud

tõhusalt eesmärgiga säilitada sobiv tasakaal tollikontrolli ja seadusliku kaubavahetuse

hõlbustamise vahel. Selline raamistik peaks samuti sätestama ühised kriteeriumid ja

ühtlustatud nõuded volitatud ettevõtjatele ning tagama selliste kriteeriumite ja nõuete

ühtlustatud kohaldamise. Kõiki liikmesriike hõlmava ühise riskijuhtimise raamistiku loomine

ei tohiks takistada liikmesriike kontrollimast kaupu pisteliselt.

                                                
1 EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
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(3) Liikmesriigid peaksid andma volitatud ettevõtja staatuse igale ettevõtjale, kes vastab

ettevõtjate kontrollisüsteemide, finantsilise maksejõulisuse ja vastavusandmetega seotud

ühistele kriteeriumitele. Teised liikmesriigid peaksid tunnustama ühe liikmesriigi antud

volitatud ettevõtja staatust, kuid see ei anna automaatselt õigust saada tollieeskirjades ette

nähtud lihtsustusi teistes liikmesriikides. Teised liikmesriigid peaksid siiski volitatud

ettevõtjatele lubama lihtsustuste kasutamist, kui ettevõtjad vastavad teatavate lihtsustuste

kasutamise kõikidele erinõuetele. Lihtsustuste kasutamise taotluse kaalumisel ei pea teised

liikmesriigid kordama ettevõtja kontrollisüsteemide, finantsilise maksejõulisuse või

vastavusandmete hindamist, mille on läbi viinud liikmesriik, kes andis ettevõtjale volitatud

ettevõtja staatuse, kuid nad peaks tagama teatava lihtsustuse kasutamise kõikide muude

erinõuete täitmise. Lihtsustuste kasutamist teistes liikmesriikides võib koordineerida ka

asjaomaste tolliametite vahelise kokkuleppega.

(4) Lihtustused tollieeskirjade alusel ei tohiks jätkuvalt piirata ühenduse tolliseadustikus

määratletud ning eelkõige turvalisuse ja julgeolekuga seotud tollikontrolli. Selliste

kontrollimeetmete eest vastutab toll ja õigus kontrollida peaks jääma, kuigi samas tuleks

volitatud ettevõtja staatust tunnustada nende asutuste poolt tegurina riskianalüüsi käigus ja

ettevõtjale turvalisus- ning julgeolekualaste hõlbustuste andmisel.

(5) Riskiga seotud informatsiooni import- ja eksportkaupade kohta peaks jagama liikmesriikide

pädevate asutuste ja komisjoni vahel. Selleks tuleks luua ühine, turvaline süsteem, mis

võimaldab pädevatel asutustel sellele informatsioonile õigeaegselt ja tulemuslikult juurde

pääseda  ning seda  edastada ja vahetada. Sellist informatsiooni võib jagada kolmandate

riikidega, kui rahvusvaheline leping näeb nii ette.
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(6) Tuleks täpsustada, millistel tingimustel võib ettevõtjatelt tollile antud informatsiooni avaldada

teistele asutustele samas liikmesriigis, teistes liikmesriikides, komisjonile või kolmandate

riikide asutustele. Sel eesmärgil peab olema selgelt ära märgitud, et Euroopa Parlamendi ja

nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete

töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu

18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete

töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta2

kohaldavad nii pädevad asutused kui ka kõik teised vastavalt tolliseadustikule andmeid

saanud asutused isikuandmete töötlemise suhtes.

(7) Selleks, et võimaldada asjakohaseid riskipõhiseid kontrollimeetmeid, on vaja kehtestada

saabumis- või väljumiseelse informatsiooni nõue ühenduse tolliterritooriumile toodud või

sealt välja viidud kaupade suhtes, välja arvatud õhu- või mereteid pidi liikuvatele, sellel

territooriumil mittepeatuvatele kaupadele. Selline informatsioon peaks olema kättesaadav

enne kaupade ühenduse tolliterritooriumile toomist või sealt välja viimist. Vastavalt kaupade,

transpordi või ettevõtjate liigile või kui rahvusvaheline leping näeb ette erilisi

julgeolekukorraldusi, saab määrata erinevaid ajakavasid ja eeskirju. Julgeolekulünkade

vältimiseks peab kehtestama nõude vabatsooni toodud või sealt välja viidud kaupade suhtes.

(8) Seepärast tuleks määrust (EMÜ) nr 2913/92 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

                                                
1 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003

(ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).
2 EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.
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Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 2913/92 muudetakse järgmiselt.

1. Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

– lisatakse järgmised punktid:

“4a. sisenemistolliasutus – tolli poolt vastavalt tollieeskirjadele määratud tolliasutus,

kuhu ühenduse tolliterritooriumile toodud kaup tuleb viivitamata toimetada ja kus

selle suhtes kohaldatakse asjakohaseid riskipõhiseid sisenemise

kontrollimeetmeid;

4b. imporditolliasutus – tolli poolt vastavalt tollieeskirjadele määratud tolliasutus, kus

teostatakse formaalsused ühenduse tolliterritooriumile toodud kaubale

tollikäitlusviisi määramiseks, sealhulgas asjakohased riskipõhised

kontrollimeetmed;

4c. eksporditolliasutus – tolli poolt vastavalt tollieeskirjadele määratud tolliasutus,

kus viiakse lõpule formaalsused  ühenduse tolliterritooriumilt väljaviidavale

kaubale tollikäitlusviisi määramiseks, sealhulgas asjakohased riskipõhised

kontrollimeetmed;
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4d. väljumistolliasutus – tolli poolt vastavalt tollieeskirjadele määratud tolliasutus,

kuhu kaup tuleb esitada enne selle ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimist ja kus

selle suhtes kohaldatakse ekspordiformaalsustega seotud tollikontrolli ning

asjakohaseid riskipõhiseid kontrollimeetmeid.”;

