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Muudatusettepanek 31
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjoni teatises tolli riskijuhtimise 
ja tarneahela turvalisuse kohta 
(COM(2012) 793) tunnistatakse pakilist 
vajadust muuta kvaliteetsemaks ja 
kättesaadavamaks andmed, mida 
kasutatakse saabumiseelses 
riskianalüüsis, eelkõige liikmesriikide ja 
ELi tasandil esinevate julgeoleku- ja 
turvalisusriskide tõhusaks 
kindlakstegemiseks ja leevendamiseks 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 
artikli 13 lõike 2 alusel kehtestatud ühises 
riskijuhtimise raamistikus. Konteinerite 
liikumist käsitlevate andmete hõlmamine 
saabumiseelsesse riskijuhtimisse 
parandab oluliselt tarneahela 
läbipaistvust ning suurendab märgatavalt 
ELi ja liikmesriikide suutlikkust suunata 
kontrollimisele suuremat riski kujutavad 
kaubasaadetised, hõlbustades samal ajal 
seaduslikku kauplemist.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt selgitust artikli 18c kohta.

Muudatusettepanek 32
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selguse, järjepidevuse ja läbipaistvuse 
suurendamiseks on vaja konkreetsemalt
määratleda asutused, kellel peaks olema 
juurdepääs käesoleva määruse alusel 
loodud andmehoidlatele, ning selleks 
esitatakse ühtne viide pädevatele 
asutustele.

(4) Selguse, järjepidevuse, ühtsuse ja 
läbipaistvuse suurendamiseks on vaja 
konkreetselt määratleda asutused, kellel 
peaks olema juurdepääs käesoleva määruse 
alusel loodud andmehoidlatele, ning 
selleks esitatakse ühtne viide pädevatele 
asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Tadeusz Ross

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) arvestades, et teave probleemi 
ulatuse kohta, mis saadi komisjoni 
mõjuhinnangust nõukogu vastastikust abi 
tollivaldkonnas käsitleva määruse (EÜ) 
nr 515/97 muutmise kohta 
(SWD(2013)0482 final), näitas, et üksnes 
päritolu valesti deklareerimisest tulenevad 
pettused võivad põhjustada EL 27-le 
aastas kuni 100 miljoni euro suurust 
kahju. 2011. aastal teatasid liikmesriigid 
1905st avastatud pettuse- ja muu 
eeskirjade eiramise juhtumist seoses 
kauba valesti kirjeldamisega, mis 
moodustas 107,7 miljoni euro suuruse 
kahju. Tegemist on aga üksnes sellise 
kahjuga, mille liikmesriigid ja komisjon 
on avastanud. Probleemi tegelik ulatus 
võib seega olla oluliselt suurem, sest ei ole 
kättesaadav teave hinnanguliselt 30 000 
avastatud võimaliku pettusejuhtumi 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 34
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Pettuste avastamine, riskisuundumuste 
tuvastamine ja tõhusate 
riskijuhtimismenetluste rakendamine 
sõltub suurel määral asjakohaste 
operatiivsete andmekogumite 
kindlakstegemisest ja võrdlevast 
analüüsimisest. Seepärast tuleb Euroopa 
Liidu tasandil luua andmehoidla, mis 
sisaldab andmeid kaupade impordi, 
ekspordi ja transiidi, sealhulgas 
liikmesriikide piires toimuva kaupade 
transiidi ja otseekspordi kohta. Selleks 
peaksid liikmesriigid võimaldama
süstemaatiliselt dubleerida komisjoni 
hallatavatest süsteemidest pärit andmeid 
kaupade impordi, ekspordi ja transiidi 
kohta ning esitama komisjonile andmeid, 
mis käsitlevad kaupade transiiti 
liikmesriikide piires ja otseeksporti.

(6) Pettuste avastamine, riskisuundumuste 
tuvastamine ja tõhusate 
riskijuhtimismenetluste rakendamine 
sõltub suurel määral asjakohaste 
operatiivsete andmekogumite 
kindlakstegemisest ja võrdlevast 
analüüsimisest. Seepärast tuleb Euroopa 
Liidu tasandil luua konkreetsete 
pettusekahtluse juhtumite jaoks
andmehoidla, mis sisaldab andmeid 
kaupade impordi, ekspordi ja transiidi, 
sealhulgas liikmesriikide piires toimuva 
kaupade transiidi ja otseekspordi kohta.
Selleks peaksid liikmesriigid võimaldama
selliste üksikjuhtumite puhul dubleerida 
komisjoni hallatavatest süsteemidest pärit 
andmeid kaupade impordi, ekspordi ja 
transiidi kohta ning esitama komisjonile 
andmeid, mis käsitlevad kaupade transiiti 
liikmesriikide piires ja otseeksporti.

Or. de

Selgitus

Vt selgitust artikli 18h kohta.

Muudatusettepanek 35
Tadeusz Ross

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Pettuste avastamine, riskisuundumuste 
tuvastamine ja tõhusate 

(6) Arvestades tollipettuste ulatuse 
suurenemist, on tähtis parandada nende 
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riskijuhtimismenetluste rakendamine 
sõltub suurel määral asjakohaste 
operatiivsete andmekogumite 
kindlakstegemisest ja võrdlevast 
analüüsimisest. Seepärast tuleb Euroopa 
Liidu tasandil luua andmehoidla, mis 
sisaldab andmeid kaupade impordi, 
ekspordi ja transiidi, sealhulgas 
liikmesriikide piires toimuva kaupade 
transiidi ja otseekspordi kohta. Selleks 
peaksid liikmesriigid võimaldama 
süstemaatiliselt dubleerida komisjoni 
hallatavatest süsteemidest pärit andmeid 
kaupade impordi, ekspordi ja transiidi 
kohta ning esitama komisjonile andmeid, 
mis käsitlevad kaupade transiiti 
liikmesriikide piires ja otseeksporti.

avastamist ja ennetamist üheaegselt nii 
riiklikul kui Euroopa tasandil. Pettuste 
avastamine, riskisuundumuste tuvastamine 
ja tõhusate riskijuhtimismenetluste 
rakendamine sõltub suurel määral 
asjakohaste operatiivsete andmekogumite 
kindlakstegemisest ja võrdlevast 
analüüsimisest. Seepärast tuleb Euroopa 
Liidu tasandil luua võimalikult täielik
andmehoidla, mis sisaldab andmeid 
kaupade impordi, ekspordi ja transiidi
kohta maa-, vee- või õhutee kaudu,
sealhulgas liikmesriikide piires toimuva 
kaupade transiidi ja otseekspordi kohta.
Selleks peaksid liikmesriigid võimaldama 
süstemaatiliselt dubleerida komisjoni 
hallatavatest süsteemidest pärit andmeid 
kaupade impordi, ekspordi ja transiidi 
kohta ning esitama komisjonile viivitamata
andmeid, mis käsitlevad kaupade transiiti 
liikmesriikide piires ja otseeksporti.
Komisjon peaks igal aastal esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
sellest andmehoidlast saadud tulemused.

Or. en

Muudatusettepanek 36
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) 2011. aastal võeti kasutusele e-toll, 
mille puhul impordi ja ekspordiga seotud 
tõendavaid dokumente ei säilita enam 
tolliasutused, vaid ettevõtjad, ning see on 
kaasa toonud viivitusi Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) 
tollivaldkonda käsitlevates juurdlustes, sest 
OLAF vajab dokumentide hankimiseks 
kõnealuste asutuste poolset vahendamist. 
Peale selle seab juurdluste edukale 
läbiviimisele täiendavaid piiranguid 

(8) 2011. aastal võeti kasutusele e-toll, 
mille puhul impordi ja ekspordiga seotud 
tõendavaid dokumente ei säilita enam 
tolliasutused, vaid ettevõtjad, ning see on 
kaasa toonud viivitusi Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) 
tollivaldkonda käsitlevates juurdlustes, sest 
OLAF vajab dokumentide hankimiseks 
kõnealuste asutuste poolset vahendamist. 
Peale selle seab juurdluste edukale 
läbiviimisele täiendavaid piiranguid 



AM\1019280ET.doc 7/51 PE529.735v01-00

ET

asutuse käsutuses olevate tollidokumentide 
suhtes kohaldatav kolme aasta pikkune 
säilitamistähtaeg. Tollivaldkonnas 
juurdluste läbiviimise kiirendamiseks 
peaks komisjonil seepärast olema õigus 
taotleda impordi- ja ekspordideklaratsioone
tõendavaid dokumente otse asjaomastelt 
ettevõtjatelt. Kõnealustel ettevõtjatel peaks 
olema kohustus esitada komisjonile 
taotletud dokumendid.

asutuse käsutuses olevate tollidokumentide 
suhtes kohaldatav kolme aasta pikkune 
säilitamistähtaeg. Tollivaldkonnas 
juurdluste läbiviimise kiirendamiseks 
peaks komisjonil seepärast teatud 
tingimustel ja pärast liikmesriigi eelnevat 
teavitamist olema õigus taotleda impordi-
ja ekspordideklaratsioone tõendavaid 
dokumente otse asjaomastelt ettevõtjatelt. 
Kõnealustel ettevõtjatel peaks olema 
kohustus esitada komisjonile taotletud 
dokumendid.

