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Muudatusettepanek 39
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Lihtsustamisviiside laiaulatuslikust 
kasutamisest peaksid maksimaalset kasu 
saama seaduskuulekad ja usaldusväärsed 
ettevõtjad kui „volitatud ettevõtjad” ning, 
arvestades turvalisuse ja ohutuse tagamise 
nõuet, on kõnealustel ettevõtjatel kasu ka 
vähendatud tollikontrollist. Nad võivad 
seega saada volitatud ettevõtja staatuse 
tollialaste lihtsustuste valdkonnas või 
volitatud ettevõtja staatuse turvalisuse ja 
ohutuse valdkonnas. Neile võidakse anda 
üks või teine staatus või mõlemad korraga.

(19) Lihtsustamisviiside laiaulatuslikust 
kasutamisest peaksid maksimaalset kasu 
saama tollivormistusahela turvalisuse 
tagamisele ja Euroopa Liidu 
finantshuvide edendamisele kaasa aitavad
seaduskuulekad ja usaldusväärsed 
ettevõtjad kui „volitatud ettevõtjad” ning, 
arvestades turvalisuse ja ohutuse tagamise 
nõuet, peaksid kõnealused ettevõtjad 
saama kasutada ka praktilisi hüvesid, sh
vähendatud tollikontroll. Nad võivad seega 
saada volitatud ettevõtja staatuse tollialaste 
lihtsustuste valdkonnas või volitatud 
ettevõtja staatuse turvalisuse ja ohutuse 
valdkonnas. Neile võidakse anda üks või 
teine staatus või mõlemad korraga.

Or. fr

Selgitus

Liidu tolliseadustikus tuleb selgemalt välja tuua, et volitatud ettevõtjatele võimaldatakse 
sooduskohtlemist.

Muudatusettepanek 40
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. „ajutise ladustamise deklaratsioon” –
dokument, millega isik teatab ettenähtud 
vormis ja korras, et kaup on suunatud või 
kavatsetakse suunata kõnealusele 

11. „ajutise ladustamise deklaratsioon” –
dokument, millega isik teatab ettenähtud 
vormis ja korras, et kaup on suunatud või 
kavatsetakse suunata ajutisele 
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protseduurile; ladustamisele;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on muuta ajutine ladustamine eriprotseduuri asemel 
staatuseks. Sellega taastatakse ajakohastatud tolliseadustiku vastuvõtmise eelne olukord.

Muudatusettepanek 41
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. „ajutine ladustamine” – liiduvälise 
kauba ajutine ladustamine tolli 
järelevalve all pärast selle tollile esitamist 
ja enne selle tolliprotseduurile suunamist;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on muuta ajutine ladustamine eriprotseduuri asemel 
staatuseks. Sellega taastatakse ajakohastatud tolliseadustiku vastuvõtmise eelne olukord.

Muudatusettepanek 42
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 31 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) isik, kes esitab tollile kauba, mis 
loetakse ajutise ladustamise protseduuril 
olevaks seni, kuni esitatakse ajutise 
ladustamise deklaratsioon, või isik, kelle 
eest kaup on esitatud;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on muuta ajutine ladustamine eriprotseduuri asemel 
staatuseks. Sellega taastatakse ajakohastatud tolliseadustiku vastuvõtmise eelne olukord.

Muudatusettepanek 43
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 31 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) isik, kes esitab ajutise ladustamise 
deklaratsiooni või kelle eest kõnealune 
deklaratsioon on esitatud;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on muuta ajutine ladustamine eriprotseduuri asemel 
staatuseks. Sellega taastatakse ajakohastatud tolliseadustiku vastuvõtmise eelne olukord.

Muudatusettepanek 44
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib vastu võtta otsuseid, 
millega ühel või mitmel liikmesriigil 
võimaldatakse erandina lõikest 1 
kasutada muid andmevahetus- ja 
andmesäilitusvahendeid kui 
elektroonilised andmetöötlusvahendid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 6 lõikega 3 võimaldatakse teha elektroonilise andmevahetuse tingimusteta 
kohaldamise põhimõtte suhtes erandeid. Sellega õõnestatakse aga Euroopa tolliõiguse 
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ajakohastamise kõige tähtsamat põhimõtet. Samuti jäetakse nii ruumi tõlgendamisele, mis 
võib omakorda kahjustada õiguskindlust ja prognoositavust.

