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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS NR …/2007/EÜ,

…,

tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

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

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras2

  

1 ELT C 318, 23.12.2006, lk 47.
2 Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2006. 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) Ühendus ja liikmesriigid on võtnud endale Lissaboni tegevuskava alusel kohustuse 

suurendada Euroopas tegutsevate ettevõtete konkurentsivõimet. Vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta otsusele 2004/387/EÜ (üleeuroopaliste e-

valitsuse teenuste koostalitlusvõimelise osutamise kohta riiklikele haldusasutustele, 

ettevõtetele ja kodanikele (IDABC))1 peaksid komisjon ja liikmesriigid tagama tõhusad, 

tulemuslikud ja koostalitlusvõimelised teabe- ja sidesüsteemid, et vahetada teavet riikide

haldusasutuste ja ühenduse kodanike vahel.

(2) Otsuses 2004/387/EÜ sätestatud e-valitsusega seotud üleeuroopaline tegevus nõuab 

meetmeid, millega suurendada tollikontrolli korralduse tõhusust ning tagada andmete 

tõrgeteta liikumine, et muuta tollivormistus tõhusamaks, vähendada halduskoormust, 

aidata võidelda pettuse, organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu, teenida 

fiskaalhuve, kaitsta intellektuaalset omandit ja kultuuripärandit ning aidata suurendada 

kaupade ohutust ja rahvusvahelise kaubanduse turvalisust ning parandada tervise- ja 

keskkonnakaitset. Seepärast on teabe- ja sidetehnoloogia kasutuselevõtmine 

tollieesmärkidel ülioluline.

  

1 ELT L 144, 30.4.2004, lk 65. 
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(3) Nõukogu 5. detsembri 2003. aasta resolutsioonis tolli ja kaubanduse lihtsa ja paberivaba 

töökeskkonna loomise kohta,1 mis järgnes komisjoni teatisele tolli ja kaubanduse lihtsa ja 

paberivaba töökeskkonna kohta, kutsutakse komisjoni üles koostama tihedas koostöös 

liikmesriikidega mitmeaastase strateegilise plaani ühenduse ühtse ja koostalitlusvõimelise 

elektroonilise tollikeskkonna loomiseks. Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrusega 

(EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik)2 nõutakse 

andmetöötlusmeetodite kasutamist ülddeklaratsioonide esitamiseks ja tollide vahel 

andmete elektrooniliseks vahetamiseks, et tollikontroll põhineks automatiseeritud 

riskianalüüsisüsteemidel.

(4) Seepärast on vaja sätestada eesmärgid, mis tuleb saavutada tolli ja kaubanduse paberivaba 

keskkonna loomisel, samuti selleks vajalik struktuur, vahendid ja tähtajad.

(5) Komisjon peaks käesolevat otsust rakendama tihedas koostöös liikmesriikidega. Seepärast 

on vaja määrata kindlaks asjaomaste osapoolte vastutus ja ülesanded ning sätestada, kuidas 

jagada kulusid komisjoni ja liikmesriikide vahel.

  

1 ELT C 305, 16.12.2003, lk 1.
2 EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 

(ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).
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(6) Komisjon ja liikmesriigid peaksid side- ja teabevahetussüsteemide ühenduse ja siseriiklike 

osade eest vastutama koos vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. veebruari 

2003. aasta otsuses nr 253/2003/EÜ (millega võetakse vastu ühenduse tollialane 

tegevusprogramm („Toll 2007”))1 sätestatud põhimõtetele ning võttes arvesse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2002. aasta otsust nr 2235/2002/EÜ (millega võetakse 

vastu siseturu maksustamissüsteemide toimimist parandav ühenduse programm (programm 

„Fiscalis 2003–2007”))2.

(7) Käesoleva otsuse järgimise ning arendatavate eri süsteemide vahelise ühtsuse tagamiseks 

on vaja kehtestada järelevalvemehhanism.

(8) Liikmesriikide ja komisjoni korrapärased aruanded peaksid andma teavet käesoleva otsuse 

rakendamisel tehtud edusammude kohta.

(9) Paberivaba keskkonna saavutamiseks on vaja tihedat koostööd komisjoni, tolli ja 

ettevõtjate vahel. Selle koostöö hõlbustamiseks peaks tollipoliitika töörühm tagama 

käesoleva otsuse rakendamiseks vajalike tegevuste koordineerimise. Ettevõtjatega tuleks 

konsulteerida nii siseriiklikul kui ühenduse tasandil igas kõnealuste tegevuste 

ettevalmistamise etapis.

(10) Ühinevatel riikidel ja kandidaatriikidel tuleks lubada nendes tegevustes osaleda, pidades 

silmas ühinemiseks ettevalmistumist.

  

1 ELT L 36, 12.12.2003, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega (EÜ) nr 787/2004 
(ELT L 138, 30.4.2004, lk 12).

2 EÜT L 341, 17.12.2002, lk 1. Otsust on muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 885/2004 
(ELT L 168, 1.5.2004, lk 1).
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(11) Kuna käesoleva otsuse eesmärki, nimelt tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna loomist, 

ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on seda selle ulatuse ja mõju tõttu 

parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas 

asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis 

sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud 

eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(12) Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks võtta vastavalt nõukogu 

28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni 

rakendusvolituste kasutamise menetlused1.