Or. pt

Muudatusettepanek 37
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) 2011. aastal võeti kasutusele e-toll, 
mille puhul impordi ja ekspordiga seotud 
tõendavaid dokumente ei säilita enam 
tolliasutused, vaid ettevõtjad, ning see on 
kaasa toonud viivitusi Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) 
tollivaldkonda käsitlevates juurdlustes, sest 
OLAF vajab dokumentide hankimiseks 
kõnealuste asutuste poolset vahendamist. 
Peale selle seab juurdluste edukale 
läbiviimisele täiendavaid piiranguid 
asutuse käsutuses olevate tollidokumentide 
suhtes kohaldatav kolme aasta pikkune 
säilitamistähtaeg. Tollivaldkonnas 
juurdluste läbiviimise kiirendamiseks 
peaks komisjonil seepärast olema õigus 
taotleda impordi- ja ekspordideklaratsioone 
tõendavaid dokumente otse asjaomastelt 
ettevõtjatelt. Kõnealustel ettevõtjatel peaks 
olema kohustus esitada komisjonile 
taotletud dokumendid.

(8) 2011. aastal võeti kasutusele e-toll, 
mille puhul impordi ja ekspordiga seotud 
tõendavaid dokumente ei säilita enam 
tolliasutused, vaid ettevõtjad, ning see on 
kaasa toonud viivitusi Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) 
tollivaldkonda käsitlevates juurdlustes, sest 
OLAF vajab dokumentide hankimiseks 
kõnealuste asutuste poolset vahendamist. 
Peale selle seab juurdluste edukale 
läbiviimisele täiendavaid piiranguid 
asutuse käsutuses olevate tollidokumentide 
suhtes kohaldatav kolme aasta pikkune 
säilitamistähtaeg. Tollivaldkonnas 
juurdluste läbiviimise kiirendamiseks 
peaks komisjonil seepärast olema õigus 
taotleda impordi- ja ekspordideklaratsioone 
tõendavaid dokumente otse asjaomastelt 
ettevõtjatelt. Asjaomaseid ettevõtjaid 
tuleks teavitada sellest, millist liiki 
menetlust kohaldatakse. Kõnealustel 
ettevõtjatel peaks olema kohustus esitada 
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komisjonile taotletud dokumendid.

Or. de

Selgitus

Otsese dokumentide nõudmise puhul tuleb asjaomast ettevõtjat teavitada sellest, kas tegemist 
on maksu kogumise, trahvi- või karistusmenetlusega ja milline on tema roll menetluses, et ta 
oleks teadlik oma õigustest ja kohustustest, eriti dokumentide võimaliku hilisema 
tõendusmaterjalina kasutamise korral.

Muudatusettepanek 38
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Sisestatud andmete konfidentsiaalsuse 
tagamiseks tuleb ette näha sisestatud 
andmetele juurdepääsu piiramine üksnes 
konkreetsete kasutajatega.

(9) Sisestatud andmete konfidentsiaalsuse 
tagamiseks tuleb ette näha sisestatud 
andmetele juurdepääsu piiramine üksnes 
konkreetsete kasutajatega ja 
kindlaksmääratud eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Sisestatud andmete konfidentsiaalsuse 
tagamiseks tuleb ette näha sisestatud 
andmetele juurdepääsu piiramine üksnes 
konkreetsete kasutajatega.

(9) Sisestatud andmete konfidentsiaalsuse 
ja suurema turvalisuse tagamiseks tuleb 
ette näha sisestatud andmetele juurdepääsu
piiramine üksnes konkreetsete 
kasutajatega.

Or. pl
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Muudatusettepanek 40
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Andmete TISis säilitamist 
reguleerivate sätete tõttu esineb sageli 
teabe põhjendamatut hävimist, mis tuleneb 
asjaolust, et kaasnevast halduskoormusest 
tingituna ei teosta liikmesriigid süsteemselt 
iga-aastast läbivaatamist. Seepärast tuleb 
andmete TISis säilitamist reguleerivat 
menetlust lihtsustada, tühistades kohustuse 
andmed igal aastal läbi vaadata ja 
kehtestades kümne aasta pikkuse 
maksimaalse säilitamisperioodi, mis vastab 
käesoleva määruse alusel loodud 
andmehoidlate puhul sätestatud 
perioodidele. Selline ajavahemik on vajalik 
eeskirjade eiramise käsitlemisega seotud 
pikaajaliste menetluste tõttu ja põhjusel, et 
kõnealused andmed on vajalikud ühiste 
tollioperatsioonide ja juurdluste 
läbiviimiseks. Peale selle tuleb 
andmekaitset reguleerivate eeskirjade 
kaitsmiseks teavitada Euroopa 
andmekaitseinspektorit juhtumitest, mil 
TISis säilitatakse isikuandmeid kauem kui 
viis aastat.

(13) Andmete TISis säilitamist 
reguleerivate sätete tõttu esineb sageli 
teabe põhjendamatut hävimist, mis tuleneb 
asjaolust, et kaasnevast halduskoormusest 
tingituna ei teosta liikmesriigid süsteemselt 
iga-aastast läbivaatamist. Seepärast tuleb 
andmete TISis säilitamist reguleerivat 
menetlust lihtsustada, tühistades kohustuse 
andmed igal aastal läbi vaadata ja 
kehtestades kümne aasta pikkuse 
maksimaalse säilitamisperioodi, mis vastab 
käesoleva määruse alusel loodud 
andmehoidlate puhul sätestatud 
perioodidele. See ei peaks aga kehtima 
aegumistähtaja suhtes. Selline ajavahemik 
on vajalik eeskirjade eiramise 
käsitlemisega seotud pikaajaliste 
menetluste tõttu ja põhjusel, et kõnealused 
andmed on vajalikud ühiste 
tollioperatsioonide ja juurdluste 
läbiviimiseks. Peale selle tuleb 
andmekaitset reguleerivate eeskirjade 
kaitsmiseks teavitada Euroopa 
andmekaitseinspektorit juhtumitest, mil 
TISis säilitatakse isikuandmeid kauem kui 
viis aastat.

Or. de

Selgitus

Säilitamistähtaeg ei tohiks tühistada praegust kolme aasta pikkust aegumistähtaega 
tollieeskirjade rikkumise korral. See ei oleks kooskõlas liidu tolliseadustiku ega siseriiklike 
tollieeskirjadega.
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Muudatusettepanek 41
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Andmete TISis säilitamist 
reguleerivate sätete tõttu esineb sageli 
teabe põhjendamatut hävimist, mis tuleneb 
asjaolust, et kaasnevast halduskoormusest 
tingituna ei teosta liikmesriigid süsteemselt 
iga-aastast läbivaatamist. Seepärast tuleb 
andmete TISis säilitamist reguleerivat 
menetlust lihtsustada, tühistades kohustuse 
andmed igal aastal läbi vaadata ja 
kehtestades kümne aasta pikkuse 
maksimaalse säilitamisperioodi, mis vastab 
käesoleva määruse alusel loodud 
andmehoidlate puhul sätestatud 
perioodidele. Selline ajavahemik on vajalik 
eeskirjade eiramise käsitlemisega seotud 
pikaajaliste menetluste tõttu ja põhjusel, et 
kõnealused andmed on vajalikud ühiste 
tollioperatsioonide ja juurdluste 
läbiviimiseks. Peale selle tuleb 
andmekaitset reguleerivate eeskirjade 
kaitsmiseks teavitada Euroopa 
andmekaitseinspektorit juhtumitest, mil 
TISis säilitatakse isikuandmeid kauem kui 
viis aastat.

(13) Andmete TISis säilitamist 
reguleerivate sätete tõttu esineb sageli 
teabe põhjendamatut hävimist, mis tuleneb 
asjaolust, et kaasnevast halduskoormusest 
ning asjakohaste ressursside, eriti 
inimressursside puudumisest tingituna ei 
teosta liikmesriigid süsteemselt iga-aastast 
läbivaatamist. Seepärast tuleb andmete 
TISis säilitamist reguleerivat menetlust 
lihtsustada, tühistades kohustuse andmed 
igal aastal läbi vaadata ja kehtestades 
kümne aasta pikkuse maksimaalse 
säilitamisperioodi, mis vastab käesoleva 
määruse alusel loodud andmehoidlate 
puhul sätestatud perioodidele. Selline 
ajavahemik on vajalik eeskirjade eiramise 
käsitlemisega seotud pikaajaliste 
menetluste tõttu ja põhjusel, et kõnealused 
andmed on vajalikud ühiste 
tollioperatsioonide ja juurdluste 
läbiviimiseks. Peale selle tuleb 
andmekaitset reguleerivate eeskirjade 
kaitsmiseks teavitada Euroopa 
andmekaitseinspektorit juhtumitest, mil 
TISis säilitatakse isikuandmeid kauem kui 
viis aastat.

Or. pl

Muudatusettepanek 42
Tadeusz Ross

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 11
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– „rahvusvahelises tarneahelas tegutsevad 
teenuseosutajad” – omanikud, saatjad, 
saajad, ekspediitorid, transportijad ja muud 
vahendajad või rahvusvahelises tarneahelas 
osalevad isikud.”

– „rahvusvahelises tarneahelas tegutsevad
era- või avalik-õiguslikud
teenuseosutajad” – omanikud, saatjad, 
saajad, ekspediitorid, transportijad, tootjad
ja muud vahendajad või rahvusvahelises 
tarneahelas osalevad isikud.”

Or. en

Muudatusettepanek 43
Tadeusz Ross

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Taotluse saanud asutuse töötajate 
hangitud ja artiklites 4–11 sätestatud abi 
korras taotluse esitanud asutusele edastatud 
dokumendid, dokumentide tõestatud 
koopiad, kinnitused, kõik haldusasutuste 
väljastatud aktid või otsused, aruanded ja 
igasugused muud andmed võivad olla 
taotluse esitanud liikmesriigi haldus- ja 
kohtumenetluses vastuvõetavad asitõendid 
samamoodi nagu siis, kui need oleksid 
hangitud selles liikmesriigis, kus menetlus 
toimub.”

