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antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
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parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
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antud häälte enamus
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antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.



PR\670659ET.doc 3/11 PE 390.543v01-00

ET

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT..5

SELETUSKIRI ....................................................................................................................10

* Komisjonidevaheline tõhustatud koostöö – kodukorra artikkel 47



PE 390.543v01-00 4/11 PR\670659ET.doc

ET



PR\670659ET.doc 5/11 PE 390.543v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste 
vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja 
põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks 
(KOM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0866)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikleid 135 ning 280, mille 
alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0033/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja eelarvekontrollikomisjoni 
arvamust (A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 4 A (uus)

võttes arvesse Euroopa 
andmekaitseinspektori arvamust1

____________________
1 ELT C 94, 28.4.2007, lk 3.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Selgitus

Säte on lisatud vastavalt määruse 45/2001 artikli 28 lõikes 2 sätestatud kohustusele 
konsulteerida Euroopa andmekaitseinspektoriga. 

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 12

(12) Komisjoni juurde tuleb luua alaline 
infrastruktuur, mis võimaldab viia 
aastaringselt läbi ühiseid tollioperatsioone 
ning võtta ühe või mitme operatsiooni 
läbiviimiseks vajaliku aja jooksul vastu 
liikmesriikide esindajaid ning vajadusel 
kolmandate riikide, Euroopa või 
rahvusvaheliste organisatsioonide, eriti 
Europoli, Maailma Tolliorganisatsiooni 
(WCO) ja Interpoli sideametnikke.

(12) Komisjoni juurde tuleb luua alaline 
infrastruktuur, mis võimaldab 
koordineerida aastaringselt ühiseid 
tollioperatsioone ning võtta ühe või mitme 
operatsiooni läbiviimiseks vajaliku aja 
jooksul vastu liikmesriikide esindajaid ning 
vajadusel kolmandate riikide, Euroopa või 
rahvusvaheliste organisatsioonide, eriti 
Europoli, Maailma Tolliorganisatsiooni 
(WCO) ja Interpoli sideametnikke.

Selgitus

See mõiste sobib paremini kokku komisjoni koordineeriva rolliga.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 12 A (uus)

(12 a) TISiga seotud järelevalve 
küsimustega tegelemiseks kutsub Euroopa 
andmekaitseinspektor vähemalt üks kord 
aastas kokku koosoleku siseriiklike 
andmekaitseorganitega.

Selgitus

Tagab kooskõla muudatusettepanekutega 8 ja 9.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 17 A (uus)
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(17 a) käesoleva määrusega reguleeritud 
kolmandate riikidega andmevahetuse 
suhtes tuleks teostada eelkontroll, et 
teavet saava riigi andmekaitse-eeskirjad, 
eriti seoses isikuandmete töötlemisega, 
tagaksid ELi eeskirjadega samaväärse 
kaitse.

Selgitus

Kolmandad riigid, mis saavad tollikoostöö raames andmeid ELi liikmesriikidest, peaksid 
suutma tagada korralikud ELi standarditega võrreldavad andmekaitsestandardid. Põhjendus 
on seotud artikli 19 (uus) viimase lõiguga.

Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 1 PUNKT 3 

Artikli 15 lõige 2 (määrus (EÜ) 515/97)

2. Ka iga liikmesriigi pädevad asutused 
võivad kas jooksvalt või korrapäraselt 
ning struktureeritud või struktureerimata 
kujul edastada teavet tegevuse kohta, mis 
on või näib olevat vastuolus tolli- või 
põllumajandusalaste õigusaktidega

2. Ka iga liikmesriigi pädevad asutused 
edastavad teavet tegevuse kohta, mis on 
või näib olevat vastuolus tolli- või 
põllumajandusalaste õigusaktidega

Selgitus

Teksti lihtsustamine

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 1 PUNKT 14 

Artikli 36 lõike 2 teine lõik (määrus (EÜ) 515/97)

14) Artikli 36 lõike 2 viimane lause
asendatakse tekstiga:

14) Artikli 36 lõike 2 teine lõik asendatakse 
tekstiga:

Mingil juhul ei lubata juurdepääsu isikule, 
kelle andmeid töödeldakse või ei töödelda
ajal, mil võetakse meetmeid vaatluste ja 
aruannete või varjatud järelevalve 
korraldamiseks, ning ajal, mil toimub 
tegevusanalüüs või uurimine.

Igal juhul võib keelata juurdepääsu 
isikule, kelle andmeid töödeldakse ajal, mil 
võetakse meetmeid vaatluste ja aruannete 
või varjatud järelevalve korraldamiseks, 
ning ajal, mil toimub tegevusanalüüs või 
uurimine.
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Selgitus

Seoses isikuandmetele juurdepääsuga määrusega 45/2001 kooskõla tagamiseks.