– punkt14 asendatakse järgmisega:

“(14) tollikontroll – tolli konkreetsed toimingud tollieeskirjade ning teiste ühenduse ja

kolmandate riikide vahel liikuvate kaupade sisenemist, väljumist, transiiti,

edasitoimetamist ja eesmärgipärast kasutamist ning ühenduse staatust

mitteomavate kaupade olemasolu reguleerivate õigusaktide nõuetekohase

kohaldamise tagamiseks; sellised toimingud võivad hõlmata kauba läbivaatamist,

deklareerimisandmete kontrolli ning elektrooniliste või kirjalike dokumentide

olemasolu ja autentsuse kontrolli, ettevõtjate raamatupidamis- ja muude

dokumentide läbivaatamist, transpordivahendite läbivaatamist, pagasi ja muu

isikuga kaasas liikuva või tema juures oleva kauba läbivaatamist, ametlikke

järelepärimisi ja muid samalaadseid toiminguid.”;

– lisatakse järgmised punktid:

“(25) Risk – konkreetse sündmuse ilmnemise tõenäosus ühenduse ja kolmandate riikide

vahel liikuvate kaupade sisenemise, väljumise, transiidi, edasitoimetamise ja

eesmärgipärase kasutamise ning ühenduse staatust mitteomavate kaupade

olemasolu suhtes, mis

– takistab ühenduse või siseriiklike meetmete nõuetekohast kohaldamist või
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– seab ohtu ühenduse ja liikmesriikide finantshuvid või

– ohustab ühenduse turvalisust ja julgeolekut, rahvatervist, keskkonda või

tarbijaid.

(26) Riskijuhtimine – korrapärane riski tuvastamine ja kõigi riskiga kokkupuute

piiramiseks vajalike meetmete rakendamine. See sisaldab rahvusvahelistel,

ühenduse ja siseriiklikel allikatel ning strateegiatel põhinevaid tegevusi, nagu

andmete ja informatsiooni kogumine, riski analüüsimine ja hindamine, meetmete

määramine ja võtmine ning protsessi ja selle tulemuste korrapärane jälgimine ja

läbivaatamine.”

2. Lisatakse järgmine jagu ja artikkel:

“1A. jagu

Volitatud ettevõtjad

Artikkel 5a

1. Pärast vajaduse korral teiste pädevate asutustega konsulteerimist annab toll vastavalt

lõikes 2 sätestatud kriteeriumitele volitatud ettevõtja staatuse igale ühenduse

tolliterritooriumil asutatud ettevõtjale.
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Volitatud ettevõtja saab hõlbustusi turvalisus- ja julgeolekualase tollikontrolli suhtes ja/või

tollieeskirjadega ette nähtud lihtsustusi.

Ilma, et see piiraks tollikontrolli, tunnustavad liikmesriikide tollid vastavalt lõikes 2 sätestatud

eeskirjadele ja tingimustele volitatud ettevõtja staatust. Volitatud ettevõtja staatuse

tunnustamise alusel ja tingimusel, et ühenduse tollialastes õigusaktides sätestatud konkreetset

tüüpi lihtsustusega seotud nõuded on täidetud, lubab toll ettevõtjal saada lihtsustusi.

2. Volitatud ettevõtja staatuse andmise kriteeriumid sisaldavad:

– asjakohaseid andmeid tollieeskirjadele vastavuse kohta;

– asjakohast tollikontrolli võimaldavat rahuldavat äri- ja kohasel juhu ka

transpordiandmete haldamise süsteemi;

– kui see on asjakohane, siis tõestatud finantsilist maksejõulisust; ja

– kui vajalik, siis asjakohaseid julgeoleku- ja turvalisusstandardeid.

Komiteemenetluse korras määratakse kindlaks eeskirjad

– volitatud ettevõtja staatuse andmiseks;
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– lihtsustuste kasutamise lubade andmiseks;

– millega sätestatakse, milline toll on sellise staatuse ja lubade andmiseks pädev;

– turvalisuse ja julgeolekuga seotud tollikontrolli suhtes antavate hõlbustuste tüübile ja

ulatusele, arvestades ühise riskijuhtimise eeskirju;

– teiste tolliametitega konsulteerimiseks ja neile informatsiooni andmiseks;

ja tingimused, mille alusel

– luba võib piirduda ühe või enama liikmesriigiga;

– peatatakse või võetakse ära volitatud ettevõtja staatus; ja

– võidakse ühenduse territooriumil asutamise nõuet mitte kohaldada  konkreetset tüüpi

volitatud ettevõtjatele, arvestades eriti rahvusvahelisi lepinguid.”
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3. Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 13

1. Toll võib vastavalt kehtivates õigusaktides ettenähtud tingimustele teha mis tahes

vajalikke kontrolle, et tagada tollieeskirjade ning teiste ühenduse ja kolmandate riikide vahel

liikuvate kaupade sisenemist, väljumist, transiiti, edasitoimetamist ja eesmärgipärast

kasutamist ning ühenduse staatust mitteomavate kaupade olemasolu reguleerivate õigusaktide

nõuetekohane kohaldamine. Ühenduse õigusaktide nõuetekohase kohaldamise eesmärgil võib

tollikontrolli läbi viia kolmandas riigis, kui rahvusvaheline leping näeb nii ette.

2. Tollikontroll, välja arvatud pisteline kontroll, põhineb riskianalüüsil ja kasutab

automatiseeritud andmetöötluse meetodit eesmärgiga teha kindlaks ja määratleda risk ning

arendada vajalikud meetmed selle hindamiseks siseriiklikul, ühenduse ja kus võimalik,

rahvusvahelisel tasandil arendatud kriteeriumite põhjal.