„Taotluse saanud asutuse töötajate 
hangitud ja artiklites 4–11 sätestatud abi 
korras taotluse esitanud asutusele edastatud 
dokumendid, dokumentide tõestatud 
koopiad, kinnitused, kõik haldusasutuste 
väljastatud ametlikud aktid või otsused, 
aruanded ja igasugused muud andmed 
võivad olla taotluse esitanud liikmesriigi 
haldus- ja kohtumenetluses vastuvõetavad 
asitõendid samamoodi nagu siis, kui need 
oleksid hangitud selles liikmesriigis, kus 
menetlus toimub.”

Or. en

Muudatusettepanek 44
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Artikli 18 lõike 1 lõik 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Kui liikmesriigi pädevatele asutustele 
saab teatavaks tegevus, mis kujutab endast 
või nende arvates ilmselt kujutab endast 
ühenduse tasandil eriti olulist tolli- või 
põllumajandusalaste õigusaktide 
rikkumist, eriti kui:

1. Kui liikmesriigi pädevatele asutustele 
saab teatavaks tegevus, mis kujutab endast 
või nende arvates ilmselt kujutab endast 
tollialaste õigusaktide rikkumist, eriti kui:

Or. en

Selgitus

Määruse eesmärk on edendada koostööd liikmesriikide ja komisjoni vahel, mitte komisjoni ja 
ettevõtjate vahel. Seepärast peaksid liikmesriikide kohustused olema selged.

Muudatusettepanek 45
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1 – taane 2 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 b. Artikli 18 lõiget 1 muudetakse 
järgmiselt:

Lisatakse taane 2 a (uus):

- kui tollialaste õigusaktide rikkumised 
ületavad komisjoni sätestatud lävendi,

Or. en

Selgitus

Määruse eesmärk on edendada koostööd liikmesriikide ja komisjoni vahel, mitte komisjoni ja 
ettevõtjate vahel. Seepärast peaksid liikmesriikide kohustused olema selged.



AM\1019280ET.doc 13/51 PE529.735v01-00

ET

Muudatusettepanek 46
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 c (uus)
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 c. Artikli 18 lõike 1 lõik 2 asendatakse 
järgmisega:

edastavad nad komisjonile, niipea kui 
võimalik, kas omal algatusel või komisjoni 
põhjendatud taotlusel dokumentide, nende 
koopiate või väljavõtete kujul mis tahes 
asjakohase teabe, mida vajatakse faktide 
kindlakstegemiseks, nii et komisjon võiks 
kooskõlastada liikmesriikide samme.

edastavad nad komisjonile niipea kui 
võimalik, kuid hiljemalt kolme nädala 
pärast kas omal algatusel või komisjoni 
põhjendatud taotlusel dokumentide, nende 
koopiate või väljavõtete kujul mis tahes 
asjakohase teabe, mida vajatakse faktide 
kindlakstegemiseks, nii et komisjon võiks 
kooskõlastada liikmesriikide samme.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 d (uus)
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 d. Artikli 18 lõike 4 lõik 1 asendatakse 
järgmisega:

4. Kui komisjon leiab, et ühes või mitmes 
liikmesriigis on aset leidnud eeskirjade 
eiramine, informeerib ta sellest asjaomast 
liikmesriiki või liikmesriike ning see riik 
või riigid teevad esimesel võimalusel 
uurimise, milles juures võivad viibida 
komisjoni ametnikud käesoleva määruse 
artikli 9 lõikes 2 ja artiklis 11 sätestatud 
tingimustel.

4. Kui komisjon leiab, et ühes või mitmes 
liikmesriigis on aset leidnud eeskirjade 
eiramine, informeerib ta sellest asjaomast 
liikmesriiki või liikmesriike ning see riik 
või riigid teevad esimesel võimalusel, kuid 
mitte hiljem kui kolm nädalat pärast teabe 
saamist uurimise, milles juures võivad 
viibida komisjoni ametnikud käesoleva 
määruse artikli 9 lõikes 2 ja artiklis 11 
sätestatud tingimustel.
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Or. en

Selgitus

Määruse eesmärk on edendada koostööd liikmesriikide ja komisjoni vahel, mitte komisjoni ja 
ettevõtjate vahel. Seepärast peaksid liikmesriikide kohustused olema selged.

Muudatusettepanek 48
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks liikmesriikide 
pädevust ning määruse (EMÜ) nr 2913/92 
artikli 4 lõigetes 25 ja 26 ning artikli 13 
lõikes 2 sätestatud riskijuhtimise 
eesmärgil ja selleks, et aidata artiklis 29 
osutatud asutustel tuvastada selliste 
kaupade liikumist, mis võivad olla seotud 
tolli- või põllumajandusalaste
õigusaktidega vastuolus oleva tegevusega, 
ja selliseks tegevuseks kasutatavaid 
transpordivahendeid, sealhulgas 
konteinereid, loob komisjon 
rahvusvahelises tarneahelas tegutsevate 
era- või avalik-õiguslike teenuseosutajate
esitatud andmete põhjal andmehoidla ning 
haldab seda. Kõnealustel asutustel on 
andmehoidlale otsene juurdepääs.”

1. Ilma et see piiraks liikmesriikide 
pädevust ning selleks, et aidata artiklis 29 
osutatud asutustel tuvastada selliste 
kaupade liikumist, mis võivad olla seotud 
tolli- või põllumajandusalaste 
õigusaktidega vastuolus oleva tegevusega, 
ja selliseks tegevuseks kasutatavaid 
transpordivahendeid, sealhulgas 
konteinereid, loob komisjon 
rahvusvahelises tarneahelas tegutsevate 
era- või avalik-õiguslike teenuseosutajate
esitatud andmete põhjal andmehoidla ning 
haldab seda. Kõnealustel asutustel on 
andmehoidlale otsene juurdepääs.

Or. en

Selgitus

Riskijuhtimine tollikontekstis hõlmab tegevusi, mis on riigi pädevuses (riskihindamine 
tähendab riskide süstemaatilist tuvastamist, sh juhusliku kontrolli abil, ning kõikide meetmete 
rakendamist, et piirata riski esinemist). Komisjoni ettepaneku kontekstis on see viide tarbetu 
ja võib tekitada segadust ning küsimusi piiride kohta komisjoni ja liikmesriikide tegevuse 
vahel.
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Muudatusettepanek 49
Tadeusz Ross

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks liikmesriikide 
pädevust ning määruse (EMÜ) nr 2913/92 
artikli 4 lõigetes 25 ja 26 ning artikli 13 
lõikes 2 sätestatud riskijuhtimise eesmärgil 
ja selleks, et aidata artiklis 29 osutatud 
asutustel tuvastada selliste kaupade 
liikumist, mis võivad olla seotud tolli- või 
põllumajandusalaste õigusaktidega 
vastuolus oleva tegevusega, ja selliseks 
tegevuseks kasutatavaid 
transpordivahendeid, sealhulgas 
konteinereid, loob komisjon 
rahvusvahelises tarneahelas tegutsevate 
era- või avalik-õiguslike teenuseosutajate 
esitatud andmete põhjal andmehoidla ning 
haldab seda. Kõnealustel asutustel on 
andmehoidlale otsene juurdepääs.”

1. Ilma et see piiraks liikmesriikide 
pädevust ning määruse (EMÜ) nr 2913/92 
artikli 4 lõigetes 25 ja 26 ning artikli 13 
lõikes 2 sätestatud riskijuhtimise eesmärgil 
ja selleks, et aidata artiklis 29 osutatud 
asutustel tuvastada selliste kaupade 
liikumist, mis võivad olla seotud tolli- või 
põllumajandusalaste õigusaktidega 
vastuolus oleva tegevusega, ja selliseks 
tegevuseks kasutatavaid õhu-, mere- või 
maismaatranspordi vahendeid, sealhulgas 
konteinereid, loob komisjon 
rahvusvahelises tarneahelas tegutsevate 
era- või avalik-õiguslike teenuseosutajate 
esitatud andmete põhjal andmehoidla ning 
haldab seda. Kõnealustel asutustel on 
andmehoidlale otsene juurdepääs. 
Tagamaks, et neis andmehoidlates 
sisalduvat teavet, mis puudutab 
liikmesriikide teenusepakkujate huve, ei 
kasutataks vääralt.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18a – lõige 3 – punkt a
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 b a. Artiklit 18a muudetakse järgmiselt.

Lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega.

(a) konteinerite liikumise kohta: (a) konteinerite liikumise kohta:

– konteineri number; - konteineri number,

– konteineris sisalduva veose 
laadimisstaatus;

– konteineris sisalduva veose 
laadimisstaatus;

– liikumise kuupäev; liikumise kuupäev;

– liikumise tüüp (lastitud, mahalaaditud, 
ümberlaaditud, sisenemine, väljumine jne);

- liikumise tüüp (lastitud, mahalaaditud, 
ümberlaaditud, sisenemine, väljumine jne);

– laeva nimi või transpordivahendi 
registrinumber;

- laeva nimi või transpordivahendi 
registreerimisnumber;

– reisi number; - reisi number;

– asukoht; - koht;

– saatekiri või muu transpordidokument; - saatekiri või muu transpordidokument;

- broneeringu kinnitus;

- peale- või mahalaadimisrajatisse 
saabumine;

- peale- või mahalaadimisrajatisest 
lahkumine;

- transpordivahendile laadimine või sealt 
mahalaadimine;

- korraldus täitmise või tühjendamise 
kohta;

- kinnitus täitmise või tühjendamise 
kohta;

- terminalisisene liikumine;

- kontroll terminali väravas;

- suurematele remonditöödele saatmine;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18 a – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 
45/2001 kohaldamist, võib komisjon 
rahvusvahelises tarneahelas tegutsevate 
era- või avalik-õiguslike teenuseosutajate
nõusolekul edastada artikli 18a lõikes 3 
osutatud andmeid rahvusvahelistele 
organisatsioonidele ja/või ELi 
institutsioonidele/asutustele, kes toetavad 
liidu finantshuvide kaitset ja tollialaste 
õigusaktide nõuetekohast kohaldamist ning 
kellega komisjon on sõlminud vastava 
kokkuleppe või vastastikuse mõistmise 
memorandumi.