(13) Komisjonile tuleks eeskätt anda volitus pikendada käesoleva otsuse artikli 4 lõigetes 2, 3 ja 

5 sätestatud tähtaegu. Kuna need meetmed on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta 

käesoleva otsuse vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ 

artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

  

1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 
22.7.2006, lk 11).
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Artikkel 1

Elektroonilised tollisüsteemid

Komisjon ja liikmesriigid loovad turvalised, ühtsed, koostalitlusvõimelised ja juurdepääsetavad 

elektroonilised tollisüsteemid tollideklaratsioonides, tollideklaratsioonidele lisatud dokumentides ja

sertifikaatides sisalduva teabe ning muu asjakohase teabe vahetamiseks.

Komisjon ja liikmesriigid loovad kõnealuste elektrooniliste tollisüsteemide käitamiseks struktuuri ja 

tagavad selleks vahendid.

Artikkel 2

Eesmärgid

1. Artiklis 1 osutatud elektroonilised tollisüsteemid kavandatakse nii, et nad vastaksid 

järgmistele eesmärkidele:

a) impordi- ja ekspordiprotseduuride hõlbustamine;

b) halduskulude ja nõuetele vastamise kulude vähendamine ning tollivormistuse 

kiirendamine;

c) kaupade kontrolliga seotud ühise lähenemisviisi koordineerimine;

d) kõigi tollimaksude ja muude tasude nõuetekohase kogumise tagamisele 

kaasaaitamine;

e) rahvusvahelist tarneahelat käsitleva asjakohase teabe kiire andmise ja saamise 

tagamine;
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f) andmete tõrgeteta liikumise võimaldamine eksportivate ja importivate riikide 

ametiasutuste vahel ning tolli ja ettevõtjate vahel, võimaldades süsteemi sisestatud 

andmeid uuesti kasutada.

Elektrooniliste tollisüsteemide integreerimine ja areng on esimeses lõigus sätestatud 

eesmärkidega proportsionaalne.

2. Lõike 1 esimeses lõigus sätestatud eesmärgid saavutatakse vähemalt järgmiste vahendite 

abil:

a) ühtlustatud teabevahetus rahvusvaheliselt aktsepteeritud andmemudelite ja sõnumite 

vormingute põhjal;

b) tolli- ja tolliga seonduvate protsesside ümberkorraldamine eesmärgiga optimeerida 

nende tõhusust ja tulemuslikkust, lihtsustada neid ning vähendada tollinõuetele 

vastamise kulusid;

c) ettevõtjatele mitmesuguste selliste elektrooniliste tolliteenuste pakkumine, mis 

võimaldavad neil samal viisil suhelda mis tahes liikmesriigi tolliga.

3. Lõike 1 kohaldamiseks edendab ühendus elektrooniliste tollisüsteemide ja kolmandate 

riikide või rahvusvaheliste organisatsioonide tollisüsteemide vahelist koostalitlusvõimet 

ning elektrooniliste tollisüsteemide juurdepääsetavust kolmandate riikide ettevõtjatele, et 

luua rahvusvahelisel tasandil paberivaba keskkond, kui nii on sätestatud rahvusvaheliste 

lepingutega ning vastavalt nõuetekohasele rahastamiskorrale.
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Artikkel 3

Andmevahetus

1. Ühenduse ja liikmesriikide elektroonilised tollisüsteemid võimaldavad andmete vahetust 

liikmesriikide tollide vahel ning liikmesriikide tollide ja järgmiste isikute vahel:

a) ettevõtjad;

b) komisjon;

c) muud kaupade rahvusvahelise liikumisega seotud asutused või ametid (edaspidi 

„muud asutused või ametid”).

2. Teabe avaldamisel või edastamisel tuleb täiel määral järgida kehtivaid andmekaitsealaseid 

sätteid, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 

95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba 

liikumise kohta)1 ja 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 kohta)2.

  

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 4

Süsteemid, teenused ja tähtajad

1. Liikmesriigid rakendavad koostöös komisjoniga vastavalt kehtivates õigusaktides 

sätestatud nõuetele ja tähtaegadele tööle järgmised elektroonilised tollisüsteemid:

a) transiidisüsteemiga koostalitlusvõimelised impordi- ja ekspordisüsteemid, mis 

tagavad andmete tõrgeteta liikumise ühest tollisüsteemist teise kogu ühenduses;

b) identifitseerimis- ja registreerimissüsteem ettevõtjatele, mis on koostalitlusvõimeline 

volitatud ettevõtjate süsteemiga ja milles ettevõtjad peavad ainult üks kord 

registreeruma suhtlemiseks tolliga kogu ühenduse territooriumil, võttes arvesse 

olemasolevaid ühenduse või siseriiklikke süsteeme;

c) süsteem volitatud ettevõtjate sertifikaatide andmise menetluse jaoks, sealhulgas 

teavitamis- ja konsulteerimisprotsessi jaoks, volitatud ettevõtjate sertifikaatide 

haldamiseks ning nende sertifikaatide registreerimiseks tollile juurdepääsu 

võimaldavas andmebaasis.

