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ETTEPANEKUD

Eelarvekontrolli komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toonitab, et laekumised tollimaksudest moodustavad olulise osa ELi traditsioonilistest 
omavahenditest, ulatudes koos suhkrumaksudega 2011. aastal 16 777 100 000 euroni, 
ning et tõhus tollisüsteem on ELi finantshuvide kaitsmisel esmase tähtsusega; rõhutab, et 
tolli nõuetekohasel toimimisel on otsesed tagajärjed käibemaksu arvutamisele, mis on veel 
üks ELi eelarvetulu tähtis allikas; 

2. rõhutab, et rikkumiste ja pettuste ennetamine tollisfääris nõuetekohaste kontrollide abil ei 
kaitse mitte üksnes liidu finantshuvisid, vaid sellel on ka olulised tagajärjed ka siseturule, 
kuna sellega kõrvaldatakse nõutavast vähem tollimakse maksvate või väiksemaid 
summasid deklareerivate ettevõtjate eelised nende ees, kes seda ei tee;

3. tuletab meelde, et komisjoni eesmärk on panna liikmesriikide tolliasutused tegutsema nii, 
nagu nad oleksid üksainus tolliasutus, tagades võrdväärsed tulemused kõikjal liidu 
tolliterritooriumil1; juhib tähelepanu asjaolule, et seda ei ole võimalik saavutada ilma 
koostalitusvõimelise kommunikatsiooni- ja infovahetussüsteemita liikmesriikide ja 
komisjoni tasandil; taunib äärmiselt aeglast edasiminekut selles vallas; juhib tähelepanu 
asjaolule, et kontroll peab kaupade ja ettevõtjate valikul põhinema ühiselt kokku lepitud 
normidel ja usaldusväärsetel riskihindamiskriteeriumitel; 

4.  nõuab, et ELi naaberriikide pädevate asutustega tehtaks tihedamat koostööd ning 
vahetataks aktiivsemalt teavet ja häid tavasid tolli ajakohastamisel ning salakaubanduse ja 
tollialase korruptsiooniga võitlemisel;

5. rõhutab, et impordi puhul kasutatakse ELi tollipoliitika ühe peamise elemendina 
laialdaselt lihtsustatud tollimenetlusi, tänu millele vähenevad enne kauba vabastamist 
tolliformaalsused ja –kontroll; tuletab meelde, et 70% kõigist tollimenetlustest on 
lihtsustatud; kahetseb siiski, et kõnealused menetlused on kaasa toonud põhjendamatul 
tasemel kahjusid liidu eelarvele ning ELi kaubanduspoliitika rikkumisi;

6. palub, et komisjon tagaks liikmesriikide tasandil ettevõtjate nõuetekohase auditi süsteem 
enne lihtsustatud tollimenetluse kasutamise lubamist ning piisavad järelauditid, et 
vähendada traditsiooniliste omavahendite kahjude riski;

7. juhib tähelepanu asjaolule, et mitmetes liikmesriikides kasutavad eeskätt väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted alla 1000 euro väärtuses impordi- ja ekspordisaadetiste 
puhul suulisi tollideklaratsioone, nagu tolliseadustik võimaldab; rõhutab, et selle 
lihtsustatud menetluse kaotamine suurendaks märkimisväärselt VKEde haldus- ja 
finantskoormust ning oleks seega vastuolus Euroopa Liidu eesmärgiga vähendada 
bürokraatiat; nõuab, et suuliste tollideklaratsioonide võimalus jääks ajakohastatud 
tolliseadustiku rakenduseeskirjades alles;

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. mai 2007. aasta otsus nr 624/2007/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse 
tollialane tegevusprogramm ("Toll 2013"), ELT L 154, 14.6.2007, lk 25.
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8. tuletab meelde, et tollikontroll peaks põhinema riskianalüüsil, milleks kasutatakse muu 
hulgas ka automatiseeritud andmetöötlussüsteeme1, ning juhib tähelepanu sellele, et 
Euroopa Kontrollikoja audiitorite arvates võivad ELi finants- ja kaubanduspoliitilisi 
huvisid piisavalt kaitsta üksnes tollideklaratsioonide töötlemisega integreeritud 
automatiseeritud riskiprofiilid; taunib asjaolu, et automatiseeritud riskiprofiilid 
traditsiooniliste omavahendite ja ühise kaubanduspoliitikaga seotud küsimustes on 
kasutusele võetud vaid üksikutes liikmesriikides; nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 
olukorra lahendamiseks vajalikke meetmeid;

9. kordab oma seisukohta, mis on esitatud parlamendi 10. mai 2011. aasta resolutsiooni 
(komisjoni 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja 
eriaruannete kohta) III osas, mis käsitleb kontrollikoja eriaruannet „Kas impordi 
lihtsustatud tolliprotseduure kontrollitakse mõjusalt?“.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. aprilli 2005. aasta määrus (EÜ) nr 648/2005, millega muudetakse nõukogu 
määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, ELT L 117, 4.5.2005, lk 13.
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