6. Komisjon võib andmed esitanud 
liikmesriigi nõusolekul kooskõlas lõikes 1 
täpsustatud menetlusega edastada saadud 
valitud andmeid järgmistele
rahvusvahelistele organisatsioonidele: 
Maailma Tolliorganisatsioonile,
Rahvusvahelisele Mereorganisatsioonile, 
Rahvusvahelisele 
Tsiviillennundusorganisatsioonile ja 
Rahvusvahelisele Lennutranspordi 
Assotsiatsioonile ning EUROPOLile, kes 
toetavad liidu finantshuvide kaitset ja 
tollialaste õigusaktide nõuetekohast 
kohaldamist ning kellega komisjon on 
sõlminud vastava kokkuleppe või 
vastastikuse mõistmise memorandumi.

Or. en

Selgitus

Andmekaitse on väga tundlik teema ja sidusrühmad peavad teadma, missugustele 
organisatsioonidele ja ametitele võib komisjon nende andmeid edastada. Õiguskindluse ja 
läbipaistvuse huvides tuleks see loetelu õigusaktis sätestada. Komisjon võib loetelu muuta 
delegeeritud õigusaktiga.

Muudatusettepanek 52
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18 a – lõige 6 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud 
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õigusakte, et muuta loetelu 
rahvusvahelistest organisatsioonidest 
ja/või ELi institutsioonidest/asutustest, 
kes toetavad liidu finantshuvide kaitset ja 
tollialaste õigusaktide nõuetekohast 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Andmekaitse on väga tundlik teema ja sidusrühmad peavad teadma, missugustele 
organisatsioonidele ja ametitele võib komisjon nende andmeid edastada. Õiguskindluse ja 
läbipaistvuse huvides tuleks see loetelu õigusaktis sätestada. Komisjon võib loetelu muuta 
delegeeritud õigusaktiga.

Muudatusettepanek 53
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18 a – lõige 6 – lõik 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon konsulteerib artikli 18a lõikes 6 
osutatud delegeeritud õigusaktide 
väljatöötamise asjus ettevõtjate 
esindajatega.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Tadeusz Ross

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18b – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib pakkuda liikmesriikidele 
ekspertiisi, tehnilist või logistilist abi, 
koolitus- või teavitustegevust või mis tahes 
muud tegevustoetust nii käesoleva määruse 
eesmärkide saavutamiseks kui ka 
liikmesriikide kohustuste täitmiseks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
87 ette nähtud tollikoostöö rakendamise 
raames. Komisjon loob sel eesmärgil 
asjakohased tehnilised süsteemid.”

2. Komisjon tagab liikmesriikidele 
ekspertiisi, tehnilise või logistilise abi, 
koolitus- või teavitustegevuse või mis tahes 
muud tegevustoetuse nii käesoleva 
määruse eesmärkide saavutamiseks kui ka 
liikmesriikide kohustuste täitmiseks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
87 ette nähtud tollikoostöö rakendamise 
raames. Komisjon loob sel eesmärgil 
asjakohased tehnilised süsteemid.”

Or. en

Muudatusettepanek 55
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18c välja jäetud

Or. de

Selgitus

Konteinerite andmete esitamise süsteemi kasutuselevõtmine ei ole soovitav, kuna see 
suurendaks ettevõtjate kulusid ja bürokraatiat. Lisaks tuleks kolmandatele isikutele anda 
kohustuslikus korras tundlikku – muu hulgas maksualast – tolliteavet, mis ei oleks kooskõlas 
maksusaladuse ja andmekaitsealaste sätetega. (NB: käesoleva artikli väljajätmine nõuab ka 
artiklite 18d, 18e ja 18f muutmist.)

Muudatusettepanek 56
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
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Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18c – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 18a lõikes 1 viidatud 
rahvusvahelistes tarneahelates tegutsevad 
era- või avalik-õiguslikud 
teenuseosutajad, kes säilitavad andmeid 
konteinerite liikumise ja staatuse kohta 
või kellel on juurdepääs kõnealustele 
andmetele, esitavad komisjonile 
konteinerite saatekirjad.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Konteinerite andmete esitamise süsteemi kasutuselevõtmine ei ole soovitav, kuna see 
suurendaks ettevõtjate kulusid ja bürokraatiat. Lisaks tuleks kolmandatele isikutele anda 
kohustuslikus korras tundlikku – muu hulgas maksualast – tolliteavet, mis ei oleks kooskõlas 
maksusaladuse ja andmekaitsealaste sätetega. (NB: käesoleva artikli väljajätmine nõuab ka 
artiklite 18d, 18e ja 18f muutmist.)

Muudatusettepanek 57
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18c – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 18a lõikes 1 viidatud 
rahvusvahelistes tarneahelates tegutsevad 
era- või avalik-õiguslikud 
teenuseosutajad, kes säilitavad andmeid 
konteinerite liikumise ja staatuse kohta või 
kellel on juurdepääs kõnealustele 
andmetele, esitavad komisjonile 
konteinerite saatekirjad.

Meretransporditeenuste osutajad, kes 
säilitavad andmeid konteinerite liikumise 
ja staatuse kohta või kellel on juurdepääs 
kõnealustele andmetele, esitavad 
komisjonile konteinerite saatekirjad.

Or. en
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Selgitus

Komisjoni mõjuhinnangus öeldakse selgelt, et ettepaneku sihtrühm on meretransporditeenuste 
osutajad ning see on välja töötatud, arvestades nende andmebaase ja süsteeme. 
Mõjuhinnangus on konsulteeritud ainult meretransporditeenuste osutajatega ja arvesse 
võetud ainult merekeskkonda. Laiendamine teistele mudelitele nõuaks uut mõjuhinnangut ja 
täiendavaid konsultatsioone.

Muudatusettepanek 58
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18c – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõutavad konteinerite saatekirjad 
esitatakse järgmistel juhtudel:

välja jäetud

(a) konteinerid, mis kavatsetakse tuua 
laevaga kolmandast riigist liidu 
tolliterritooriumile;

(b) konteinerid, mis viiakse laevaga liidu 
tolliterritooriumilt kolmandasse riiki.

Or. de

Selgitus

Konteinerite andmete esitamise süsteemi kasutuselevõtmine ei ole soovitav, kuna see 
suurendaks ettevõtjate kulusid ja bürokraatiat. Lisaks tuleks kolmandatele isikutele anda 
kohustuslikus korras tundlikku – muu hulgas maksualast – tolliteavet, mis ei oleks kooskõlas 
maksusaladuse ja andmekaitsealaste sätetega. (NB: käesoleva artikli väljajätmine nõuab ka 
artiklite 18d, 18e ja 18f muutmist.)

Muudatusettepanek 59
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18c – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõutavad konteinerite saatekirjad 
esitatakse järgmistel juhtudel:

2. Nõutavad konteinerite saatekirjad 
esitatakse konteinerite kohta, mida 
kavatsetakse tuua laevaga kolmandast 
riigist liidu tolliterritooriumile;

Or. en

Selgitus

Et võidelda tollipettuste ja muude ELi huve ohustavate asjaolude vastu, on ELi 
territooriumile toodavate konteinerite saatekirjad väga tähtsad. Samas ei ole selge, miks on 
vaja sama teavet EList lahkuvate konteinerite kohta. Sellel ei ole pettuse tuvastamiseks mingit 
väärtust. Et riskide juhtimine oleks tõhus, on suur osa ekspordiandmetest juba kättesaadav 
tänu liidu tolliseadustiku mitmekordsete failide süstemeile. 

Muudatusettepanek 60
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18c – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) konteinerid, mis viiakse laevaga liidu 
tolliterritooriumilt kolmandasse riiki.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Et võidelda tollipettuste ja muude ELi huve ohustavate asjaolude vastu, on ELi 
territooriumile toodavate konteinerite saatekirjad väga tähtsad. Samas ei ole selge, miks on 
vaja sama teavet EList lahkuvate konteinerite kohta. Sellel ei ole pettuse tuvastamiseks mingit 
väärtust. Et riskide juhtimine oleks tõhus, on suur osa ekspordiandmetest juba kättesaadav 
tänu liidu tolliseadustiku mitmekordsete failide süstemeile. 

Muudatusettepanek 61
Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18c – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nõutavates konteinerite saatekirjades 
teavitatakse artiklis 18f viidatud 
sündmustest sel määral, kui need on 
teavet esitavale rahvusvahelises 
tarneahelas tegutsevale avalik-õiguslikule 
või erateenuseosutajale teada.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Konteinerite andmete esitamise süsteemi kasutuselevõtmine ei ole soovitav, kuna see 
suurendaks ettevõtjate kulusid ja bürokraatiat. Lisaks tuleks kolmandatele isikutele anda 
kohustuslikus korras tundlikku – muu hulgas maksualast – tolliteavet, mis ei oleks kooskõlas 
maksusaladuse ja andmekaitsealaste sätetega. (NB: käesoleva artikli väljajätmine nõuab ka 
artiklite 18d, 18e ja 18f muutmist.)