2. Liikmesriigid loovad ja käivitavad koostöös komisjoniga …* ühised tolliportaalid, mis 

annavad ettevõtjatele tollitehingute jaoks kõikides liikmesriikides vajalikku teavet.

  

* Väljaannete talitus: kolme aasta jooksul pärast käesoleva otsuse jõustumist.



8520/4/07 REV 4 LJ/kro 10
DG C I ET

3. Komisjon loob ja käivitab koostöös liikmesriikidega …∗ integreeritud tariifikeskkonna, 

mida on võimalik ühendada muude importi ja eksporti käsitlevate süsteemidega komisjonis 

ja liikmesriikides.

4. Komisjon hindab partnerluses liikmesriikidega tollipoliitika töörühmas …∗∗ ühiseid 

funktsionaalseid spetsifikatsioone:

a) ühtsete juurdepääsupunktide raamistikule, mis võimaldab ettevõtjatel kasutada 

elektrooniliste tollideklaratsioonide esitamiseks ühtset liidest, isegi kui 

tolliprotseduur toimub teises liikmesriigis;

b) ettevõtjate elektroonilistele liidestele, mille abil nad saavad teha kõiki tolliga seotud 

toiminguid selle liikmesriigi tollis, kus nad on asutatud, isegi kui on kaasatud mitu 

liikmesriiki; ning

c) ühtse liidese teenustele, mis võimaldavad teabe tõrgeteta liikumist ettevõtjate ja tolli, 

tolli ja komisjoni ning tolli ja muude asutuste või ametite vahel ning võimaldavad 

ettevõtjatel esitada tollile kogu impordi- ja ekspordivormistuse jaoks vajaliku teabe, 

sealhulgas muude kui tollialaste õigusaktidega nõutud teabe.

  

∗ Väljaannete talitus: viie aasta jooksul alates käesoleva otsuse jõustumisest.
∗∗ Väljaannete talitus: kolme aasta jooksul alates käesoleva otsuse jõustumisest.
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5. Kolme aasta jooksul alates positiivse hinnangu saamisest lõike 4 punktides a ja b osutatud 

ühistele funktsionaalsetele spetsifikatsioonidele püüavad liikmesriigid koostöös 

komisjoniga luua ja käivitada ühtsete juurdepääsupunktide raamistiku ja elektroonilised 

liidesed.

6. Liikmesriigid ja komisjon püüavad luua ja käivitada ühtse liidese teenuste raamistiku. 

Selles valdkonnas saavutatud edusammudele antav hinnang esitatakse artiklis 12 osutatud 

aruannetes.

7. Ühendus ja liikmesriigid tagavad käesolevas artiklis osutatud süsteemide ja teenuste 

nõuetekohase hoolduse ja vajalikud parandused.

Artikkel 5

Osad ja kohustused

1. Elektroonilised tollisüsteemid koosnevad ühenduse vastutusalasse kuuluvatest osadest ja 

liikmesriigi vastutusalasse kuuluvatest osadest.

2. Elektrooniliste tollisüsteemide ühenduse vastutusalasse kuuluvad osad hõlmavad eelkõige 

järgmist:

a) seonduvad teostatavuse uuringud ning süsteemi ühised funktsionaalsed ja tehnilised 

spetsifikatsioonid;
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b) ühised tooted ja teenused, sealhulgas vajalikud ühised võrdlussüsteemid tolli- ja 

tolliga seonduva teabe jaoks;

c) ühise teabevõrgu ja ühise süsteemiliidese (CCN/CSI) teenused liikmesriikidele;

d) liikmesriikide ja komisjoni koordineerimistegevus, kui elektroonilisi tollisüsteeme 

rakendatakse ja käitatakse ühenduse ühises vastutusvaldkonnas;

e) komisjoni koordineerimistegevus, kui elektroonilisi tollisüsteeme rakendatakse ja 

käitatakse ühenduse välises vastutusvaldkonnas, välja arvatud siseriiklikeks 

vajadusteks kavandatud teenused.

3. Elektrooniliste tollisüsteemide liikmesriigi vastutusalasse kuuluvad osad hõlmavad 

eelkõige järgmist:

a) süsteemi siseriiklikud funktsionaalsed ja tehnilised spetsifikatsioonid;

b) siseriiklikud süsteemid, sealhulgas andmebaasid;

c) võrguühendus tolli ja ettevõtjate ning tolli ja muude asutuste või ametite vahel sama 

liikmesriigi piires;

d) tarkvara või seadmed, mida liikmesriik peab süsteemi täielikuks rakendamiseks

vajalikuks.
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Artikkel 6

Komisjoni ülesanded

Komisjon tagab eelkõige järgmise:

a) elektrooniliste tollisüsteemide ühenduse vastutusalasse kuuluvate osade loomise, 

vastavuskatsete, kasutuselevõtu, käitamise ja toetuse koordineerimine;

b) käesolevas otsuses sätestatud süsteemide ja teenuste koordineerimise e-valitsusega seotud 

muude asjakohaste projektidega ühenduse tasandil;

c) talle antud ülesannete täitmise artikli 8 lõikes 2 ettenähtud mitmeaastase strateegilise 

plaani kohaselt;

d) ühenduse ja liikmesriigi vastutusalasse kuuluvate osade väljatöötamise koordineerimise, 

pidades silmas projektide sünkroniseeritud rakendamist;

e) elektrooniliste tolliteenuste ja ühtse kontrollpunkti teenuste koordineerimise ühenduse 

tasandil nende edendamiseks ja rakendamiseks siseriiklikul tasandil.

f) koolitusvajaduste koordineerimise.