Ühise riskijuhtimise raamistiku kindlaks määramiseks ning ühiste kriteeriumite ja

esmatähtsate kontrollitavate piirkondade kehtestamiseks kasutatakse komiteemenetlust.

Liikmesriigid kehtestavad koostöös komisjoniga elektroonilise süsteemi riskijuhtimise

rakendamiseks.
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3. Kui kontrolle teevad peale tolli ka teised asutused, tuleb neid teha tihedas koostöös

tolliga, võimaluse korral samal ajal ja samas kohas.

4. Käesolevas artiklis ettenähtud kontrollide raames võivad toll ja muud pädevad asutused,

näiteks veterinaar- ja politseiasutused, vahetada ühenduse ja kolmandate riikide vahel

liikuvate kaupade sisenemise, väljumise, transiidi, edasitoimetamise ja eesmärgipärase

kasutamise ning ühenduse staatust mitteomavate kaupade olemasolu kontekstis saadud

andmeid omavahel, liikmesriikide tolliametite vahel ja edastada neid komisjonile, kui see on

nõutav riski minimeerimise eesmärgil.

Konfidentsiaalsete andmete edastamine kolmandate riikide tollile ja teistele asutusele (nt

julgeolekuasutused) on lubatud ainult rahvusvahelise lepingu raames tingimusel, et järgitakse

kehtivaid andmekaitsealaseid sätteid, eriti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri

1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste

andmete vaba liikumise kohta* ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta

määrust nr (EÜ) 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse

institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.**

__________
* EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003

(ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).
** EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.”
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4. Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 15

Kogu konfidentsiaalse sisuga või konfidentsiaalselt antud teabe kohta kehtib ametisaladuse

hoidmise kohustus. Pädevad asutused ei avalda teavet ilma seda andnud isiku või ameti otsese

loata. Teabe edastamine on siiski lubatud, kui pädevad asutused on kohustatud seda tegema

vastavalt kehtivatele õigusaktidele, eriti seoses kohtumenetlustega. Teabe avaldamine või

edastamine toimub täielikult arvestades kehtivaid andmekaitsealaseid sätteid, eriti direktiivi

95/46/EÜ ja määrust nr (EÜ) 45/2001.”

5. [Ei puuduta eestikeelset versiooni].

6. III jaotise 1. peatükis lisatakse järgmised artiklid:

“Artikkel 36a

1. Ühenduse tolliterritooriumile toodud kauba kohta peab esitama ülddeklaratsiooni, välja

arvatud tolliterritooriumi territoriaalvett või õhuruumi läbivatel sellel territooriumil

mittepeatuvatel transpordivahenditel veetava kauba kohta.
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2. Ülddeklaratsioon esitatakse sisenemistolliasutuses.

Toll võib võimaldada ülddeklaratsiooni esitamist teises tolliasutuses tingimusel, et see asutus

edastab viivitamata sisenemistolliasutusele vajalikud andmed elektrooniliselt või teeb need

elektrooniliselt kättesaadavaks.

Toll võib lubada, et ülddeklaratsiooni esitamise asemel esitatakse teade ja ülddeklaratsiooni

andmetega võimaldatakse tutvuda ettevõtja elektroonilise süsteemi vahendusel.

3. Ülddeklaratsioon esitatakse enne kauba ühenduse tolliterritooriumile toomist.

4. Komiteemenetluse korras kehtestatakse

– tähtaeg, mille jooksul ülddeklaratsioon esitatakse enne kauba ühenduse

tolliterritooriumile toomist;

– eeskirjad esimeses taandes märgitud tähtaja osas tehtavate erandite ja sellest tähtajast

kõrvalekallete kohta; ja

– tingimused, mille puhul ülddeklaratsiooni nõudest võib loobuda või seda nõuet võib

kohandada,

vastavalt eriasjaoludele ja  teatavatele kaubavedude, transpordiliikide ja ettevõtjate suhtes või

kui rahvusvaheline leping näeb ette erilisi julgeolekukorraldusi.
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Artikkel 36b

1. Kasutades vajadusel rahvusvahelisi standardeid ja kaubandustavasid, luuakse

komiteemenetluse korras ühine andmekogum ja ülddeklaratsiooni vorm, mis sisaldavad,

peamiselt turvalisuse ja julgeoleku eesmärgil, riskianalüüsiks ja tollikontrolli nõuetekohaseks

kohaldamiseks vajalikke andmeid.

2. Ülddeklaratsioonid esitatakse andmetöötluse meetodit kasutades. Kaubanduslikku,

sadama- või transpordialast teavet võib kasutada tingimusel, et see sisaldab vajalikke

andmeid.

Toll võib erandlikel asjaoludel võtta ülddeklaratsiooni vastu paberkandjal tingimusel, et selle

suhtes kohaldatakse riskijuhtimise sama taset nagu andmetöötluse meetodit kasutades esitatud

ülddeklaratsioonide suhtes.

3. Ülddeklaratsiooni esitab isik, kes toob kauba või on võtnud vastutuse kauba veo eest

ühenduse tolliterritooriumile.

4. Olenemata lõikes 3 osutatud isiku kohustusest võib ülddeklaratsiooni esitada:

a) isik, kelle nimel lõikes 3 märgitud isik tegutseb; või
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b) iga isik, kes suudab kõnealust kaupa pädevale tollile esitada või esitada lasta; või

c) ühe lõikes 3 või punktis a või b märgitud isiku esindaja.