Muudatusettepanek 62
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18c – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nõutavates konteinerite saatekirjades 
teavitatakse artiklis 18f viidatud 
sündmustest sel määral, kui need on teavet 
esitavale rahvusvahelises tarneahelas 
tegutsevale avalik-õiguslikule või 
erateenuseosutajale teada.

3. Nõutavates konteinerite saatekirjades 
teavitatakse artiklis 18f viidatud 
sündmustest sel määral, kui need on teavet 
esitavale rahvusvahelises tarneahelas 
tegutsevale avalik-õiguslikule või 
erateenuseosutajale teada ja mille kohta on 
konteinerite elektroonilises 
jälgimissüsteemis andmeid genereeritud 
või kogutud.
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Or. en

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on edendada koostööd liikmesriikide ja komisjoni vahel, mitte tekitada 
ettevõtjatele lisakoormust. Seepärast tuleks selgelt sätestada, et andmete täiendav 
genereerimine ei ole vajalik. Ettevõtja tavategevuse käigus kogutud konteinerite 
saatekirjadest piisab.

Muudatusettepanek 63
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18c – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon loob esitatud konteinerite 
saatekirjade andmehoidla ja haldab seda.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Konteinerite andmete esitamise süsteemi kasutuselevõtmine ei ole soovitav, kuna see 
suurendaks ettevõtjate kulusid ja bürokraatiat. Lisaks tuleks kolmandatele isikutele anda 
kohustuslikus korras tundlikku – muu hulgas maksualast – tolliteavet, mis ei oleks kooskõlas 
maksusaladuse ja andmekaitsealaste sätetega. (NB: käesoleva artikli väljajätmine nõuab ka 
artiklite 18d, 18e ja 18f muutmist.)

Muudatusettepanek 64
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18d välja jäetud
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Or. de

Selgitus

Vt selgitust artikli 18c kohta.

Muudatusettepanek 65
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui konteinerid, sealhulgas sellised 
konteinerid, mida liidus tühjaks ei laadita, 
on kavas tuua laevaga kolmandast riigist 
liidu tolliterritooriumile, esitavad era- või 
avalik-õiguslikud teenuseosutajad, kelle 
suhtes kohaldatakse artikli 18c lõikes 1 
sätestatud kohustust, konteinerite 
saatekirjad kõikide sündmuste kohta, mis 
leiavad aset alates hetkest, mil teatati, et 
konteiner on enne liidu 
tolliterritooriumile toomist tühi, kuni 
hetkeni, mil teatatakse, et konteiner on 
uuesti tühi.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt selgitust artikli 18c kohta.

Muudatusettepanek 66
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18d – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui teatava juhtumi puhul ei ole 
asjaomase tühja konteineriga seotud 
sündmuste kindlakstegemiseks vajalikud 
konkreetsed konteinerite saatekirjad 
teenuseosutaja elektroonilistes registrites 
kättesaadavad, esitab teenuseosutaja 
konteinerite saatekirjad sündmuste kohta, 
mis leiavad aset ajavahemikul vähemalt 
kolm kuud enne konteineri füüsilist 
sissetoomist liidu tolliterritooriumile kuni 
üks kuu pärast selle liidu 
tolliterritooriumile toomist või kuni selle 
väljaspool liidu tolliterritooriumit 
asuvasse sihtkohta saabumist, kui see 
toimub varem.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt selgitust artikli 18c kohta.

Muudatusettepanek 67
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18e välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt selgitust artikli 18c kohta.



AM\1019280ET.doc 27/51 PE529.735v01-00

ET

Muudatusettepanek 68
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18e – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui konteiner viiakse laevaga liidu 
tolliterritooriumilt kolmandasse riiki, 
esitavad era- või avalik-õiguslikud 
teenuseosutajad, kelle suhtes 
kohaldatakse artikli 18c lõikes 1 
sätestatud kohustust, konteinerite 
saatekirjad kõikide sündmuste kohta, mis 
leiavad aset alates hetkest, mil teatati, et 
konteiner on liidu tolliterritooriumil tühi, 
kuni hetkeni, mil teatatakse, et konteiner 
on väljaspool liidu tolliterritooriumit tühi.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt selgitust artikli 18c kohta.

Muudatusettepanek 69
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18e – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui teatava juhtumi puhul ei ole 
asjaomase tühja konteineriga seotud 
sündmuste kindlakstegemiseks vajalikud 
konkreetsed konteinerite saatekirjad 
teenuseosutaja elektroonilistes registrites 
kättesaadavad, võib teenuseosutaja 
esitada konteinerite saatekirjad 
sündmuste kohta, mis leiavad aset 

välja jäetud
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vähemalt kolme kuu jooksul pärast 
konteineri liidu tolliterritooriumilt 
väljaviimist.

Or. de

Selgitus

Vt selgitust artikli 18c kohta.

Muudatusettepanek 70
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18f välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt selgitust artikli 18c kohta.

Muudatusettepanek 71
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18f – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse need 
konteinerite staatusega seotud 
sündmused, mille kohta tuleb artikli 18c 

välja jäetud
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kohaselt esitada konteinerite saatekirjad, 
minimaalsed andmeelemendid, mis tuleb 
konteinerite saatekirjades esitada, ja 
andmete esitamise sagedus.

Or. de

Selgitus

Vt selgitust artikli 18c kohta.

Muudatusettepanek 72
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18f – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse need 
konteinerite staatusega seotud 
sündmused, mille kohta tuleb artikli 18c 
kohaselt esitada konteinerite saatekirjad, 
minimaalsed andmeelemendid, mis tuleb 
konteinerite saatekirjades esitada, ja 
andmete esitamise sagedus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nõuded andmete kohta, mis on kaetud artikli 18f lõike 1 kohaste delegeeritud õigusaktidega, 
peavad olema läbipaistvad. Andmete säilitamine on tundlik teema ja parem oleks, kui kõik 
sidusrühmad teaksid, missuguseid andmeid nõutakse ning et need andmed on kaitstud. Kui 
nõuded ei ole läbipaistvad ja selged, ei ole ettevõtjatel õiguskindlust ja nad võivad saata kõik 
andmed, et mitte koormata end uue süsteemiga. Ja nagu liidu tolliseadustikus kokku lepitud, 
tuleks sagedust reguleerida rakendusaktidega.
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Muudatusettepanek 73
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18f – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidena vastu 
sätted, mis käsitlevad konteinerite 
saatekirjades sisalduvate andmete vormi 
ja konteinerite saatekirjade edastamise 
meetodit. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 43a lõikes 
2 viidatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt selgitust artikli 18c kohta.

Muudatusettepanek 74
Tadeusz Ross

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18f – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab rakendusaktidena vastu 
sätted, mis käsitlevad konteinerite 
saatekirjades sisalduvate andmete vormi ja 
konteinerite saatekirjade edastamise 
meetodit. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 43a lõikes 
2 viidatud kontrollimenetlusega.

2. Komisjon võtab rakendusaktidena vastu 
sätted, mis käsitlevad konteinerite 
saatekirjades sisalduvate andmete vormi ja 
konteinerite saatekirjade edastamise 
meetodit, samuti seda, missugused nõuded 
võivad kehtida konteineritele, mis on 
toodud ELi sihtkohast kõrvalekaldumise 
tõttu. Kõnealused rakendusaktid võetakse 
vastu kooskõlas artikli 43a lõikes 2 
viidatud kontrollimenetlusega.
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Or. en

Selgitus

Laeva või veose kõrvalekaldumine võib toimuda mitmetel põhjustel alates halvast ilmast kuni 
kaubanduslike teguriteni. Nii võidakse laevade pardal olevad konteinerid tühjaks laadida ELi 
sadamas, ehkki see ei olnud algselt kavandatud. Selle muudatusettepanekuga soovitakse 
saavutada, et jõustamissätetesse lisataks rakendusaktiga vajalikud sätted nende konteinerite 
käsitsemiseks, mis on sattunud ELi laeva või veose kõrvalekaldumise tõttu.

Muudatusettepanek 75
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18f – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab rakendusaktidena vastu 
sätted, mis käsitlevad konteinerite 
saatekirjades sisalduvate andmete vormi ja
konteinerite saatekirjade edastamise 
meetodit. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 43a lõikes 
2 viidatud kontrollimenetlusega.

2. Komisjon võtab rakendusaktidena vastu 
sätted, mis käsitlevad konteinerite 
saatekirjades sisalduvate andmete vormi, 
konteinerite saatekirjade edastamise 
meetodit ja aruannete esitamise sagedust. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 43a lõikes 2 viidatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Nagu liidu tolliseadustikus kokku lepitud, tuleks sagedust reguleerida rakendusaktidega.

Muudatusettepanek 76
Tadeusz Ross

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18f – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vastavalt artikli 18a lõikele 1 
kehtestab komisjon rakendusaktiga korra, 
mille kohaselt on konteinerite 
saatekirjade edastamiseks teistele 
organisatsioonidele või organitele vaja 
teenusepakkuja eelnevat nõusolekut. 

Or. en

Selgitus

Konteinerite saatekirjade võimalik edastamine teistele pooltele tekitab andmete tundlikkuse 
tõttu muret, nagu komisjon on tunnistanud. Samas ei ole pakutud sätteid selle kohta, kuidas, 
millal ja kelle poolt teostataks kokkulepe nt ookeanilaevaega komisjoni niinimetatud 
konteinerite saatekirjade andmehoidlasse esitatud saatekirjade edastamiseks. Samuti ei ole 
selge, missugused "rahvusvahelised organisatsioonid" võiksid olla konteinerite saatekirjade 
saajad. Neid aspekte tuleks asjakohaste rakendussätetega täpsustada.

