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Muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste 
andmetöötlusvahendite kasutamise pikendamine üleminekuperioodil ***I
Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 
nr 952/2013, et pikendada muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud 
elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamist üleminekuperioodil (COM(2018)0085 
– C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0085),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikleid 33 
ja 207, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0097/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks 
kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 14. veebruari 2019. aasta 
kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A8-0342/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
ühisavalduse, mis avaldatakse koos seadusandliku akti lõpliku tekstiga Euroopa Liidu 
Teataja L-seerias;

3. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse, mis 
avaldatakse koos seadusandliku akti lõpliku tekstiga Euroopa Liidu Teataja L-seerias;



4. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.



P8_TC1-COD(2018)0040

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2019. aastal 
eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega 
muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, et pikendada muude meetmete kui liidu 
tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamist 
üleminekuperioodil

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 
seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2019/632) lõplikule kujule).



SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus

Euroopa Parlament ja nõukogu peavad kiiduväärseks Euroopa Kontrollikoja eriaruannet 

nr 26/2018 „Mitmed viivitused tolli IT-süsteemide rakendamisel: mis läks valesti?“ ja teisi 

hiljutisi tolliteemalisi aruandeid, mille abil on kaasseadusandjad saanud parema ülevaate, 

miks on ELi tollitoimingute parandamiseks vajalike IT-süsteemide töölerakendamine 

viibinud. 

Euroopa Parlament ja nõukogu on seisukohal, et auditid, mille Euroopa Kontrollikoda võiks 

tulevikus koostada aruannete kohta, mille komisjon peab esitama liidu tolliseadustiku 

artikli 278a alusel, aitaksid uusi viivitusi ära hoida. 

Euroopa Parlament ja nõukogu paluvad komisjonil ja liikmesriikidel neid auditeid igati 

arvesse võtta.



Komisjoni avaldus

Komisjon kiidab heaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu kokkuleppe ettepaneku kohta 

pikendada muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste 

andmetöötlusvahendite kasutamise tähtaega üleminekuperioodil. 

Komisjon tunnustab Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldust, milles märgitakse, et 

igasugune tulevane Euroopa Kontrollikoja tehtav töö komisjoni poolt liidu tolliseadustiku 

artikli 278a alusel koostatud aruannete hindamisel, võib aidata kaasa edasiste viivituste 

vältimisele.

Kui kontrollikoda otsustab komisjoni aruandeid hinnata, teeb komisjon, nagu nõutakse 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõikes 3, igakülgset koostööd Euroopa 

Kontrollikojaga ja võtab täielikult arvesse tehtud järeldusi.