5. Lõigetes 3 ja 4 märgitud isikut võib tema taotluse korral volitada muutma ühte või mitut

ülddeklaratsiooni üksikasjadest pärast selle esitamist. Muudatused ei ole siiski võimalikud

pärast seda, kui toll

a) on teatanud ülddeklaratsiooni esitanud isikule, et ta kavatseb kaupa kontrollida; või

b) on tuvastanud, et kõnealused andmed on ebaõiged; või

c) on lubanud kauba ära viia.

Artikkel 36c

1. Sisenemistolliasutus võib ülddeklaratsiooni esitamist mitte kohaldada kauba suhtes,

mille kohta on enne artikli 36a lõigetes 3 või 4 märgitud tähtaja möödumist esitatud

tollideklaratsioon. Sellisel juhul sisaldab tollideklaratsioon vähemalt ülddeklaratsiooni jaoks

vajalikke andmeid ja tal on ülddeklaratsiooni staatus, kuni ta aktsepteeritakse vastavalt

artiklile 63.
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Toll võib võimaldada tollideklaratsiooni esitamist imporditolliasutuses, mis ei ole

sisenemistolliasutus, tingimusel, et see asutus edastab viivitamata sisenemistolliasutusele

vajalikud üksikasjad elektrooniliselt või teeb need elektrooniliselt kättesaadavaks.

2. Kui tollideklaratsioon esitatakse muul moel kui andmetöötluse meetodit kasutades,

kohaldab toll andmete suhtes riskijuhtimise sama taset nagu andmetöötluse meetodii abil

tehtud ülddeklaratsioonide suhtes.”;

7. [Ei puuduta eestikeelset versiooni].

8. Artikli 38 lõige 5 asendatakse järgmisega:

“5. Lõikeid 1–4 ning artikleid 36a–36c ja 39–53 ei kohaldata kauba suhtes, mis on kahe

ühenduse tolliterritooriumil asuva punkti vahel mere või õhu teel transportimise käigus

ajutiselt ühenduse tolliterritooriumilt välja viidud, tingimusel, et kaupa veetakse

regulaarlennu- või laevaliini otsetrassi mööda, väljaspool ühenduse tolliterritooriumi

peatumata.”
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9. Artikkel 40 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 40

Tolliterritooriumile toodud kauba esitab tollile isik, kes tõi selle kõnealusele territooriumile,

või kui see on asjakohane, siis isik, kes võtab vastutuse kauba tolliterritooriumile toomisele

järgneva veo eest, välja arvatud ühenduse territoriaalvett või tolliterritooriumi õhuruumi

läbivatel sellel territooriumil mittepeatuvatel transpordivahenditel veetavate kaupade korral.

Kaupu esitav isik viitab kauba suhtes eelnevalt esitatud üld– või tollideklaratsioonile.”

10. III jaotise 3. peatükk nimetatakse ümber järgmiselt: “Tollile esitatud kauba mahalaadimine”.

11. Artiklid 43–45 jäetakse välja.

12. Artikli 170 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2. Kaup esitatakse tollile ja see läbib ettenähtud tolliformaalsused siis, kui:

a) see on suunatud tolliprotseduurile, mis lõpetatakse, kui kaup paigutatakse vabatsooni

või -lattu; esitamist siiski ei nõuta, kui kõnealune tolliprotseduur lubab kauba tollile

esitamise kohustusest vabastada;
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b) see on paigutatud vabatsooni või -lattu imporditollimaksude tagasimaksmist või

impordimaksude vähendamist lubava otsuse alusel;

c) selle suhtes võib rakendada artikli 166 punktis b märgitud meetmeid;

d) see tuuakse vabatsooni või -lattu vahetult väljastpoolt ühenduse tolliterritooriumi.”

13. Artikli 176 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2. Kui kaup laaditakse ümber vabatsoonis, peavad selle toiminguga seotud dokumendid

olema tollile kättesaadavad. Sellise ümberlaadimisega seotud kauba lühiajalist ladustamist

loetakse toimingu lahutamatuks osaks.

Vahetult väljapoolt ühenduse tolliterritooriumi vabatsooni toodud kauba või vabatsoonist

vahetult ühenduse tolliterritooriumilt väljaviidava kauba kohta peab esitama ülddeklaratsiooni

vastavalt artiklitele 36a–36c või 182a–182d.”

14. Artikkel 181 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 181

Toll teeb kindlaks, et kauba vabatsoonist või -laost ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimisel

järgitakse eksporti, välistöötlemist, reeksporti, peatamisprotseduure või

sisetransiidiprotseduuri reguleerivaid eeskirju, samuti V jaotise sätteid.”
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15. Artikli 182 lõike 3 esimesest lausest jäetakse välja sõnad “Reekspordist või”.

16. V jaotisse (Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviidav kaup) lisatakse järgmised artiklid:

“Artikkel 182a

1. Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviidava kauba, välja arvatud tolliterritooriumi

territoriaalvett või õhuruumi läbivatel sellel territooriumil mittepeatuvatel

transpordivahenditel veetavate kaupade kohta peab esitama kas tollideklaratsiooni või

ülddeklaratsiooni, kui tollideklaratsioon ei ole nõutav.

2. Komiteemenetluse korras kehtestatakse

– tähtaeg, mille jooksul tolli- või ülddeklaratsioon esitatakse eksporditolliasutusele enne

kauba ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimist;

– eeskirjad eespool märgitud tähtaja osas tehtavate erandite ja sellest tähtajast

kõrvalekallete kohta;

– tingimused, mille korral ülddeklaratsiooni nõuet võib mitte kohaldada või seda nõuet

võib kohandada; ja
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– juhud ja tingimused, kui ühenduse tolliterritooriumilt väljaviidava kauba puhul ei pea

esitama tolli- või ülddeklaratsiooni,

vastavalt erakorralistele asjaoludele ja teatavatele kaubavedude, transpordiliikide ja ettevõtjate

suhtes või kui rahvusvaheline leping näeb ette erilisi julgeolekukorraldusi.