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 1 PUNKTI 15 ALAPUNKT A

Artikli 37 lõige 2 (määrus (EÜ) nr 515/97)

2. Igaüks võib vastavalt sellele, kas 
andmed on TISi sisestanud liikmesriik või 
komisjon, paluda direktiivi 95/46/EÜ 
artiklis 28 sätestatud riigisisesel 
järelevalveasutusel või määruse (EÜ) nr 
45/2001 artikli 41 lõikes 2 sätestatud 
Euroopa andmekaitseinspektoril 
juurdepääsu teda käsitlevatele 
isikuandmetele, et kontrollida nende 
andmete õigsust ja kasutamist. Kõnealust 
õigust reguleeritakse selle liikmesriigi 
õigus- ja haldusnormide ning menetlustega, 
kus taotlus esitatakse, ning määrusega 
(EÜ) nr 45/2001. Kui andmed on 
sisestanud teine liikmesriik või komisjon, 
korraldatakse kontroll tihedas koostöös 
kõnealuse liikmesriigi järelevalveasutusega 
või Euroopa andmekaitseinspektoriga.

2. Igaüks võib paluda direktiivi 95/46/EÜ 
artiklis 28 sätestatud riigisisesel 
järelevalveasutusel või määruse (EÜ) nr 
45/2001 artikli 41 lõikes 2 sätestatud 
Euroopa andmekaitseinspektoril 
juurdepääsu teda käsitlevatele 
isikuandmetele, et kontrollida nende 
andmete õigsust ja kasutamist. Kõnealust 
õigust reguleeritakse selle liikmesriigi 
õigus- ja haldusnormide ning menetlustega, 
kus taotlus esitatakse, ning määrusega 
(EÜ) nr 45/2001. Kui andmed on 
sisestanud teine liikmesriik või komisjon, 
korraldatakse kontroll tihedas koostöös 
kõnealuse liikmesriigi järelevalveasutusega 
või Euroopa andmekaitseinspektoriga.

Selgitus

Isikuandmetele juurdepääsu taotlemise menetluses kooskõla tagamiseks.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 1 PUNKTI 15 ALAPUNKT A A (uus)
Artikli 37 lõige 3 a (uus) (määrus (EÜ) nr 515/97)

a a) Lisatakse järgmine lõige 3a: 
“3 a. Euroopa andmekaitseinspektor 
teostab järelevalvet TISi vastavuse üle 
määrusega (EÜ) nr 45/2001.”
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Selgitus

TISi suhtes Euroopa andmekaitseinspektori järelevalverolli tunnustamiseks, kooskõlas 
määrusega 45/2001.

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 1 PUNKTI 15 ALAPUNKT B A (uus)
Artikli 37 lõige 4 a (uus) (määrus (EÜ) nr 515/97)

b a) Lisatakse järgmine lõige 4 a: 
“4 a. Euroopa andmekaitseinspektor 
kutsub vähemalt üks kord aastas kokku 
koosoleku kõikide riikide andmekaitse 
järelevalveasutustega, et tegeleda TISiga 
seotud järelevalvealaste küsimustega.”

Selgitus

Euroopa andmekaitseinspektori ja siseriiklike järelevalveasutuste koostöö koordineerimise 
tagamiseks.

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 1 PUNKTI 20 ALAPUNKT B

Artikli 43 lõige 5 (määrus (EÜ) nr 515/97)

b) lõike 5 kolmandas lauses asendatakse 
sõna „ombudsman“ sõnadega „määruse 
(EÜ) nr 45/2001 artikli 41 lõikes 2 ette 
nähtud Euroopa andmekaitseinspektor“.

d) Lõige 5 asendatakse järgmisega:
„komitee koos artiklis ... osutatud 
järelevalvekoguga uurib kõiki artiklis 37 
osutatud siseriiklike järelevalveasutuste 
poolt avastatud TISi toimimisega seotud 
probleeme. Komitee tuleb vähemalt üks 
kord aastas kokku ad hoc koosseisus.”

Selgitus

Järgib teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) jaoks kasutusele võetud mudelit.
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SELETUSKIRI

Käesoleva määruse ettepaneku eesmärk on viia olemasolev nõukogu 13. märtsi 1997. aasta 
määrus (EÜ) nr 515/97 vastavusse ühenduse uute volitustega tollikoostöö valdkonnas, 
tugevdades samas koostööd ja andmete vahetust liikmesriikide ning liikmesriikide ja 
komisjoni vahel.