Muudatusettepanek 77
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18f – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Komisjon konsulteerib artiklis 18f 
osutatud delegeeritud õigusaktide 
väljatöötamise asjus ettevõtjate 
esindajatega.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Tadeusz Ross

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
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Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18f – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Komisjonil palutakse tungivalt pidada 
liinilaevandussektori esindajatega 
põhjalikke konsultatsioone artiklis 18f 
osutatud delegeeritud õigusaktide ja 
rakendusaktide väljatöötamise üle.  Neid 
võidakse kutsuda osalema asjaomastel 
komisjonide koosolekutel ja 
eksperdirühmades, mis aitavad 
niisuguseid õigusakte välja töötada.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18g välja jäetud

Or. de

Selgitus

Мääruses (EÜ) nr 515/97 juba nähakse ette tollialaste ja põllumajandustoodetega seotud 
õigusaktide rikkumisi puudutava andmebaasi loomine. Võttes arvesse ettevõtjatele kuuluvate 
andmete tundlikku olemust, oleks komisjonipoolne suuremahuline automaatne andmete 
kogumine seoses iga tollideklaratsiooniga ja selliste andmete süstemaatiline võrdlemine 
vastuolus liidu tolliseadustikuga ja aluslepingu üldpõhimõtetega.

Muudatusettepanek 80
Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18g – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon loob kaupade importi, eksporti 
ja transiiti, sealhulgas liikmesriigi piires 
toimuvat transiiti käsitlevaid andmeid 
sisaldava andmehoidla (impordi-, 
ekspordi- ja transiidiandmete hoidla), 
nagu on üksikasjalikult kirjeldatud 
komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 
lisades 37 ja 38, ja haldab seda. 
Liikmesriigid volitavad komisjoni 
süsteemselt dubleerima impordi-, 
ekspordi- ja transiidiandmeid, mis on 
pärit sellistest allikatest, mida komisjon 
haldab määruse (EMÜ) nr 2913/92 
alusel, millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik. Liikmesriigid esitavad 
komisjonile andmeid, mis käsitlevad 
kaupade transiiti liikmesriigi piires ja 
otseeksporti.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Määruses (EÜ) nr 515/97 juba nähakse ette tollialaste ja põllumajandustoodetega seotud 
õigusaktide rikkumisi puudutava andmebaasi loomine. Võttes arvesse ettevõtjatele kuuluvate 
andmete tundlikku olemust, oleks komisjonipoolne suuremahuline automaatne andmete 
kogumine seoses iga tollideklaratsiooniga ja selliste andmete süstemaatiline võrdlemine 
vastuolus liidu tolliseadustikuga ja aluslepingu üldpõhimõtetega.

Muudatusettepanek 81
Tadeusz Ross

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18g – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob kaupade importi, eksporti 
ja transiiti, sealhulgas liikmesriigi piires 
toimuvat transiiti käsitlevaid andmeid 
sisaldava andmehoidla (impordi-, ekspordi-
ja transiidiandmete hoidla), nagu on 
üksikasjalikult kirjeldatud komisjoni 
määruse (EMÜ) nr 2454/93 lisades 37 ja 
38, ja haldab seda. Liikmesriigid volitavad 
komisjoni süsteemselt dubleerima impordi-
, ekspordi- ja transiidiandmeid, mis on 
pärit sellistest allikatest, mida komisjon 
haldab määruse (EMÜ) nr 2913/92 alusel, 
millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik. Liikmesriigid esitavad 
komisjonile andmeid, mis käsitlevad 
kaupade transiiti liikmesriigi piires ja 
otseeksporti.

1. Komisjon loob kaupade importi, eksporti 
ja transiiti, sealhulgas liikmesriigi piires 
toimuvat transiiti käsitlevaid andmeid 
sisaldava andmehoidla (impordi-, ekspordi-
ja transiidiandmete hoidla), nagu on 
üksikasjalikult kirjeldatud komisjoni 
määruse (EMÜ) nr 2454/93 lisades 37 ja 
38, ja haldab seda. Liikmesriigid volitavad 
komisjoni süsteemselt dubleerima impordi-
, ekspordi- ja transiidiandmeid, mis on 
pärit sellistest allikatest, mida komisjon 
haldab määruse (EMÜ) nr 2913/92 alusel, 
millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik. Liikmesriigid esitavad 
komisjonile esimeseks võimalikuks 
tähtajaks andmeid, mis käsitlevad kaupade 
transiiti liikmesriigi piires ja otseeksporti. 
Tagamaks, et neis andmehoidlates 
sisalduvat teavet, mis puudutab 
liikmesriikide teenusepakkujate huve, ei 
kasutataks vääralt.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18g – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Andmehoidlat kasutatakse selleks, et 
toetada selliste toimingute ennetamist, 
uurimist ja nende eest süüdistuste 
esitamist, millega rikutakse või 
tundutakse rikkuvat tollialaseid õigusakte, 
ning riskijuhtimise, sealhulgas määruse 
(EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse 
ühenduse tolliseadustik, artikli 4 lõigetes 
25 ja 26 ning artikli 13 lõikes 2 

välja jäetud
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määratletud riskipõhise tollikontrolli 
eesmärgil.

Or. de

Selgitus

Määruses (EÜ) nr 515/97 juba nähakse ette tollialaste ja põllumajandustoodetega seotud 
õigusaktide rikkumisi puudutava andmebaasi loomine. Võttes arvesse ettevõtjatele kuuluvate 
andmete tundlikku olemust, oleks komisjonipoolne suuremahuline automaatne andmete 
kogumine seoses iga tollideklaratsiooniga ja selliste andmete süstemaatiline võrdlemine 
vastuolus liidu tolliseadustikuga ja aluslepingu üldpõhimõtetega.

Muudatusettepanek 83
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18g – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Andmehoidlale on juurdepääs üksnes 
komisjoni talitustel ja artiklis 29 viidatud 
riikide ametiasutustel. Komisjoni 
talitustes ja riikide ametiasutustes antakse 
ainult määratud analüütikutele volitus 
töödelda andmehoidlas sisalduvaid 
isikuandmeid.

välja jäetud

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 
45/2001 kohaldamist, võib komisjon 
andmed esitanud liikmesriigi nõusolekul 
kooskõlas lõikes 1 täpsustatud 
menetlusega saadud valitud andmeid 
edastada rahvusvahelistele 
organisatsioonidele ja/või ELi 
institutsioonidele/asutustele, kes toetavad 
liidu finantshuvide kaitset ja tollialaste 
õigusaktide nõuetekohast kohaldamist 
ning kellega komisjon on sõlminud 
vastava kokkuleppe või vastastikuse 
mõistmise memorandumi.
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Käesoleva lõike alusel edastatakse 
andmeid ainult seoses käesoleva määruse 
üldeesmärkidega, mis hõlmavad ka liidu 
finantshuvide kaitset, ja/või määruse 
(EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 lõigetes 25 ja 
26 ning artikli 13 lõikes 2 sätestatud 
riskijuhtimise eesmärgil.

Kokkulepe või vastastikuse mõistmise 
memorandum, mille alusel käesoleva 
lõike kohane andmete edastamine võib 
toimuda, hõlmab muu hulgas selliseid 
andmekaitse põhimõtteid nagu 
andmesubjektide võimalus teostada oma 
õigust andmetega tutvuda ja neid 
parandada ning taotleda haldus- ja 
õiguskaitset, samuti sõltumatut 
järelevalvemehhanismi, et tagada 
andmekaitsemeetmete järgimine.

Or. de

Selgitus

Määruses (EÜ) nr 515/97 juba nähakse ette tollialaste ja põllumajandustoodetega seotud 
õigusaktide rikkumisi puudutava andmebaasi loomine. Võttes arvesse ettevõtjatele kuuluvate 
andmete tundlikku olemust, oleks komisjonipoolne suuremahuline automaatne andmete 
kogumine seoses iga tollideklaratsiooniga ja selliste andmete süstemaatiline võrdlemine 
vastuolus liidu tolliseadustikuga ja aluslepingu üldpõhimõtetega.

Muudatusettepanek 84
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18g – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 
45/2001 kohaldamist, võib komisjon
andmed esitanud liikmesriigi nõusolekul 
kooskõlas lõikes 1 täpsustatud menetlusega 
saadud valitud andmeid edastada
rahvusvahelistele organisatsioonidele

Komisjon võib andmed esitanud 
liikmesriigi nõusolekul kooskõlas lõikes 1 
täpsustatud menetlusega edastada saadud 
valitud andmeid järgmistele
rahvusvahelistele organisatsioonidele: 
Maailma Tolliorganisatsioonile,
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ja/või ELi institutsioonidele/asutustele, 
kes toetavad liidu finantshuvide kaitset ja 
tollialaste õigusaktide nõuetekohast 
kohaldamist ning kellega komisjon on 
sõlminud vastava kokkuleppe või 
vastastikuse mõistmise memorandumi.

Rahvusvahelisele Mereorganisatsioonile, 
Rahvusvahelisele 
Tsiviillennundusorganisatsioonile ja 
Rahvusvahelisele Lennutranspordi 
Assotsiatsioonile ning EUROPOLile, kes 
toetavad liidu finantshuvide kaitset ja 
tollialaste õigusaktide nõuetekohast 
kohaldamist ning kellega komisjon on 
sõlminud vastava kokkuleppe või 
vastastikuse mõistmise memorandumi.