Artikkel 7

Liikmesriikide ülesanded

1. Liikmesriigid tagavad eelkõige järgmise:

a) elektrooniliste tollisüsteemide liikmesriigi vastutusalasse kuuluvate osade loomise, 

vastavuskatsete, kasutuselevõtu, käitamise ja toetuse koordineerimise;
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b) käesolevas otsuses sätestatud süsteemide ja teenuste koordineerimise e-valitsusega 

seotud muude asjakohaste projektidega siseriiklikul tasandil;

c) neile antud ülesannete täitmise artikli 8 lõikes 2 sätestatud mitmeaastase strateegilise 

plaani kohaselt;

d) komisjoni korrapärase teavitamise võetud meetmetest, millega tagatakse, et nende 

asjaomastel asutustel või ettevõtjatel oleks võimalik elektroonilisi tollisüsteeme 

täielikult kasutada;

e) elektrooniliste tolliteenuste ja ühtse liidese teenuste edendamise ja rakendamise 

siseriiklikul tasandil;

f) tolliametnike ja teiste pädevate ametnike vajaliku koolituse.

2. Liikmesriigid hindavad igal aastal artikli 4 ja artikli 8 lõikes 2 sätestatud mitmeaastase 

strateegilise plaani järgimiseks vajalikke inimressursse, eelarvet ja tehnilisi vahendeid ning 

teatavad nendest komisjonile.

3. Kui on oht, et liikmesriigi kavandatav meede seoses elektrooniliste tollisüsteemide loomise 

või käitamisega võib kahjustada nende süsteemide üldist koostalitlusvõimet või toimimist, 

teavitab asjaomane liikmesriik sellest enne sellise meetme võtmist komisjoni.
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Artikkel 8

Strateegia ja koordineerimine

1. Komisjon tagab partnerluses liikmesriikidega tollipoliitika töörühmas järgmise:

a) strateegiate, vajalike vahendite ja väljatöötamisetappide kindlaksmääramise;

b) elektroonilise tolliga seotud kõigi tegevuste koordineerimise, et tagada vahendite, 

sealhulgas siseriiklikul ja ühenduse tasandil juba kasutusel olevate vahendite 

kasutamine parimal ja tõhusaimal viisil;

c) õiguslike ja rakenduslike ning koolituse ja IT arenguga seotud aspektide 

koordineerimise ning tollile ja ettevõtjatele nende aspektide kohta teabe andmise;

d) kõigi asjaomaste osapoolte rakendamisalase tegevuse koordineerimise;

e) artiklis 4 sätestatud tähtaegadest kinnipidamise asjaomaste osapoolte poolt.

2. Komisjon koostab partnerluses liikmesriikidega tollipoliitika töörühmas mitmeaastase 

strateegilise plaani, millega jaotakse komisjoni ja liikmesriikide vahel ülesanded, ning 

ajakohastab seda.
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Artikkel 9

Vahendid

1. Elektrooniliste tollisüsteemide loomiseks, käitamiseks ja arendamiseks vastavalt artiklile 4 

tagab ühendus inimressursi, eelarve- ja tehnilised vahendid, mis on vajalikud ühenduse 

vastutusalasse kuuluvate osade jaoks.

2. Elektrooniliste tollisüsteemide loomiseks, käitamiseks ja arendamiseks vastavalt artiklile 4 

tagavad liikmesriigid inimressursi, eelarve- ja tehnilised vahendid, mis on vajalikud

liikmesriigi vastutusalasse kuuluvate osade jaoks.

Artikkel 10

Finantssätted

1. Ilma et see piiraks kulude kandmist kolmandate riikide või rahvusvaheliste 

organisatsioonide poolt artikli 2 lõike 3 raames, jagatakse käesoleva otsuse rakendamisega 

seotud kulud ühenduse ja liikmesriikide vahel vastavalt käesoleva artikli lõigete 2 ja 3

sätetele.

2. Ühendus kannab artikli 5 lõikes 2 osutatud ühenduse vastutusalasse kuuluvate osade 

kavandamise, omandamise, paigaldamise, käitamise ja hooldusega seotud kulud vastavalt 

otsuses nr 253/2003/EÜ sätestatud programmile „Toll 2007” ja selle mis tahes 

jätkuprogrammile.
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3. Liikmesriigid kannavad artikli 5 lõikes 3 osutatud liikmesriigi vastutusalasse kuuluvate 

osade, sealhulgas muude asutuste või ametite ja ettevõtjatega ühtsete liideste loomise ja 

käitamisega seotud kulud.

