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MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Eri liikmesriikide tulemuslikkuse 
osas esineb praegu veel tasakaalustamatust. 
Kõnealune tasakaalustamatus on tingitud 
nii liikmesriikide geograafilistest kui ka 
vahendite ja ressursside erinevusest. 
Liikmesriikide võime reageerida pidevalt 
muutuvatest globaalsetest ärimudelitest ja 
tarneahelatest tingitud väljakutsetele sõltub 
lisaks inimestele ka tänapäevaste ja 
usaldusväärsete tollikontrolli seadmete 
kättesaadavusest. Ühesuguste tollikontrolli 
seadmete tarnimine on seega tähtis element 
praeguse olukorra tasakaalustamisel. 
Sellega parandatakse tollikontrollide 
samaväärsust kõigis liikmesriikides ja 
hoitakse seeläbi ära kaubavoogude 
kõrvalesuunamine nõrgimatesse 
punktidesse.

(2) Eri liikmesriikide tulemuslikkuse 
osas esineb praegu veel tasakaalustamatust. 
Kõnealune tasakaalustamatus on tingitud 
nii liikmesriikide geograafilistest kui ka 
vahendite ja ressursside erinevusest. 
Liikmesriikide võime reageerida pidevalt 
muutuvatest globaalsetest ärimudelitest ja 
tarneahelatest tingitud väljakutsetele sõltub 
lisaks inimestele ka tänapäevaste ja 
usaldusväärsete tollikontrolli seadmete 
kättesaadavusest, tänu millele on võimalik 
kontrolli- ja inspekteerimismenetlused 
digiteerida. Ühesuguste tollikontrolli 
seadmete tarnimine on seega tähtis element 
praeguse olukorra tasakaalustamisel. 
Sellega parandatakse tollikontrollide 
samaväärsust kõigis liikmesriikides ja 
hoitakse seeläbi ära kaubavoogude 
kõrvalesuunamine nõrgimatesse 
punktidesse.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kuna liikmesriikide tolliasutustele 
on pandud üha enam ülesandeid, mis 
ulatuvad tihti julgeoleku valdkonda ja mida 
täidetakse välispiiridel, tuleb välispiiridel 
tehtavate piirikontrollide ja tollikontrollide 
samaväärsuse tagamiseks pakkuda 

(7) Kuna liikmesriikide tolliasutustele 
on pandud üha enam ülesandeid, mis 
ulatuvad tihti julgeoleku valdkonda ja mida 
täidetakse välispiiridel, tuleb välispiiridel 
tehtavate piirikontrollide ja tollikontrollide 
samaväärsuse tagamiseks pakkuda 
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liikmesriikidele asjakohast liidu rahalist 
toetust. Sama tähtis on edendada nii kauba 
kui ka isikute kontrolli osas liidu piiridel 
tehtavat asutustevahelist koostööd kõigi 
liikmesriikide selliste riiklike asutuste 
vahel, kes vastutavad piirikontrolli ja 
muude piiril täidetavate ülesannete eest.

liikmesriikidele asjakohast liidu rahalist 
toetust. Sama tähtis on edendada liidu 
piiridel tehtavat liikmesriikide asutuste 
vahelist koostööd kauba kontrollimisel.

Selgitus

Selle vahendi eesmärk on tollikontroll. On tehtud ettepanek luua integreeritud piirihalduse 
üldisem vahend, mille eesmärk oleks tegelda isikute piirikontrolli küsimustega. Selles 
vahendis sätestatakse asjakohased tagatised fondi vahenditega piirikontrolli varustuse 
ostmiseks ja kasutamiseks. Nende kahe vahendi eesmärke ei tohiks seega segamini ajada.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) [2018/XXX]23

kehtestatakse tollikoostöö programm 
„Toll“, et toetada tolliliitu ja tolliasutusi. 
Selleks et säilitada koostöömeetmete 
sidusus ja horisontaalne koordineeritus, on 
asjakohane kohaldada neid kõiki ühe 
õigusakti ja normistiku alusel. Seepärast 
tuleks käesoleva rahastamisvahendiga 
toetada ainult rahastamiskõlblike seadmete 
ostmist, hooldamist ja ajakohastamist, 
samas kui tollikoostöö programmiga tuleks 
toetada seotud meetmeid, nt vajaduste 
hindamiseks tehtavat koostööd või 
asjakohaste seadmetega seotud koolitust.

(13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) [2018/XXX]23

kehtestatakse tollikoostöö programm 
„Toll“, et toetada tolliliitu ja tolliasutusi. 
Selleks et säilitada koostöömeetmete 
sidusus ja horisontaalne koordineeritus, on 
asjakohane kohaldada neid kõiki ühe 
õigusakti ja normistiku alusel. Seepärast 
tuleks käesoleva rahastamisvahendiga 
toetada ainult rahastamiskõlblike seadmete 
ostmist, hooldamist ja ajakohastamist, 
samas kui tollikoostöö programmiga tuleks 
toetada seotud meetmeid, nt vajaduste 
hindamiseks tehtavat koostööd või 
asjakohaste seadmetega seotud koolitust
ning ühiste kontrollimeetmete loomist.