Muudatusettepanek 45
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib vastu võtta otsuseid, 
millega ühel või mitmel liikmesriigil 
võimaldatakse erandina lõikest 1 kasutada 
muid andmevahetus- ja 
andmesäilitusvahendeid kui elektroonilised 
andmetöötlusvahendid.

3. Komisjon võib nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võtta vastu otsuseid, 
millega ühel või mitmel liikmesriigil 
võimaldatakse erandina lõikest 1 kasutada 
muid andmevahetus- ja 
andmesäilitusvahendeid kui elektroonilised 
andmetöötlusvahendid. Nimetatud erand 
ei mõjuta lõikes 1 osutatud elektrooniliste 
andmevahetussüsteemide 
väljaarendamist, hooldamist ja 
kasutamist.

Or. en

Selgitus

On äärmiselt oluline, et liidu tolliseadustikku rakendatakse ja kohaldatakse kõigis 27 
liikmesriigis ühtemoodi. Siiski võib ette tulla üksikjuhtumeid, mille puhul tehakse ühele või 
mitmele liikmesriigile erand.

Muudatusettepanek 46
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib vastu võtta otsuseid, 
millega ühel või mitmel liikmesriigil 
võimaldatakse erandina lõikest 1 kasutada 
muid andmevahetus- ja 
andmesäilitusvahendeid kui elektroonilised 

3. Komisjon võib võtta nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel ja piiratud 
ajavahemikuks vastu otsuseid, millega 
ühel või mitmel liikmesriigil 
võimaldatakse erandina lõikest 1 kasutada 
muid andmevahetus- ja 
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andmetöötlusvahendid. andmesäilitusvahendeid kui elektroonilised 
andmetöötlusvahendid.

Or. el

Selgitus

Erandi tegemist võib lubada ainult piiratud ajavahemikuks ning tõeliselt põhjendatud 
vajadusel.

Muudatusettepanek 47
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib vastu võtta otsuseid, 
millega ühel või mitmel liikmesriigil 
võimaldatakse erandina lõikest 1 kasutada 
muid andmevahetus- ja 
andmesäilitusvahendeid kui elektroonilised 
andmetöötlusvahendid.

3. Komisjon võib vastu võtta otsuseid, 
millega ühel või mitmel liikmesriigil 
võimaldatakse erandina lõikest 1 kasutada 
muid andmevahetus- ja 
andmesäilitusvahendeid kui elektroonilised 
andmetöötlusvahendid. Komisjon ergutab 
liikmesriike, kes ei ole veel piisavaid 
elektroonilisi andmetöötlusvahendeid 
välja töötanud, seda tegema.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 48
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Volituste delegeerimine
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Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte,
et täpsustada artikli 6 lõikes 3 osutatud 
erandite tegemise kriteeriume. 

Or. el

Selgitus

Tõelise tolliliidu loomise eesmärgist lähtuvalt peavad kõik erandid/vabastused olema ajutised 
ja tõeliselt vajalikud/põhjendatud ning vastama konkreetsetele kriteeriumidele. Artikli 6 lõikes 
3 osutatud erandite tegemise kriteeriume tuleb seega täpsustada samuti delegeeritud 
õigusaktide abil.

Muudatusettepanek 49
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib anda liikmesriikidele
nende taotluse korral loa katsetada piiratud 
ajavahemiku jooksul tollialaste õigusaktide 
kohaldamisel lihtsustusi, kasutades
elektroonilisi andmetöötlusvahendeid.

2. Komisjon võib anda ühele või mitmele 
liikmesriigile nende taotluse korral loa 
katsetada piiratud ajavahemiku jooksul 
tollialaste õigusaktide kohaldamisel
täiendavaid lihtsustusi. Selliseid katseid 
võivad korraldada kõik liikmesriigid. 
Kõnealused lihtsustused seonduvad 
käesoleva määruse mitteolemuslike 
elementidega ning nende puhul 
kasutatakse elektroonilisi 
andmetöötlusvahendeid, hõlmates 
eelkõige:
a) taotlusi ja lube, mis on seotud 
tolliprotseduuride või volitatud ettevõtja 
staatusega;
b) vastavalt artiklile 32 tehtud taotlusi ja 
eriotsuseid;
c) artiklis 39 osutatud ühtset 
riskijuhtimist;
d) registreeritavate andmete 
standardformaati ja sisu;
e) kõnealuste andmete säilitamist 
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liikmesriikide tolliasutuste poolt;
f) eeskirju, mille alusel antakse 
kõnealustele andmetele juurdepääs:
i) ettevõtjatele,

ii) muudele pädevatele asutustele.
Kui katsetamiseks ettenähtud ajavahemik 
on lõppenud, viib komisjon läbi 
hindamise, et määrata kindlaks 
lihtsustuse kasulikkus.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et kõik osaleda soovivad liikmesriigid võivad lihtsustusi katsetada ja 
katseprojekte läbi viia.