Artikkel 182b

1. Kui ühendusest väljaviidavale kaubale määratakse tollikäitlusviis, mille puhul on

tollieeskirjade kohaselt nõutav tollideklaratsioon, esitatakse käesolev tollideklaratsioon

eksporditolliasutusele enne kauba ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimist.

2. Kui eksporditolliasutus ei ole sama kui väljumistolliasutus, edastab eksporditolliasutus

viivitamata väljumistolliasutusele vajalikud andmed elektrooniliselt või teeb need

elektrooniliselt kättesaadavaks.

3. Tollideklaratsioon sisaldab vähemalt artikli 182d lõikes 1 märgitud ülddeklaratsiooni

jaoks vajalikke andmeid.

4. Kui tollideklaratsioon esitatakse muul moel kui andmetöötluse meetodit kasutades,

kohaldab toll andmete suhtes riskijuhtimise sama taset nagu andmetöötluse meetodit

kasutades esitatud deklaratsioonide suhtes.
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Artikkel 182c

1. Kui ühendusest väljaviidavale kaubale ei määrata tollikäitlusviis, mille puhul on nõutav

tollideklaratsioon, esitatakse ülddeklaratsioon väljumistolliasutusele enne kauba ühenduse

tolliterritooriumilt väljaviimist.

2. Toll võib võimaldada ülddeklaratsiooni esitamist teises tolliasutuses tingimusel, et see

asutus edastab viivitamata väljumistolliasutusele vajalikud andmed elektrooniliselt või teeb

need elektrooniliselt kättesaadavaks.

3. Toll võib lubada, et ülddeklaratsiooni esitamise asemel esitatakse teade ja

ülddeklaratsiooni andmetega võimaldatakse tutvuda ettevõtja elektroonilise süsteemi

vahendusel.

Artikkel 182d

1. Kasutades vajadusel rahvusvahelisi standardeid ja kaubandustavasid, luuakse

komiteemenetluse korras ühine andmekogum ja ülddeklaratsiooni vorm, mis sisaldavad,

peamiselt turvalisuse ja julgeoleku eesmärgil, riskianalüüsiks ja tollikontrolli nõuetekohaseks

kohaldamiseks vajalikke andmeid.
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2. Ülddeklaratsioonid esitatakse andmetöötluse meetodit kasutades.  Kaubanduslikku,

sadama- või transpordialast teavet võib kasutada tingimusel, et see sisaldab vajalikke

andmeid.

Toll võib erandlikel asjaoludel võtta ülddeklaratsiooni vastu paberkandjal tingimusel, et selle

suhtes kohaldatakse riskijuhtimise sama taset nagu andmetöötluse meetodit kasutades esitatud

ülddeklaratsioonide suhtes.

3. Ülddeklaratsiooni esitab:

a) isik, kes viib kauba või on võtnud vastutuse kauba veo eest ühenduse tolliterritooriumilt

välja; või

b) iga isik, kes suudab kõnealust kaupa pädevale tollile esitada või esitada lasta; või

c) ühe punktis a või b märgitud isiku esindaja.

4. Lõikes 3 märgitud isikut võib tema taotluse korral volitada muutma ühte või mitut

ülddeklaratsiooni üksikasjadest pärast selle esitamist. Muudatused ei ole siiski võimalikud

pärast seda, kui toll:

a) on teatanud ülddeklaratsiooni esitanud isikule, et ta kavatseb kaupa kontrollida; või
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b) on tuvastanud, et kõnealused andmed on ebaõiged; või

c) on lubanud kauba ära viia.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 5a lõiget 2, artikli 13 lõike 2 teist lõiku, artikli 36a lõiget 4, artikli 36b lõiget 1, artikli 182a

lõiget 2 ja artikli 182d lõiget 1 kohaldatakse alates……∗∗∗∗ .

Kõiki teisi sätteid kohaldatakse pärast  teises lõigus osutatud artiklite põhjal kehtestatud

rakendussätete jõustumist. Artiklites 13, 36a, 36b, 36c, 182b, 182c ja 182d ette nähtud

elektrooniline deklareerimine ning vajalikud automatiseeritud süsteemid riskijuhtimise

rakendamiseks ja sisenemis-, impordi-, ekspordi- ja väljumistolliasutuste vahel andmete

elektrooniliseks vahetamiseks peavad siiski olema võetud kasutusele kolm aasta jooksul  kõnealuste

artiklite kohaldatavaks muutumisest.

Hiljemalt kahe aasta möödumisel kohaldamise algusest hindab komisjon kõiki liikmesriikide

esitatud taotlusi kolmandas lõigus osutatud tähtaja pikendamiseks elektroonilise deklareerimise

ning riskijuhtimise rakendamiseks ja andmete elektrooniliseks vahetamiseks vajalike

automatiseeritud süsteemide kasutuselevõtu edasilükkamiseks. Komisjon esitab aruande

parlamendile ja  nõukogule ning kui see on asjakohane, teeb ettepaneku kolmandas lõigus osutatud

kolmeaastase tähtaja pikendamiseks.

                                                
∗∗∗∗ Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nime

president eesistuja
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I SISSEJUHATUS

25. juulil 2003. aastal esitas komisjon nõukogule eespool nimetatud ettepaneku, mis põhineb

asutamislepingu artiklitel 26, 95, 133 ja 135.

Majandus- ja sotsiaalkomitee esitas 26. veebruaril 2004. aastal oma arvamuse1
.