_________________ _________________

23 COM(2018) 442. 23 COM(2018) 442.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Enamikule tollikontrolli seadmetele 
võib samal määral või osaliselt teha 
vastavuskontrolle muude õigusaktide, nt 
piirihaldust, viisasid või politseikoostööd 
käsitlevate sätete alusel. Seepärast loodi 
integreeritud piirihalduse fond kahe 
teineteist täiendava rahastamisvahendina, 
millel on seadmete ostmisel erinevad, kuid 
üksteist täiendavad eesmärgid. Ühelt poolt 
jäetakse määrusega [2018/XXX]25 loodud 
piirihalduse ja viisade rahastamisvahendist 
välja seadmed, mida saab kasutada nii 
piirihalduse kui ka tollikontrolli jaoks. 
Teiselt poolt rahastatakse käesoleva 
määrusega loodud tollikontrolli seadmete 
rahastamisvahendist mitte ainult seadmeid, 
mille peamine eesmärk on tollikontroll, 
vaid lubatakse ka nende kasutamist 
täiendavatel, nt piirikontrolli ja julgeoleku 
eesmärkidel. Selline rollijaotus edendab 
määruse (EL) 2016/162426 artikli 4 
punktis e osutatud asutustevahelist 
koostööd, mis on Euroopa integreeritud 
piirihalduse lähenemisviisi üks komponent, 
võimaldades tolli- ja piirivalveasutuste 
koostööd ja maksimeerides 
kontrolliseadmete ühiskasutuse ja 
koostalitlusvõime kaudu liidu eelarve 
mõju.

(15) Enamikule tollikontrolli seadmetele 
võib samal määral või osaliselt teha 
vastavuskontrolle muude õigusaktide, nt 
piirihaldust, viisasid või politseikoostööd 
käsitlevate sätete alusel. Seepärast loodi 
integreeritud piirihalduse fond kahe 
teineteist täiendava rahastamisvahendina, 
millel on seadmete ostmisel ühtsed 
üldeesmärgid, kuid erinevad ja üksteisest 
eristatavad erieesmärgid. Ühelt poolt 
jäetakse määrusega [2018/XXX]25 loodud 
piirihalduse ja viisade rahastamisvahendist 
välja seadmed, mida saab kasutada nii 
piirihalduse kui ka tollikontrolli jaoks. 
Teiselt poolt rahastatakse käesoleva 
määrusega loodud tollikontrolli seadmete 
rahastamisvahendist mitte ainult seadmeid, 
mille peamine eesmärk on tollikontroll, 
vaid lubatakse ka nende kasutamist 
täiendavatel, nt piirikontrolli, ohutuse ja
julgeoleku eesmärkidel. Selline rollijaotus 
edendab määruse (EL) 2016/162426

artikli 4 punktis e osutatud asutustevahelist 
koostööd, mis on Euroopa integreeritud 
piirihalduse lähenemisviisi üks komponent, 
võimaldades tolli- ja piirivalveasutuste 
koostööd ja maksimeerides 
kontrolliseadmete ühiskasutuse ja 
koostalitlusvõime kaudu liidu eelarve 
mõju.

__________________ __________________

25 COM(2018) 473. 25 COM(2018) 473.

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
septembri 2016. aasta määrus (EL) 
2016/1624, mis käsitleb Euroopa piiri- ja 
rannikuvalvet ning millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EL) 2016/399 ning tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus 
(EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 
2005/267/EÜ (ELT L 251, 16.9.2016, lk 
1).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
septembri 2016. aasta määrus (EL) 
2016/1624, mis käsitleb Euroopa piiri- ja 
rannikuvalvet ning millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EL) 2016/399 ning tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus 
(EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 
2005/267/EÜ (ELT L 251, 16.9.2016, lk 
1).
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuna rahastamisvahend on osa 
integreeritud piirihalduse fondist, on selle 
üldeesmärk toetada tolliliitu ja tolli, kaitsta 
liidu ja selle liikmesriikide finants- ja 
majandushuve, tagada liidus julgeolek ja 
turvalisus ning kaitsta liitu ebaausa ja 
ebaseadusliku kaubanduse eest, toetades 
samal ajal seaduslikku ettevõtlust.