Muudatusettepanek 50
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib anda liikmesriikidele 
nende taotluse korral loa katsetada piiratud 
ajavahemiku jooksul tollialaste 
õigusaktide kohaldamisel lihtsustusi, 
kasutades elektroonilisi 
andmetöötlusvahendeid.

2. Komisjon võib anda liikmesriikidele 
nende taotluse alusel loa katsetada 
tollialaste õigusaktide kohaldamisel
muudatusi ja lihtsustusi. Selliseid 
katseprojekte võib läbi viia kõikides 
liikmesriikides (nende taotluse alusel) 
ning neid hinnatakse korrapäraselt.

Or. en

Selgitus

Muudatuste ja lihtsustuste katsetamine oleks kasulik nii tollijärelevalve, riskianalüüsi kui ka 
tollikontrolli valdkondades, kusjuures selleks võib kasutada kõige paremaid hetkel 
olemasolevaid vahendeid, mitte ainult infotehnoloogiat.
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Muudatusettepanek 51
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib anda liikmesriikidele 
nende taotluse korral loa katsetada piiratud 
ajavahemiku jooksul tollialaste 
õigusaktide kohaldamisel lihtsustusi, 
kasutades elektroonilisi 
andmetöötlusvahendeid.

2. Komisjon võib anda liikmesriikidele 
nende taotluse alusel loa katsetada 
tollialaste õigusaktide kohaldamisel 
lihtsustusi. Selliseid katseprojekte võib läbi 
viia kõikides liikmesriikides ning neid 
hinnatakse korrapäraselt.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et lihtsustusi võivad katsetada ja katseprojekte võivad korraldada kõik 
osaleda soovivad liikmesriigid.

Muudatusettepanek 52
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib anda liikmesriikidele 
nende taotluse korral loa katsetada piiratud 
ajavahemiku jooksul tollialaste õigusaktide 
kohaldamisel lihtsustusi, kasutades 
elektroonilisi andmetöötlusvahendeid.

2. Komisjon võib anda liikmesriikidele 
nende taotluse korral loa katsetada piiratud 
ajavahemiku jooksul tollialaste õigusaktide 
kohaldamisel täiendavaid lihtsustusi, 
kasutades elektroonilisi 
andmetöötlusvahendeid.

Or. en

Selgitus

Neil liikmesriikidel, kellel on juba hästi toimivad elektroonilised andmetöötlusvahendid, peaks 
komisjon võima lubada katsetada tollialaste õigusaktide kohaldamisel täiendavaid lihtsustusi.
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Muudatusettepanek 53
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealust kohustust võidakse teatavatel 
juhtudel mitte kohaldada.

Kõnealust kohustust võidakse mitte 
kohaldada, kui:
a) tolliesindaja esindab isikuid, kes ei ole 
kohustatud asuma liidu tolliterritooriumil 
(kui ei ole sätestatud teisiti);
b) teatavate kolmandate riikidega 
sõlmitud lepingute kohaselt võivad nendes 
riikides asuvad isikud tegutseda 
tolliesindajana.

Or. en

Selgitus

Teatavatel juhtudel ei pea tolliesindaja asuma ELis.

Muudatusettepanek 54
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikega 2 ei takistata liikmesriike 
kohaldamast tolliesindajale, kes ei asu 
liidu tolliterritooriumil, lõike 3 esimeses 
lauses määratletud tingimusi.

Or. en

Selgitus

Teatavatel juhtudel ei pea tolliesindaja asuma ELis.
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Muudatusettepanek 55
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) juhud, mil artikli 18 lõike 2 esimeses 
lõigus osutatud kohustust ei kohaldata;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlas raportööri koostatud muudatusettepanekuga nr 7.