Or. en

Selgitus

Andmekaitse on väga tundlik teema ja sidusrühmad peavad teadma, missugustele 
organisatsioonidele ja ametitele võib komisjon nende andmeid edastada. Õiguskindluse ja 
läbipaistvuse huvides tuleks see loetelu õigusaktis sätestada. Komisjon võib loetelu muuta 
delegeeritud õigusaktiga.

Muudatusettepanek 85
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18g – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõnealuses andmehoidlas sisalduvate 
andmete puhul kohaldatakse 
komisjonipoolse isikuandmete töötlemise 
suhtes määrust (EÜ) nr 45/2001.

välja jäetud

Komisjoni käsitatakse vastutava 
töötlejana määruse (EÜ) nr 45/2001 
artikli 2 punkti d tähenduses.

Impordi-, ekspordi- ja transiidiandmete 
hoidla suhtes teostab Euroopa 
andmekaitseinspektor eelkontrolli 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 45/2001 
artikliga 27.

Impordi-, ekspordi- ja transiidiandmete 
hoidlas sisalduvaid andmeid säilitatakse 
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ainult nii kaua, kui on vajalik selle 
eesmärgi saavutamiseks, milleks need 
koguti, ning neid ei tohi säilitada üle 
kümne aasta. Kui isikuandmeid 
säilitatakse kauem kui viis aastat, 
teavitatakse sellest vastavalt Euroopa 
andmekaitseinspektorit.

Or. de

Selgitus

Määruses (EÜ) nr 515/97 juba nähakse ette tollialaste ja põllumajandustoodetega seotud 
õigusaktide rikkumisi puudutava andmebaasi loomine. Võttes arvesse ettevõtjatele kuuluvate 
andmete tundlikku olemust, oleks komisjonipoolne suuremahuline automaatne andmete 
kogumine seoses iga tollideklaratsiooniga ja selliste andmete süstemaatiline võrdlemine 
vastuolus liidu tolliseadustikuga ja aluslepingu üldpõhimõtetega.

Muudatusettepanek 86
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18g – lõige 4 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Impordi-, ekspordi- ja transiidiandmete 
hoidlas sisalduvaid andmeid säilitatakse 
ainult nii kaua, kui on vajalik selle 
eesmärgi saavutamiseks, milleks need 
koguti, ning neid ei tohi säilitada üle 
kümne aasta. Kui isikuandmeid säilitatakse 
kauem kui viis aastat, teavitatakse sellest 
vastavalt Euroopa andmekaitseinspektorit.

Impordi-, ekspordi- ja transiidiandmete 
hoidlas sisalduvaid andmeid säilitatakse 
ainult nii kaua, kui on vajalik selle 
eesmärgi saavutamiseks, milleks need 
koguti, ning neid ei tohi säilitada üle 
seitsme aasta. Kui isikuandmeid 
säilitatakse kauem kui kolm aastat, 
teavitatakse sellest vastavalt Euroopa 
andmekaitseinspektorit.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18g – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Impordi-, ekspordi- ja transiidiandmete 
hoidla ei sisalda andmete erikategooriaid 
määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 10 lõike 
5 tähenduses.

välja jäetud

Komisjon võtab asjakohased tehnilised ja 
korralduslikud meetmed, millega 
kaitstakse isikuandmeid juhusliku või 
ebaseadusliku hävitamise, juhusliku 
hävimise või loata avalikustamise, 
muutmise ja juurdepääsu või mis tahes 
muul viisil loata töötlemise eest.

Or. de

Selgitus

Määruses (EÜ) nr 515/97 juba nähakse ette tollialaste ja põllumajandustoodetega seotud 
õigusaktide rikkumisi puudutava andmebaasi loomine. Võttes arvesse ettevõtjatele kuuluvate 
andmete tundlikku olemust, oleks komisjonipoolne suuremahuline automaatne andmete 
kogumine seoses iga tollideklaratsiooniga ja selliste andmete süstemaatiline võrdlemine 
vastuolus liidu tolliseadustikuga ja aluslepingu üldpõhimõtetega.

Muudatusettepanek 88
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18h välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Dokumentide nõudmine otse ettevõtjatelt, ilma riikide ametiasutusi kaasamata, piiraks 
ebaproportsionaalselt liikmesriikide õigusi. Lisaks on pädevatel siseriiklikel tolliasutustel 
vajalikud teadmised ja teave, sealhulgas ettevõtjate kohta.

Muudatusettepanek 89
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18h – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib seoses artikli 2 lõikes 1 
määratletud tollialaste õigusaktide 
rakendamist käsitlevate juurdlustega 
hankida impordi- ja 
ekspordideklaratsioone tõendavaid 
dokumente otse ettevõtjatelt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Dokumentide nõudmine otse ettevõtjatelt, ilma riikide ametiasutusi kaasamata, piiraks 
ebaproportsionaalselt liikmesriikide õigusi. Lisaks on pädevatel siseriiklikel tolliasutustel 
vajalikud teadmised ja teave, sealhulgas ettevõtjate kohta.

Muudatusettepanek 90
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5
Määruse (EÜ) nr 515/97 muudatusettepanek
Artikkel 18 h – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib seoses artikli 2 lõikes 1 
määratletud tollialaste õigusaktide 
rakendamist käsitlevate juurdlustega 

Komisjon võib pärast lõikes 1 a 
kirjeldatud liikmesriigi taotlust seoses 
artikli 2 lõikes 1 määratletud tollialaste 
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hankida impordi- ja ekspordideklaratsioone 
tõendavaid dokumente otse ettevõtjatelt.

õigusaktide rakendamist käsitlevate 
juurdlustega hankida impordi- ja 
ekspordideklaratsioone tõendavaid 
dokumente otse ettevõtjatelt. Taotlusest 
tuleb teavitada kõiki liikmesriike, kes 
tõenäoliselt kaasatakse järgnevasse 
uurimisse.

Or. pt

Muudatusettepanek 91
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18g – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib seoses artikli 2 lõikes 1 
määratletud tollialaste õigusaktide 
rakendamist käsitlevate juurdlustega 
hankida impordi- ja ekspordideklaratsioone 
tõendavaid dokumente otse ettevõtjatelt.

1. Komisjon võib pärast lõikes 1 a 
kirjeldatud liikmesriigi taotlust seoses 
artikli 2 lõikes 1 määratletud tollialaste 
õigusaktide rakendamist käsitlevate 
juurdlustega hankida impordi- ja 
ekspordideklaratsioone tõendavaid 
dokumente otse ettevõtjatelt. Taotlusest 
tuleb teavitada kõiki liikmesriike, kes 
tõenäoliselt kaasatakse järgnevasse 
uurimisse.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18g – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib seoses artikli 2 lõikes 1 
määratletud tollialaste õigusaktide 
rakendamist käsitlevate juurdlustega 
hankida impordi- ja ekspordideklaratsioone 
tõendavaid dokumente otse ettevõtjatelt.

1. Komisjon võib seoses artikli 2 lõikes 1 
määratletud tollialaste õigusaktide 
rakendamist käsitlevate juurdlustega 
hankida impordi- ja ekspordideklaratsioone 
tõendavaid dokumente otse ettevõtjatelt 
kas liikmesriigi sõnaselgel nõusolekul või 
artikli 18h lõikes 1b osutatud vaikimisi 
nõusolekul. Komisjon teavitab kõiki 
liikmesriike, keda võib puudutada järgnev 
taotluse uurimine paralleelselt taotlusega. 
Komisjon esitab liikmesriigile, kus 
ettevõtja on asutatud, taotluse koopia 
paralleelselt taotluse esitamisega. 
Komisjon esitab ettevõtja vastuse koopia 
liikmesriigile, kus ettevõtja on asutatud, 
ühe nädala jooksul alates vastuse 
saamisest.

Or. en

Selgitus

Olemasolevat süsteemi saab täiustada ja sujuvamaks muuta, et saavutada samasid eesmärke 
nagu komisjoni ettepanek. Tuleks vältida konflikti riiklike pädevustega ja see 
muudatusettepanek kajastab niisuguste taotluste reaalsust paremini.

Muudatusettepanek 93
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18h – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib seoses artikli 2 lõikes 1 
määratletud tollialaste õigusaktide 
rakendamist käsitlevate juurdlustega 
hankida impordi- ja ekspordideklaratsioone 
tõendavaid dokumente otse ettevõtjatelt.

1. Komisjon võib pärast artiklis 2 
kirjeldatud liikmesriigi taotlust seoses 
artikli 2 lõikes 1 määratletud tollialaste 
õigusaktide rakendamist käsitlevate 
juurdlustega hankida otse ettevõtjatelt
impordi- ja ekspordideklaratsioone 



PE529.735v01-00 44/51 AM\1019280ET.doc

ET

tõendavaid dokumente ning ettevõtja 
loodud või kogutud lisadokumente.

Or. en

Selgitus

Ettevõtjatele ja eriti VKEdele, kes ei ole harjunud võtma ühendust Euroopa 
institutsioonidega, võib olla koormav koguda andmeid nii, nagu sobib komisjonile või 
OLAFile. Artikli 18a lõikes 3 osutatud teave, mis on juba kogutud, peaks olema piisav.

Muudatusettepanek 94
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18h – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriikidel on pärast komisjoni 
nõude esitamist kolm nädalat aega 
taotlusele vastamiseks ja nõutud 
dokumentatsiooni esitamiseks. Kui 
liikmesriik ei suuda seda kahe nädala 
jooksul teha, käsitletakse seda vaikimisi 
nõusoleku andmisena komisjonile 
ettevõtjatega otseselt kontakti astumiseks.