4. Liikmesriigid tõhustavad kulude minimeerimise eesmärgil koostööd, töötades välja kulude 

jagamise mudelid ja ühised lahendused.

Artikkel 11

Järelevalve

1. Komisjon astub kõik vajalikud sammud, et kontrollida, kas ühenduse eelarvest 

rahastatavaid meetmeid rakendatakse vastavalt käesolevale otsusele ning kas saavutatud 

tulemused on kooskõlas artikli 2 lõike 1 esimeses lõigus sätestatud eesmärkidega.

2. Komisjon jälgib korrapäraselt partnerluses liikmesriikidega tollipoliitika töörühmas iga 

liikmesriigi ja komisjoni edusamme artikli 4 järgimisel, et määrata kindlaks, kas artikli 2 

lõike 1 esimeses lõigus sätestatud eesmärgid on saavutatud ning kuidas parandada 

elektrooniliste tollisüsteemide rakendamisega seotud tegevuste tulemuslikkust.

Artikkel 12

Aruanded

1. Liikmesriigid annavad komisjonile korrapäraselt aru iga neile artikli 8 lõikes 2 osutatud 

mitmeaastase strateegilise plaani alusel antud ülesande täitmisel saavutatud edusammudest. 

Nad teatavad komisjonile nende ülesannete lõpuleviimisest.
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2. Hiljemalt iga aasta 31. märtsil esitavad liikmesriigid komisjonile iga-aastase eduaruande, 

mis hõlmab eelmise aasta ajavahemikku 1. jaanuarist 31. detsembrini. Nimetatud iga-

aastased aruanded koostatakse komisjoni poolt partnerluses liikmesriikidega tollipoliitika 

töörühmas kehtestatud formaadis.

3. Hiljemalt iga aasta 30. juuniks koostab komisjon lõikes 2 osutatud iga-aastaste aruannete 

põhjal koondaruande, milles hinnatakse liikmesriikide ja komisjoni poolt eelkõige artikli 4 

järgimisel saavutatud edusamme ning võimalikku vajadust pikendada artikli 4 lõigetes 2, 3 

ja 5 osutatud tähtaegu, ning esitab selle aruande asjaomastele osapooltele ja tollipoliitika 

töörühmale täiendavaks arutamiseks.

4. Lisaks sisaldab lõikes 3 osutatud koondaruanne kõikide järelevalvekülastuste, mida 

võidakse läbi viia, tulemusi. See aruanne sisaldab samuti muude kontrollide tulemusi ning 

selles võib esitada meetodid ja kriteeriumid, mida kasutatakse edaspidistel hindamistel, 

eelkõige selle hindamisel, mil määral on elektroonilised tollisüsteemid 

koostalitlusvõimelised ning kuidas nad töötavad.

Artikkel 13

Ettevõtjatega konsulteerimine

Komisjon ja liikmesriigid konsulteerivad korrapäraselt ettevõtjatega artiklis 4 nimetatud süsteemide 

ja teenuste ettevalmistamise, väljatöötamise ja kasutuselevõtu kõikidel etappidel.

Komisjon ja iga liikmesriik loob konsulteerimismehhanismi, mille raames kogunevad korrapäraselt 

ettevõtjate esindajad.



8520/4/07 REV 4 LJ/kro 19
DG C I ET

Artikkel 14

Ühinevad riigid ja kandidaatriigid

Komisjon teavitab riike, mis on tunnustatud kui ühinevad riigid või kandidaatriigid, artiklis 4 

sätestatud süsteemide ja teenuste ettevalmistamisest, väljatöötamisest ja kasutuselevõtust ning 

võimaldab neil selles osaleda.

Artikkel 15

Rakendusmeetmed

Artikli 4 lõigetes 2, 3 ja 5 sätestatud tähtaegu pikendatakse vastavalt artikli 16 lõikes 2 osutatud 

kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 16

Komitee

1. Komisjoni abistab tolliseadustiku komitee.

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4

ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.
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Artikkel 17

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 18

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja
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I. SISSEJUHATUS

Komisjon esitas eespool nimetatud ettepaneku nõukogule 5. detsembril 2005. aastal.1

Euroopa Parlament esitas oma arvamuse esimesel lugemisel 12. detsembril 2006 ega teinud 

ettepanekusse ühtegi muudatust.

Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitas 13. septembril 2006. aastal oma arvamuse2.

Nõukogu võttis kaasotsustamismenetluse kohaselt (EÜ asutamislepingu artikkel 251) 23. 

juulil 2007 parlamendi esimest lugemist arvesse võttes vastu oma ühise seisukoha otsuse 

eelnõu kohta.