1. Kuna rahastamisvahend on osa 
integreeritud piirihalduse fondist, on selle 
üldeesmärk toetada tolliliitu ja tolli, kaitsta 
liidu ja selle liikmesriikide finants- ja 
majandushuve, et edendada nii kauba kui 
ka isikute kontrolli valdkonnas liidu 
piiridel tehtavat asutustevahelist koostööd
ning kaitsta liitu ebaausa ja ebaseadusliku 
kaubanduse eest, toetades samal ajal 
seaduslikku ettevõtlust.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Rahastamisvahendiga edendatakse 
Euroopa integreeritud piirihalduse 
rakendamist, toetades selleks 
asutustevahelist koostööd ning 
rahastamisvahendi abil soetatud seadmete 
ühiskasutust ja koostalitusvõimet.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summat võib 
kasutada ka ettevalmistus-, seire-, 
kontrolli-, auditeerimis-, hindamis- jm 
toiminguteks, mida tehakse 
rahastamisvahendi haldamiseks ja selle 
eesmärkide saavutamise hindamiseks. 
Samuti võib sellest katta kulusid, mis on 

2. Lõikes 1 osutatud summat võib 
kasutada ka ettevalmistus-, seire-, 
kontrolli-, auditeerimis-, hindamis- jm 
toiminguteks, mida tehakse 
rahastamisvahendi haldamiseks ja selle 
eesmärkide saavutamise hindamiseks. 
Samuti võib sellest katta kulusid, mis on 
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seotud uuringute, ekspertide nõupidamiste, 
info- ja kommunikatsioonimeetmetega, 
niivõrd kui see on seotud 
rahastamisvahendi eesmärkidega, aga ka 
kulusid, mis on seotud 
infotehnoloogiavõrgustikega, mis 
keskenduvad infotöötlusele ja -vahetusele, 
sealhulgas infotehnoloogiavahenditega ja 
muu tehnilise ja haldusabiga, mida on vaja 
seoses rahastamisvahendi juhtimisega.

seotud uuringute, ekspertide nõupidamiste, 
info- ja kommunikatsioonimeetmetega, 
niivõrd kui see on seotud 
rahastamisvahendi üldeesmärki toetavate 
erieesmärkidega, aga ka kulusid, mis on 
seotud infotehnoloogiavõrgustikega, mis 
keskenduvad infotöötlusele ja -vahetusele, 
sealhulgas infotehnoloogiavahenditega ja 
muu tehnilise ja haldusabiga, mida on vaja 
seoses rahastamisvahendi juhtimisega.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui toetatav meede on seotud 
seadmete ostmise või ajakohastamisega, 
loob komisjon koordineerimismehhanismi, 
millega tagatakse liidu programmidest ja 
rahastamisvahenditest saadud toetuse abil 
ostetud kõikide seadmete tõhusus ja 
koostalitlusvõime.

3. Kui toetatav meede on seotud 
seadmete ostmise või ajakohastamisega, 
loob komisjon koordineerimismehhanismi, 
millega tagatakse liidu programmidest ja 
rahastamisvahenditest saadud toetuse abil 
ostetud kõikide seadmete tõhusus ja 
koostalitlusvõime, ning mis võimaldab 
konsultatsioone asjaomaste liidu ametite, 
eelkõige Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ametiga, ning nende osavõttu. 
Koordineerimismehhanism hõlmab 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 
osalemist ja konsulteerimist, et 
suurendada liidu lisaväärtust piirihalduse 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva rahastamisvahendi 
raames rahastatud tollikontrolli seadmeid 
võib kasutada ka muul eesmärgil kui
tollikontrolliks, sealhulgas inimeste 
kontrolliks riiklike piirihaldusasutuste 

välja jäetud
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tegevuse toetamisel ja uurimiseks.

Selgitus

Nimetatud vahendi eesmärki laiendataks oluliselt, kui tollikontrolli seadmetest saaks tõesti ka
piirikontrolli seadmed. Sel eesmärgil tehti ettepanek luua integreeritud piirihalduse tarbeks 
üldisem vahend. Selles vahendis sätestatakse asjakohased tagatised fondi vahenditega 
piirikontrolli varustuse ostmiseks ja kasutamiseks. Nende kahe vahendi eesmärke ei tohiks 
seega segamini ajada.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 2 nimetatud erandjuhud 
võivad hõlmata uute 
tollikontrolliseadmete ostu ja nende 
kaasamist Euroopa piiri- ja rannikuvalve 
tehniliste seadmete reservi. 
Tollikontrolliseadmete vastuvõetavus 
tehniliste seadmete reservi tehakse 
kindlaks kooskõlas artikli 5 lõikega 3.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab teabe- ja 
teavitusmeetmeid vastavalt 
rahastamisvahendile, võetud meetmetele ja 
saadud tulemustele. Rahastamisvahendile 
eraldatud rahalised vahendid peavad 
ühtlasi aitama kaasa liidu poliitiliste 
prioriteetide tutvustamisele, niivõrd kui 
need on seotud artiklis 3 osutatud 
eesmärkidega.

2. Läbipaistvuse tagamiseks võtab
komisjon teabe- ja teavitusmeetmeid 
vastavalt rahastamisvahendile, võetud 
meetmetele ja saadud tulemustele. 
Rahastamisvahendile eraldatud rahalised 
vahendid peavad ühtlasi aitama kaasa liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, 
niivõrd kui need on seotud artiklis 3 
osutatud eesmärkidega.
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