Euroopa Parlament esitas 21. aprillil 2004. aastal esimesel lugemisel oma arvamuse2, võttes

vastu 26 ettepaneku muudatust. Komisjon on enamuse neist heaks kiitnud, kuid ei saa kiita

heaks kuut muudatusettepanekut.

Komisjon esitas nõukogule 4. mail 2004. aastal muudetud ettepaneku eespool nimetatud

teemal.

Nõukogu võttis 29. novembril 2004. aastal vastu oma ühise seisukoha vastavalt

asutamislepingu artikli 251 lõikele 2.

II EESMÄRK

Kavandatava määruse eesmärk on kehtestada ühiselt kokkulepitud standardite ja

riskikriteeriumide põhjal ühendusse sisenevate ja ühendusest väljuvate kaupade tollikontrolli

võrdväärne kaitstuse tase. See tuleks saavutada saabumiseelsete ja lähetamiseelsete

deklaratsioonide süsteemi kasutuselevõtmisega, tõhustades samaaegselt infotehnoloogia

kasutamist.

                                                
1 ELT C 110, 30.4.2004, lk 72.
2 dokument 8511/04 CODEC 568 UD 58 ENFOCUSTOM 25 MI 128 COMER 79 TRANS 161
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III DOKUMENDIS 12060/04 SÄTESTATUD ÜHISE SEISUKOHA ANALÜÜS

1. Üldosa

Nõukogu ühises seisukohas toetatakse üldjoontes ettepaneku eesmärki, milleks on

ühendusse sisenevate ja ühendusest väljuvate kaubavoogude turvalisuse parandamine

asjakohaste riskipõhiste kontrollide kasutuselevõtmise ning täiustatud andmeside- ja

infovahetussüsteemi kasutamise kaudu.

2. Euroopa Parlamendi muudatused

Nõukogu võttis Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud muudatuste osas järgmise

seisukoha:

- Nõukogu on kiitnud heaks muudatused nr 1, 3, 4, 7 ja 11–23 ning 26.

- Muudatus nr 2: Nõukogu on arvamusel, et teksti tuleks lisada viide ühendusest

väljuvate kaupade tollikontrollile (vt ühine seisukoht muudatuse nr 24 kohta).

- Nõukogu ei ole kiitnud heaks muudatuses nr 5 tehtud muudatusettepanekuid ning

eelistab komisjoni ettepaneku teksti. Nõukogu võib siiski kiita heaks sellesse

põhjendusse viite lisamise rahvusvahelistele lepingutele.

- Muudatus nr 6, mis käsitleb eri liiki tolliasutuste määratlemist, ei ole nõukogu

poolt heaks kiidetud, sest sellel puuduvad mõned olulised andmed, nagu näiteks

viide tolliasutuste poolsele määramisele vastavalt tollieeskirjadele ning viide

riskipõhisele kontrollile eri liiki tolliasutustes.
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- Muudatus nr 8: Nõukogu eelistab täpsustada kaupade liikumise liike, mille suhtes

kohaldatakse käesolevaid eeskirju. Seda tuleks teha kooskõlas kavandatava

tollikontrolli mõiste määratlusega. Seega tuleks viidet "kaupade sisenemisele,

väljumisele, transiidile, edasitoimetamisele ja lõppkasutusele" kasutada nii riski

mõiste määratluses kui ka artiklis 13 (muudatus nr 10). Nõukogu on kiitnud heaks

mõiste volitatud majandusoperaator määratluse väljajätmise eeldusel, et

kõnealune mõiste on lisatud uuele artiklile 5a (muudatus nr 9).

- Muudatus nr 9: Nõukogu tervitab mõiste volitatud majandusoperaator muudatust

ja peab uut artiklit 5a kõnealuse määruse eelnõu üheks põhielemendiks. Nõukogu

on siiski oma ühises seisukohas volitatud majandusoperaatori mõistet

täpsustanud, eristades volitatud majandusoperaatori staatuse tunnustamist lisaks

kõnealuse staatuse algselt määranud liikmesriigile ka teiste liikmesriikide poolt

ning tollieeskirjades sätestatud sellistele operaatoritele volituste andmise

lihtsustusi. Nimetatud eristuse tulemusena ei pea liikmesriigid enam uuesti

teostama volitatud majandusoperaatori staatuse hindamist, mis on

päritoluliikmesriigis juba teostatud, kuid saavad sellest hoolimata kontrollida, kas

operaator on täitnud tollieeskirjades sätestatud konkreetse lihtsustamisega seotud

kriteeriumid. Lisaks on nõukogu lisanud artikli 5a lõikele 2 viite "rahalisele

maksejõulisusele" kui ühele volitatud majandusoperaatori akrediteerimise

kriteeriumile. Nõukogu on kohandanud komiteemenetluse korras sätestatavaid

eeskirju ja tingimusi kooskõlas mõiste volitatud majandusoperaator

muudatustega.
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- Muudatus nr 10: Nõukogu ei ole kõnealust muudatust heaks kiitnud. Oma ühises

seisukohas piiras nõukogu ühe liikmesriigi asutuste ja teise liikmesriigi

tolliasutuste või komisjoni vahelist teabevahetust juhtudega, kui see on vajalik

artikli 4 punktis 25 määratletud riski minimeerimise eesmärgil.

Muudatus nr 24: Nõukogu ei ole kiitnud heaks kavandatava artikli 182b, mis näeb

ette üksikasjalike eeskirjade kehtestamise ekspordi ülddeklaratsioonide suhtes,

välja jätmist. Lähetamiseelsete deklaratsioonide süsteemi ei tuleks kohaldada

mitte ainult juhtudel, kui eksportija on kolmanda riigi poolt kohustatud esitama

turvalisuse alast teavet, vaid seda tuleks kohaldada osana üldisest turvalisuse alase

eelteabe süsteemist.