II. EESMÄRK

Kavandatava otsuse eesmärk on luua nii kehtiva kui ka ajakohastatava tolliseadustiku alusel 

koostalitlusvõimeliste ja juurdepääsetavate automatiseeritud tollisüsteemide rakendamise ning 

protsesside ja teenuste kooskõlastamise vahend. Vahendi eesmärk on luua vajalikud 

kohustused erinevate elektrooniliste tollisüsteemide rakendamiseks ja tingimused nn ühtse 

liidese (Single Window) ning ühtse kontrollpunkti (One-Stop-Shop) rakendamise kohustuste 

jaoks. Otsuse põhieesmärk on tolli ja kaubanduse lihtsa ning paberivaba keskkonna 

väljatöötamiseks määrata ajakohastatava tolliseadustiku jõustumise ajaks kindlaks, milliseid 

meetmeid on kõikidel sidusrühmadel vaja võtta ning millistest tähtaegadest on neil vaja kinni 

pidada.

  
1 ELT C 49, 29.2.2006, lk 37.
2 ELT C
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III. ÜHISE SEISUKOHA ANALÜÜS

1. Üldist

Nõukogu nõustub oma ühises seisukohas ettepaneku eesmärgiga, milleks on luua tolli ja 

kaubanduse paberivaba keskkond. Arvestades aga sellisele ambitsioonikale projektile 

omaseid tehnilisi raskusi, mis on seotud märkimisväärsete vahendite eraldamisega 

riikide valitsuste poolt, pooldab nõukogu järk-järgulist lähenemist, mis võimaldab 

elektrooniliste süsteemide astmelist rakendamist.

2. Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Euroopa Parlament ei võtnud vastu ühtegi ettepanekut käsitlevat muudatusettepanekut.

3. Nõukogu poolt sisse toodud uued elemendid

Ühise seisukoha peamised punktid, mis erinevad komisjoni ettepanekust, on järgmised:

Põhjendused 12 ja 13

Need uued põhjendused viitavad koostoimes artiklitega 15 ja 16, millega volitatakse 

komisjoni võtma vastu rakendusmeetmed, artikli 4 lõigetes 2, 3 ja 5 sätestatud 

tähtaegade pikendamisele. Kuna tegemist on üldmeetmetega, mille eesmärk on muuta 

otsuse vähemolulisi elemente, tuleks need vastu võtta nõukogu 28. juuni 1999. aasta 

otsuses 1999/468/EÜ (muudetud otsusega 2006/512/EÜ) sätestatud kontrolliga 

regulatiivmenetluse kohaselt.
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Artikkel 1 – Elektroonilised tollisüsteemid

Sõnastust on muudetud selgitamaks, et elektrooniline vahetus hõlmab 

tollideklaratsioonides sisalduvat teavet, tollideklaratsioonidele lisatud dokumente, 

sertifikaate ja muud asjakohast teavet.

Artikkel 2 – Eesmärgid

- Lõike 1 punkt c: sõnad "ning aitavad kinni pidada ohtlikke ja salakaupu" jäeti 

välja, kuna see eesmärk oli juba hõlmatud sõnadega "kaupade kontroll";

- lõike 1 punkt d: lisati sõna "kaasaaitamine" märkimaks, et sellised elektroonilised 

süsteemid ei taga tollimaksude kogumist, kuid aitavad tolliasutusi selle ülesande 

täitmisel. Kooskõlas ajakohastatavat tolliseadustikku käsitleva ettepaneku tekstiga 

lisati sõnad "kõigi tollimaksude ja muude tasude";

- lõike 1 punkt e: lisati sõna "saamine" kajastamaks asjaolu, et teave peaks liikuma 

edasi ja tagasi rahvusvahelises tarneahelas;

- lõike 1 punkt f: uue sõnastusega korraldatakse ümber andmete liikumine 

eksportivate ja importivate riikide ametiasutuste vahel ning tolliasutuste ja 

ettevõtjate vahel;

- lõike 2 punkt b sõnastust muudeti, et võtta arvesse tolliga seonduvaid protsesse 

kooskõlas lõikes 1 sätestatud eesmärkidega;
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- lõike 2 punkt c: subsidiaarsuse põhimõte, mida mainitakse juba põhjenduses 11, 

hõlmab kogu otsust ning seega ei peaks seda siin kordama;

- lõige 3: nõukogu leiab, et edendada tuleb elektrooniliste süsteemide 

koostalitlusvõimet ning seda mitte üksnes kolmandate riikide tollisüsteemidega, 

vaid ka rahvusvaheliste organisatsioonide vastavate süsteemidega, eeldusel, et 

selle eesmärgi suhtes kohaldatakse nõuetekohast rahastamiskorda.

Artikkel 3 – Andmevahetus

- Lõiget 1 muudeti ja lühendati ning lisati termin "tolliasutused" kooskõlas 

ajakohastatavat tolliseadustikku käsitleva ettepaneku tekstiga; punktis c on 

andmevahetust piiratud nii, et see hõlmab vaid ameteid;

- andmekaitset käsitlevate ühenduse kehtivate õigusaktide arvesse võtmiseks lisas 

nõukogu uue lõike 2 andmete edastamise ja avaldamise kohta.

Artikkel 4 – Süsteemid ja teenused ning ajakava

Artiklit 4 muudeti järk-järguliste tähtaegade võimaldamiseks, kuna nõukogu peab seda 

asjakohasemaks ettepanekus ettenähtud süsteemide ja teenuste rakendamise jaoks.