Or. en

Selgitus

Vastavad riigid ja nende kohalikud ametiasutused teavad osapooli suhteliselt hästi. Et 
asjaajamine oleks kiire ja tõhus, peaksid ettevõtjad esmalt kontakteeruma tuttavate pooltega, 
et hoida ära vääritimõistmisi või usaldamatust. Praegu on ettevõtjatel kolm nädalat 
vastamiseks päritoludokumentide asjus, ja sama ajalist piiri tuleks kasutada ka siin.

Muudatusettepanek 95
Ashley Fox
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18h – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui komisjon taotleb liikmesriigilt 
impordi- ja ekspordideklaratsioone 
tõendavaid dokumente, peab liikmesriik 
nelja nädala jooksul kas:

- vastama taotlusele ja esitama nõutud 
dokumendid;

- teavitama komisjoni, et liikmesriik on 
esitanud dokumendi taotluse ettevõtjale;

- paluma põhjendatult taotluse tähtaja 
pikendamist kahe nädala võrra; või

- keelduma taotluse täitmisest, esitades 
asjakohased põhjendused.

Or. en

Selgitus

Olemasolevat süsteemi saab täiustada ja sujuvamaks muuta, et saavutada samasid eesmärke 
nagu komisjoni ettepanek. Tuleks vältida konflikti riiklike pädevustega ja see 
muudatusettepanek kajastab niisuguste taotluste reaalsust paremini.

Muudatusettepanek 96
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18h – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui liikmesriik ei:

- esita küsitud dokumente;

- teavita komisjoni sellest, et ta on 
esitanud dokumendi taotluse ettevõtjale;



PE529.735v01-00 46/51 AM\1019280ET.doc

ET

- palu põhjendatult taotluse tähtaja 
pikendamist kahe nädala võrra; või

- keeldu taotlust täitmast

selle nelja nädala jooksul, siis loetakse, et 
ta on andnud komisjonile vaikiva 
nõusoleku taotleda impordi- ja 
ekspordideklaratsioone tõendavaid 
dokumente otse ettevõtjalt.

Or. en

Selgitus

Olemasolevat süsteemi saab täiustada ja sujuvamaks muuta, et saavutada samasid eesmärke 
nagu komisjoni ettepanek. Tuleks vältida konflikti riiklike pädevustega ja see 
muudatusettepanek kajastab niisuguste taotluste reaalsust paremini.

Muudatusettepanek 97
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18h – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtjate asjakohase dokumentatsiooni 
säilitamise kohustuse tähtaegade piires 
esitavad ettevõtjad komisjonile taotluse 
korral lõikes 1 nimetatud teabe.”

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Dokumentide nõudmine otse ettevõtjatelt, ilma riikide ametiasutusi kaasamata, piiraks 
ebaproportsionaalselt liikmesriikide õigusi. Lisaks on pädevatel siseriiklikel tolliasutustel 
vajalikud teadmised ja teave, sealhulgas ettevõtjate kohta.

Muudatusettepanek 98
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18h – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjate asjakohase dokumentatsiooni 
säilitamise kohustuse tähtaegade piires 
esitavad ettevõtjad komisjonile taotluse 
korral lõikes 1 nimetatud teabe.”

2. Ettevõtjate asjakohase dokumentatsiooni 
säilitamise kohustuse tähtaegade piires 
esitavad ettevõtjad kolme nädala jooksul
komisjonile taotluse korral lõikes 1 
nimetatud teabe.”

Or. en

Selgitus

Kui ettevõtjatele ei kehtestata ajalist piiri, võib see tuua kaasa erinevad eeskirjad 
liikmesriikides ja seega erineva koormuse ettevõtjatele. Praegu on ettevõtjatel tavaliselt kolm 
nädalat, et vastata riiklike tolliametite taotlustele esitada päritolutõend või samalaadne 
dokument. Seepärast oleks sobilik kehtestada samasugune ajaline piir.

Muudatusettepanek 99
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 9 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Artikli 30 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:

4. TISist saadud andmeid võib need 
andmed süsteemi sisestanud liikmesriigi 
eelneval loal ja kooskõlas tema seatud mis 
tahes tingimustega edastada kasutamiseks 
muudele kui lõikes 2 osutatud siseriiklikele 
asutustele, kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele või 
regionaalorganisatsioonidele, kes soovivad 
neid kasutada. Iga liikmesriik võtab
kasutusele erimeetmed tagamaks selliste 
andmete julgeoleku, kui neid edastatakse 

4. TISist saadud andmeid võib need 
andmed süsteemi sisestanud liikmesriigi 
eelneval loal ja kooskõlas tema seatud mis 
tahes tingimustega edastada kasutamiseks 
muudele kui lõikes 2 osutatud siseriiklikele 
asutustele, kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele või 
regionaalorganisatsioonidele ja/või ELi 
asutustele, kes aitavad kaasa liidu 
finantshuvide kaitsmisele ning tollialaste 
õigusaktide nõuetekohasele 
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või läkitatakse väljaspool kõnealuse 
liikmesriigi territooriumi asuvatele 
talitustele.

kohaldamisele. Iga liikmesriik võtab 
kasutusele erimeetmed tagamaks selliste 
andmete julgeoleku, kui neid edastatakse 
või läkitatakse väljaspool kõnealuse 
liikmesriigi territooriumi asuvatele 
talitustele.

Esimeses lõigus osutatud sätted kehtivad 
mutatis mutandis komisjoni kohta, kui 
andmed on sisestanud süsteemi tema.

Esimeses lõigus osutatud sätted kehtivad 
mutatis mutandis komisjoni kohta, kui 
andmed on sisestanud süsteemi tema.

Or. pt

Muudatusettepanek 100
Tadeusz Ross

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„TISi sisestatud andmeid säilitatakse ainult 
nii kaua, kui on vajalik selle eesmärgi 
saavutamiseks, milleks need koguti, ning 
neid ei tohi säilitada üle kümne aasta. Kui 
isikuandmeid säilitatakse kauem kui viis 
aastat, teavitatakse sellest vastavalt 
Euroopa andmekaitseinspektorit.”

TISi sisestatud andmeid säilitatakse ainult 
nii kaua, kui on vajalik selle eesmärgi 
saavutamiseks, milleks need koguti, ning 
neid ei tohi säilitada üle viie aasta. Kui 
isikuandmeid säilitatakse kauem kui viis 
aastat, teavitatakse sellest vastavalt 
Euroopa andmekaitseinspektorit.”

Or. en

Muudatusettepanek 101
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 41d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1. Tähtaeg, mille jooksul andmeid võib 
säilitada, sõltub andmed edastanud 
liikmesriigi õigus- ja haldusnormidest ning 

„1. Tähtaeg, mille jooksul andmeid võib 
säilitada, sõltub andmed edastanud 
liikmesriigi õigus- ja haldusnormidest ning 
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menetlustest. Maksimaalsed 
mittekumulatiivsed tähtajad, mida 
arvestatakse alates uurimistoimiku andmete 
sisestamise päevast ja mida ei tohi ületada, 
on järgmised:

menetlustest. Andmete säilitamise vajadus 
vaadatakse läbi koos andmed esitanud 
liikmesriigiga. Maksimaalsed 
mittekumulatiivsed tähtajad, mida 
arvestatakse alates uurimistoimiku andmete 
sisestamise päevast ja mida ei tohi ületada, 
on järgmised:

Or. en

Muudatusettepanek 102
Tadeusz Ross

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 41d – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3. Komisjon muudab andmed 
anonüümseks niipea, kui on möödunud 
lõikes 1 sätestatud maksimaalne 
säilitustähtaeg.”

„3. Komisjon muudab andmed 
anonüümseks või kustutab need niipea, kui 
on möödunud lõikes 1 sätestatud 
maksimaalne säilitustähtaeg.”

Or. en

Muudatusettepanek 103
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 43 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 18f lõikes 1 ja artikli 23 lõikes 4 
viidatud volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile 
määramatuks ajaks alates [pp/kk/aaaa] 
[lisada käesoleva määruse 
jõustumiskuupäev].

2. Artikli 18a lõikes 6, artikli 18g lõikes 3
ja artikli 23 lõikes 4 viidatud volitused 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramatuks ajaks alates 
[pp/kk/aaaa] [lisada käesoleva määruse 
jõustumiskuupäev].
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Or. en

Muudatusettepanek 104
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 43 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 18f lõikes 1 ja artikli 23 lõikes 4 
viidatud volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
täpsustatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 18a lõikes 6, artikli 18g lõikes 3 ja 
artikli 23 lõikes 4 viidatud volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses täpsustatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 43 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 18f lõike 1 ja artikli 23 lõike 4 
alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväidet või kui 

5. Artikli 18a lõike 6, artikli 18g lõike 3 ja 
artikli 23 lõike 4 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet 
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Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.”

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
enne selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.”

Or. en

Muudatusettepanek 106
Tadeusz Ross

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahvusvahelises tarneahelas tegutsevate 
era- või avalik-õiguslike teenuseosutajate 
puhul, kes on käesoleva määruse 
jõustumise ajal seotud eraõiguslike 
lepingutega, mis takistavad neil täita oma 
artikli 18c lõikes 1 sätestatud kohustust, 
hakatakse seda kohaldama ühe aasta 
möödumisel määruse jõustumisest.

Rahvusvahelises tarneahelas tegutsevate 
era- või avalik-õiguslike teenuseosutajate 
puhul, kes on käesoleva määruse 
jõustumise ajal seotud eraõiguslike 
lepingutega, mis takistavad neil täita oma 
artikli 18c lõikes 1 sätestatud kohustust, 
hakatakse seda kohaldama mitte varem kui
ühe aasta möödumisel artiklis 18f osutatud 
rakendusaktide ja delegeeritud 
õigusaktide jõustumisest. 

Or. en