Kuigi ühenduse tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide rikkumise 
ennetamisel on pärast määruse nr 515/97 kehtestamist saavutatud häid tulemusi, on nimetatud 
määrust vaja muuta mitmel põhjusel, sealhulgas pole väheolulised ka kaks viimast ELi 
laienemist, mis on märkimisväärselt nihutanud ja suurendanud Euroopa Liidu maa- ja 
merepiire. Mitmeid andmekaitse alaseid küsimusi ja eriti TISis töödeldud isikuandmete 
kontrolli sätteid on võrdväärselt käsitletud ning neid käsitleb üksikasjalikult oma 22. 
veebruari 2007. aasta arvamuses Euroopa andmekaitseinspektor1. Samuti avaldas Euroopa 
Kontrollikoda 21. märtsil 2007. aastal oma arvamuse2.

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 515/97 loodi õiguslik alus, et liikmesriikide tolliametid saaksid 
esitada vastastikuse abistamise taotlusi võitlemiseks rikkumiste ja pettuse vastu, mis viis 
spetsiifilise andmebaasi – tolliinfosüsteemi (TIS) – loomiseni, mis ühendab praegu 1500 
terminali ja rohkem kui 3000 volitatud kasutajat kõigis 27 liikmesriigis, võimaldades 
asjaomastel haldusasutustel hoiatada oma Euroopa partnereid igasuguste ebaseaduslike 
tegevustega seotud riskide või kahtluste eest. Käesoleva määruse ettepaneku eesmärk on 
suurendada TISi funktsionaalsust, luues lisaks Euroopa andmehoidla (EDD), kus kajastuksid 
konteinerite ja transpordivahendite liikumine ning liikumisega seotud kaubad ja isikud. Lisaks 
kohaldatakse tolli uurimisandmebaasile (FIDE), mis algselt loodi liikmesriikide poolt 
kolmanda sambaga seotud teabevahetuseks, ühenduse õigust ja kasutades seda nii ühenduse 
tegevuste jälgimiseks kui ka kolmanda sambaga seotud päringute sooritamiseks.

Kuna kaubanduse lihtsustamine on ELi äripoliitika oluline element, on alati ka oht, et seda 
kasutatakse ära rahvusvaheliste majandus- ja rahanduskuritegude sooritamiseks: kuritegelikud 
organisatsioonid väldivad kontrollimist või maksude tasumist ning saavad kasu maksude 
alandamisest või edasilükkamisest, ilma et neil oleks selleks õigus, ning kulude poolelt 
püüavad nad keskenduda ühenduse tolliterritooriumilt eksporditavate põllumajandustoodete ja 
töödeldud toodete eksporditoetuste maksetele. Need tegevused võivad põhjustada olulist 
rahalist kahju Euroopa ühendustele, kuna impordile kehtestatud tollimaksud, 
põllumajandusmaksud ning impordile kehtestatud käibemaks, mille nõuavad sisse 
liikmesriigid pärast tolliformaalsuste teostamist, moodustavad olulise osa ühenduse eelarve 
tuludest.

Käesolevas määruse ettepanekus on toodud õiguslikud ja tehnilised täiendused mitmes 
valdkonnas, eriti:

  
1 Vastavalt määrusele 45/2001 asendas Euroopa andmekaitseinspektor Euroopa Ombudsmani andmekaitsealastes 
küsimustes.
2 ELT C 101, 4.5.2007, lk 4.
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– tollialaste õigusaktide mõiste kooskõlla viimine Napoli II konventsiooniga1, 
– automaatse andmevahetuse installeerimine ilma andmeid saava liikmesriigi eelneva 
taotluseta,
– menetluse kiirendamine, millega edastatakse kolmandale riigile teisest liikmesriigist saadud 
andmeid, selle riigi eelneval nõusolekul,
– TISi kasutamise võimaldamine strateegiliseks ja tegevusanalüüsiks.

Komiteemenetlus: algne nõukogu määrus (EÜ) 515/97 põhines asutamislepingu artiklitel 43 
ja 235 ning see võeti vastu nõuandemenetlusega, samas kui muutmisakt, mis põhines 
asutamislepingu artiklitel 135 ja 280, järgib kaasotsustamismenetlust. Kuna viimasega 
soovitakse muuhulgas muuta määruse artiklit 43, millega kehtestati komitoloogia komitee, on 
vaja viia artiklid 23, 25 ja 43 kooskõlla uue komitoloogia raamistikuga.

  
1 Nõukogu 18. detsembri 1997. aasta akt 98/C 24/01, millega koostatakse Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 
põhinev konventsioon tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö kohta [EÜT C 24, 23.1.1998].