- Lõige 1: ühine seisukoht kohustab liikmesriike lisaks loomisele ka käivitama 

punktide a kuni c kohased elektroonilised süsteemid kooskõlas kehtivates 

õigusaktides sätestatud nõuete ja ajakavadega;
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- lõike 1 punkt a: impordi- ja ekspordisüsteemid peaksid transiidisüsteemiga 

koostalitlusvõimelised olema (juba rakendatud). Elektroonilised liidesed on viidud 

lõike 4 punkti b;

- lõike 1 punkt b: registreerimissüsteemis ettevõtjatele, mis peaks võimaldama ka 

nende identifitseerimist ja olema koostalitlusvõimeline volitatud ettevõtjate 

süsteemiga, tuleks võtta arvesse juba olemasolevaid ühenduse või siseriiklikke 

süsteeme, et vältida tulude kattumist või liigseid kulusid;

- lõike 1 punkt c: selle uue punkti lisamine tugineb ajakohastatava tolliseadustiku 

ettepanekule ning selles volitatud ettevõtjale antud rollile. Ühised tolliportaalid 

viidi üle lõikesse 2;

- lõige 2: säte siia üle toodud lõike 1 punktist c: kuigi sõnastust on muudetud, jääb 

selle sätte ühiseid tolliportaale käsitlev sisu muutumatuks;

- lõige 3: säte siia üle toodud lõike 2 punktist b: kuigi sõnastust on muudetud, jääb 

selle sätte integreeritud tariifikeskkonda käsitlev sisu muutumatuks;

- lõige 4: nõukogu leiab, et ettepanekus sätestatud eesmärkide saavutamise kindlaks 

tagamiseks peaks komisjoni kolme aasta jooksul pärast kõnealuse otsuse 

jõustumist ja partnerluses liikmesriikidega hindama ühiseid funktsionaalseid 

spetsifikatsioone ühtsete juurdepääsupunktide raamistikule, ettevõtjate 

elektroonilistele liidestele (varem lõike 1 punktis a) ning ühtse liidese teenustele;
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- lõige 5: kolme aasta jooksul pärast lõikes 4 nimetatud positiivse hinnangu saamist 

kohustuvad liikmesriigid kolme aasta jooksul püüdma luua ja käivitada ühtsete 

juurdepääsupunktide raamistiku ja elektroonilised liidesed;

- lõige 6: liikmesriigid ja komisjon püüavad luua ja käivitada ühtse liidese teenuste 

raamistiku, kusjuures selles valdkonnas saavutatud edusamme hinnatakse ja neist 

antakse aru vastavalt artiklile 12;

- lõige 7: uus sõnastus näeb lisaks eespool esitatud lõigetes nimetatud süsteemide 

parandamisele ette ka nende hooldamise.

Artikkel 5 – Osad ja kohustused

Artikli 5 muutmisega selgitatakse ühenduse ja liikmesriikide vastutusalasse kuuluvaid 

osasid, mille nimekiri ei ole täielik, nähakse ette teostatavuse uuringud ühenduse 

vastutusalasse kuuluvate osade jaoks ning täpsustatakse ühiseid süsteemi 

spetsifikatsioone.

Artikkel 6 – Komisjoni ülesanded

- Punkt a: elektrooniliste tollisüsteemide kasutamine lisati ülesannete hulka, mille 

nimekiri ei ole täielik;

- punkt c: nõukogu lisas selle sätte, et seostada komisjoni poolt täitmisele kuuluvad 

ülesanded mitmeaastase strateegilise plaaniga (sätestatud artikli 8 lõikes 2);
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- punkt e: nõukogu leiab, et elektrooniliste tolliteenuste ja ühtse kontrollpunkti 

teenuste kooskõlastamine ühenduse tasandil komisjoni poolt peaks aitama kaasa 

ka nende teenuste edendamisele ja rakendamisele riikide tasandil;

- punkt f: nõukogu leiab, et koolitusvajaduste kooskõlastamise eest peaks vastutama 

komisjon.

Artikkel 7 – Liikmesriikide ülesanded

- Lõike 1 punkt a: elektrooniliste tollisüsteemide kasutamine lisati ülesannete hulka, 

mille nimekiri ei ole täielik (kooskõlas artikli 6 punktiga a);

- lõike 1 punkt f: liikmesriikide vastutusalasse kuuluvate ülesannete hulka on 

lisatud koolitus (see säte kajastab artikli 6 punkti f);

- lõige 2: nõukogu leiab, et liikmesriigid peaksid igal aastal andma komisjonile 

teada vahendid, mida nad vajavad artikli 4 ja mitmeaastase strateegilise plaani 

järgimiseks;

- lõige 3: nõukogu leiab, et liikmesriigid peaksid komisjoni eelnevalt teavitama, kui 

kavatsevad võtta elektroonilisi tollisüsteeme puudutava meetme, mis võiks 

kahjustada kõnealuste süsteemide koostalitlusvõimet või toimimist, kuid samas ei 

oleks vajalik komisjoni heakskiidu taotlemine.
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Artikkel 8 – Strateegia ja koordineerimine

Nõukogu muutis artikli 8 pealkirja kajastamaks, kui oluline on ettepanekus kavandatud 

süsteemide ja teenuste nõuetekohane kooskõlastamine ning nende rakendamise 

strateegia. Lõike 1 punkti c lisati tolli ja ettevõtjate teavitamise kooskõlastamine. 