- Muudatus nr 25, millega jäetakse välja viited artiklitele 182a ja 182b ning seega

vähendatakse ülddeklaratsioonide vajadust kaupade osas, mis väljuvad

vabatsoonist EÜ tolliterritooriumilt, on nõukogu poolt tagasi lükatud, kuna

nõukogu on arvamusel, et see võib kaasa tuua julgeolekulünki lähetamiseelsete

deklaratsioonide süsteemis.

3. Nõukogu poolt lisatud uued elemendid

Lisaks nendele punktidele, mille kohta Euroopa Parlament on esitanud oma arvamuse ja

mida nõukogu ühine seisukoht eespool käsitleb, on nõukogu lisanud kaks põhjendust,

mis selgitavad nõukogu lähenemisviisi volitatud majandusoperaatorite tunnustamisele

ning neile lihtsustuste võimaldamisele (uued põhjendused 3 ja 4).
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IV JÄRELDUS

Nõukogu ühine seisukoht on kooskõlas kavandatava määruse eesmärgiga, milleks on ELi

välispiiri jaoks julgeoleku korraldamise kontseptsiooni parandamine, eelkõige riskipõhise

kontrolli ja infotehnoloogia laialdase kasutuselevõtu tulemusena. Lisaks saavutatakse tasakaal

paremini suunatud piirikontrolli kaudu julgeoleku tugevdamise eesmärgi ja operaatoritele

sellise kontrolli võimaldamiseks eelteabe esitamise kohustusega lisanduva halduskoormuse

vahel. Nagu Euroopa Parlamendi arvamuses soovitati, otsustas nõukogu võimaldada

operaatoritel rohkem kasutada tollieeskirjades sätestatud lihtsustusi, kui nad samaaegselt

täidavad vajalikud nõuded. Nõukogu toetab komisjoni ettepanekut ühenduse impordi ja

ekspordi vahelise kontrolli tasakaalu toetamise kohta.
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1. By letter dated 24 July 2003, the Commission transmitted to the Council the abovementioned

proposal, which is based on Articles 26, 95, 133 and 135 of the Treaty.

2. On 26 February 2004, the Economic and Social Committee adopted its Opinion1 on the

proposal.

3. On 20 April 2004, the European Parliament adopted its Opinion at first reading2.

                                                
1 OJ C110, 30.4.04, p.72
2 doc. 8511/04 CODEC 568 UD 58 ENFOCUSTOM 25 MI 128 COMER 79 TRANS 161
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4. On 18 May 2004, the Council reached political agreement by qualified majority on its

common position, with the Greek, Italian, Maltese, Portuguese and Swedish delegations

stating their intention to vote against.

5. In light of the above, the Permanent Representatives Committee is invited to suggest that the

Council:

- in part "A" of the agenda of one of its forthcoming meetings, in accordance with Article

251(2) of the Treaty, adopt the common position3 and communicate it to the European

Parliament;

- inform the European Parliament of the reasons which led the Council to adopt its

common position4;

- record in the minutes of its meeting the statements set out in Addendum 1.

                                        

                                                
3 12060/04 UD 124 ENFOCUSTOM 56 MI 233 COMER 152 TRANS 275 CODEC 967
4 12060/04 UD 124 ENFOCUSTOM 56 MI 233 COMER 152 TRANS 275 CODEC 967

ADD 1
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STATEMENTS TO BE RECORDED IN THE COUNCIL MINUTES

1. Statement by the Danish Delegation

"Denmark notes with satisfaction that this proposal creates a real balance between increased

demands for safety and security in relation to handling of goods on the one hand and

facilitation for the traders and companies that comply with commonly set criteria on the other.

To guarantee continuously improved conditions for the European companies and to improve

the conditions for world trade in general, it is of utmost importance for Denmark that clear,

simple and transparent rules in the area of customs are obtained by a radical simplification

and a thorough and careful modernisation of the customs rules and procedures."
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2. Statement by the Greek Delegation

"The Greek delegation acknowledges the positive elements of the proposal for a Regulation,

which contribute to the aim of improving the safety and protection requirements concerning

the international movement of goods.

However, it considers that the provisions in Article 5a of the proposal regarding the

"authorised economic operator" go beyond the scope of the Regulation. An automatic

acknowledgement of the status of authorised economic operator by all Member States would

make it difficult to carry out effective controls; this would jeopardise national and Community

interests and undermine safety and protection, which constitute the fundamental aim of the

Regulation.

The Greek delegation holds the opinion that Member States should consider adding specific

national requirements for the evaluation of the criteria for granting an authorisation for the use

of simplifications and should be able to review the criteria employed for granting the status of

authorised economic operator."

3. Statement by the Austrian Delegation, supported by the Danish, German, Latvian,

Slovak and Swedish delegations

"The Austrian delegation, supported by the Danish, German, Latvian, Slovak and Swedish

delegations, states that the availability of the electronic declaration and automated systems for

the implementation of risk management and for the electronic exchange of data between

customs offices is necessary for the complete and proper implementation of this Regulation.

It is the view of the Austrian delegation, supported by the Danish, German, Latvian, Slovak

and Swedish delegations, that the work to establish the IT-structures shall be taken up and be

performed without undue delay in order to have electronic support in place to the utmost

extent possible at the time when the implementing provisions mentioned in Article 2

subparagraph 2 enter into force.  The establishment of IT-structures should be carried out in

close cooperation with the preparation of the implementing provisions to this Regulation and

should as far as possible take into account present developments in the field of electronic data

exchange between customs administrations."
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4. Statement by the Portuguese and Italian delegations

"Portugal and Italy recognise certain positive aspects of this proposal for a Regulation aimed

at improving current customs controls as regards the safety and protection of the movement of

goods.

In this respect, and given that the proposal under discussion, in a general way, imposes an

extra burden of work on economic operators, the idea of lightening obligations on operators

(authorised economic operators) which meet certain criteria can only be supported. However,

Portugal and Italy consider, first of all, that the provisions of Article 5a of the proposal in

question, relating to authorised economic operators, should be limited to safety aspects – the

purpose of this Regulation – and not apply, at this stage, to any simplifications provided for in

customs legislation where such simplifications fall outside the scope of the Regulation under

discussion and will be the subject of a forthcoming Commission proposal.

In addition, automatic recognition of the status of authorised economic operator, and the

granting of facilitations and simplifications without the prior agreement of the Member

State(s) concerned, are liable to weaken customs cooperation and may affect the efficiency of

safety controls, bringing an increased risk of fraud and loss of own resources and national

revenue."
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2003/0167 (COD) 

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE 
vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teisele lõigule, mis käsitleb 

nõukogu ühisseisukohta seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku 
vastuvõtmisega, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 2913/92 ühenduse 

tolliseadustiku kehtestamise kohta 

1. TAUST1. TAUST 

Ettepanek saadeti Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(dokument KOM(2003)452 lõplik – 2003/0167 (COD): 

24. juuli 2003 

Euroopa Parlamendi arvamus (esimesel lugemisel): 20. aprill 2004

Komisjoni suuline muudetud ettepanek nõukogu tolliliidu 
töörühmale (seadusandlus ja poliitika): 

4. mai 2004 

Ühisseisukoha vastuvõtmine: 29.11.2004 

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

Ettepaneku eesmärk on luua õiguslik raamistik, mis annaks võimaluse kiiresti 
rakendada ELi piire ületavate kaupade täiustatud julgestuskontrollimeetmed. 

sealhulgas USA konteinerite turvalisuse algatusega (Container Security Initiative – 
CSI) seotud nõudeid, pidades samas sammu edaspidiseks kavandatud e-tolli 
kavadega. 

3. MÄRKUSED ÜHISSEISUKOHA JA EUROOPA PARLAMENDI 
MUUDATUSTE KOHTA 

3.1 Üldised märkused 

Ühisseisukoht, mille kohta 18. mail 2004 saavutati poliitiline kokkulepe, järgib 
üldjoontes komisjoni muudetud ettepanekut. Muudatused tehti selguse huvides ning 
paindlikuma ja nõuetekohasema õigusakti sätestamiseks, mille eesmärk on säilitada 
sobiv tasakaal tollikontrolli ja seadusliku kaubanduse hõlbustamise vahel.  

3.2 Parlamendi muutmisettepanekute kaalumine esimesel lugemisel 

Nõukogu ei ole oma ühisseisukohas nõus kõigi Euroopa Parlamendi 
muutmisettepanekutega, kuid kaheksateist muudatust kahekümne kuuest Parlamendi 
vastuvõetud muudatusest on põhimõtteliselt kaasatud kõnealusesse ühisseisukohta. 
Need on muudatused 1, 3, 4, 7, 11–23 ja 26. 

Nõukogu ei olnud nõus järgmiste muudatustega, mille puhul tekkis lahkarvamus 
komisjoniga: 
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– muudatused 2, 5, 6, 24 ja 25, mis piiraksid uusi meetmeid üksnes impordile 
ning vähendaksid tolliasutuste rolli riskipõhiste kontrollide kohaldamisel 
ohutuse ja turvalisuse osas; need muudatused lükati tagasi kui muudetud 
õigusakti eesmärgile mittevastavad; 

– muudatus 9 kui täiustatud õigusaktile mittevastav seoses ühisseisukohas 
sisalduvate soodustustega usaldusväärsetele ettevõtjatele ning 

– muudatused 8 ja 10, mis ei ole kooskõlas teistes tolliseadustiku sätetes 
kasutatud terminoloogiaga. 

3.3. Nõukogu esitatud uued sätted 

Ühisseisukoht sisaldab teatavaid täiendavaid nõukogu tehtud muudatusi, mis 
tugevdavad ohutuse ja turvalisuse aspekte, sealhulgas deklaratsioonide esitamise 
nõuet enne eksporti (artiklid 182a–182d), mis on kooskõlas ühenduse üldise 
lähenemisviisiga ohutusele ja turvalisusele ekspordil kõigisse riikidesse, mitte ainult 
nendesse, kes kohaldavad impordile täiendavaid julgestusmeetmeid nagu näiteks 
USA, ning viimaste WCO dokumentidega lepinguosaliste vastutuse kohta 
rahvusvahelise turustusahela igas osas. 

Ühisseisukoht sätestab ka paremini kogu ühendust hõlmavad ühised eeskirjad, nagu 
näiteks saabumiseelsed deklaratsioonid (artiklid 36a–36c), ning määratleb selgelt 
tolliasutuste rolli (artikkel 4) kooskõlas nõukogu järeldustega tolli osast välispiiride 
ühtsel haldamisel. 

Lisaks kehtestatakse ühisseisukohaga tõhus raamistik heakskiidetud ettevõtjate 
programmile (artikkel 5a), mille kaudu usaldusväärsed kaubandusettevõtjad võivad 
kaubanduse hõlbustamisest ja turvalisuse sertifitseerimisest kasu saada. Seda algatust 
toetavad laialdaselt nii liikmesriigid kui kaubandusettevõtjad. 

4. JÄRELDUS 

Komisjon toetab täielikult ühisseisukohta, mis sisaldab mitmeid Euroopa Parlamendi 
tehtud muudatusi ning parandab viimaseid. 