Lõike 1 punkt e viidi vastavusse artikli 4 uue sõnastusega.

Artikkel 10 – Finantssätted

- Lõikes 1 viidatakse artikli 2 lõikele 3 ning kulude kandmisele kolmandate riikide 

või rahvusvaheliste organisatsioonide poolt vastavalt kõnealusele sättele;

- lõige 4: selle sätte esimene osa on viidud üle artikli 7 lõikesse 2.

Artikkel 21 – Aruanded

- Lõiget 2 muudeti, nimelt lükati edasi iga-aastase aruande esitamistähtaega 

märtsikuusse, et anda liikmesriikidele piisavalt aega aruannete koostamiseks, ning 

kehtestati aruannete standardformaat;

- lõikes 3 lükkas nõukogu märtsist juunisse edasi tähtaja, milleks komisjon peab 

esitama iga-aastase koondaruande. Koondaruandes tuleks hinnata ka 

liikmesriikide ja komisjoni poolt eelkõige artiklis 4 sätestatud süsteemide ja 

teenuste rakendamisel tehtud edusamme ning võimalikku vajadust pikendada 

artiklis 4 nimetatud ajavahemikke. Kõnealune koondaruanne, mis tuleks ka 

tollipoliitika töörühmale esitada, peaks sisaldama komisjoni mis tahes 

järelevalvekülastuste tulemusi.
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Artikkel 15 – Rakendusmeetmed

Selles uues sättes sätestab nõukogu, et komisjon võtab kontrolliga regulatiivmenetluse 

korras vastu rakendusmeetmed, millega kehtestatakse artikli 4 lõigetes 2, 3 ja 5 

sätestatud tähtaegade pikendamine.

Artikkel 16 – Komitee

Selles uues sättes nähakse ette komitee, kelle ülesanne on abistada komisjoni artiklis 15 

nimetatud rakendusmeetmete vastuvõtmisel.

IV. JÄRELDUS

Nõukogus ühehäälselt vastu võetud ning komisjoni toetatava ühise seisukoha sihiks on 

saavutada kavandatud otsuse eesmärk luua tolli ja kaubanduse paberivaba keskkond ning 

koostalitlusvõimeliste ja juurdepääsetavate automatiseeritud tollisüsteemide rakendamise ning 

protsesside ja teenuste kooskõlastamise vahend realistliku aja jooksul ja asjaomaseid tehnilisi 

ja poliitilisi väljakutseid arvesse võttes.

__________________
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1. TAUST 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku edastamise kuupäev
(dokument KOM(2005)609 (lõplik) – 2005/247COD): 

2.12.2005 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse kuupäev: 13.09.2006 

Euroopa Parlamendi arvamuse kuupäev, esimene lugemine: 12.12.2006 

Ühise seisukoha vastuvõtmise kuupäev: 23.07.2007 

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

Kavandatava otsusega nähakse ette, et liikmesriigid ja komisjon loovad 
koostalitlusvõimelised elektroonilised tollisüsteemid kokkulepitud aja jooksul. Komisjon 
kehtestab lisaks tähtaegadele ka eesmärgid, strateegia ning elektrooniliste tollisüsteemide 
kooskõlastusmehhanismi, määratleb ühenduse ja liikmesriikide vastutusel olevad 
süsteemikomponendid ning seotud kohustused ja ülesanded. Lisaks selle loob komisjon e-tolli 
algatuse järelevalve ja aruandluse raamistiku. 

3. MÄRKUSED ÜHISE SEISUKOHA KOHTA 

Ühise seisukohaga kehtestatakse tehnilised muudatused ja osutatakse konkreetselt 
isikuandmete kaitsele ning samuti käsitletakse selles muudatusi seoses üksiksüsteemide 
loomise tähtaegadega. Ühises seisukohas sätestatakse mõnede süsteemide puhul eri tähtajad 
funktsionaalspetsifikatsioonide väljatöötamise ja süsteemi toimimise jaoks. 

Lisaks sellele luuakse ühise seisukohaga võimalus pikendada tähtaegu komiteemenetluse teel 
(kontrolliga regulatiivmenetlus) ning tühistada mõned projektid pärast 
funktsionaalspetsifikatsioonidele antud negatiivset hinnangut. 

Komisjon võib nõustuda ühise seisukohaga, kuna sellega tagatakse jätkuvalt ettepaneku 
tähtaegadest kinnipidamine, mis on liikmesriikide ja komisjoni kohustus. 

Erinevate süsteemide tähtajad olid ühise seisukoha vastuvõtmisel kõige suuremaks 
probleemiks, kuna mõni liikmesriik kartis võtta kohustust pikaajalistes projektides, mille 
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teostatavus oli asjaomaste liikmesriikide arvates kaheldav. 

4. KOKKUVÕTE 

Komisjon nõustub käesoleva ühise seisukohaga. 
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