Muudatusettepanek 56
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhimõtteliselt võimaldatakse volitatud 
ettevõtjal kasutada järgmisi lihtsustusi:
a) vabastus väljumise ülddeklaratsiooni ja 
sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise 
kohustusest (ka keeldude puhul), kui 
võimalik on kasutada üldlitsentsi või 
tooted on üldtuntud;
b) impordi korral ilma teatiseta toimuv 
kohapealne tollivormistus (ka keeldude 
puhul), kui võimalik on kasutada 
üldlitsentsi või tooted on üldtuntud; 
ülddeklaratsiooni kasutamise 
võimaldamine kuni ühe kuu pikkuse 
eelnevalt kindlaksmääratud perioodi 
jooksul;
c) keskne tollivormistus ja 
enesehindamise menetlused.

Or. en
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Selgitus

Praegu ei ole liidu tolliseadustikus isegi volitatud ettevõtjate jaoks ühtegi olulist lihtsustust 
ette nähtud. Vähem intensiivsed ja harvemad kontrollid üksi ei kujuta endast tõhusat 
lihtsustust. Põhjenduse 11 kohaselt (lõige 19) peaksid usaldusväärsed volitatud ettevõtjad 
saama lihtsustustest maksimaalset kasu. Seega tuleks neile liidu tolliseadustiku artikli 21 
alusel rakendada otse konkreetseid lihtsustusi.

Muudatusettepanek 57
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Lõikes 2 osutatud volitatud ettevõtja 
staatust omavatele ettevõtjatele 
võimaldatakse sooduskohtlemist vastavalt 
neile lõike 2 punktide a ja b kohaselt 
antud loale.

Or. fr

Selgitus

Liidu tolliseadustikus tuleb selgemalt välja tuua, et volitatud ettevõtjatele võimaldatakse 
sooduskohtlemist.

Muudatusettepanek 58
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Volitatud ettevõtjate esitatud 
avaldustega tegeletakse eelisjärjekorras.

Or. fr

Selgitus

Liidu tolliseadustikus tuleb selgelt välja tuua, et volitatud ettevõtjatele võimaldatakse 
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sooduskohtlemist.

Muudatusettepanek 59
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 a
Kui ettevõtja, keda tunnustatakse 
volitatud ettevõtjana, esitab selleks 
taotluse ning ettevõtja registreerimis- ja 
identifitseerimisnumbri (EORI number), 
võib ta kasutada järgmisi menetluslikke 
lihtsustusi:
1. volitatud ettevõtja vabastamine 
väljumisest teatamise vormi esitamise 
kohustusest, sh keeldude või piirangute 
puhul, kui võimalik on kasutada üldluba 
või tooted on tollile tuttavad;
2. volitatud ettevõtja vabastamine 
sisenemisest teatamise vormi esitamise 
kohustusest, sh keeldude või piirangute 
puhul, kui võimalik on kasutada üldluba 
või tooted on tollile tuttavad;
3. võimalus esitada tollideklaratsioon ilma 
ametliku avalduseta;
4. saatedokumendis esitatud 
deklaratsiooni tunnustamine piisava 
tollideklaratsioonina;
5. impordi korral teatiseta toimuv 
tollivormistus, sh keeldude või piirangute 
puhul, kui võimalik on kasutada üldluba 
või tooted on tollile tuttavad; seda tehakse 
siiski tingimusel, et selleks konkreetseks 
perioodiks on esitatud üldteatis.

Or. de

Selgitus

Liidu tolliseadustikku käsitlev ettepanek ei sisalda mingeid siduvaid eeskirju selliste 
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menetluslike lihtsustuste kohta, millega tehtaks ettevõtetele, kes on volitatud ettevõtja loa 
saamise keeruka menetluse edukalt läbinud, tõelisi mööndusi. Sellega seatakse ohtu volitatud 
ettevõtja staatuse maine ettevõtjate silmis. Ülemaailmse kaubandusega seonduvate 
tolliprotseduuride lihtsustamise eeskirjad on ettevõtete konkurentsivõime seisukohast 
äärmiselt suure majandusliku tähtsusega. 

Muudatusettepanek 60
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 1 – artikkel 21 a (uus).

Muudatusettepanek 61
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) eeskirjad artiklis 21 nimetatud volitatud 
ettevõtja staatuse andmise kohta;

a) juhtumid, mille puhul tuleb volitatud 
ettevõtja staatus läbi vaadata;

Or. de

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 1 – artikkel 21 a (uus).

Muudatusettepanek 62
Sylvana Rapti
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) eeskirjad artiklis 21 nimetatud 
volitatud ettevõtja staatuse andmise 
kohta;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raportööri esitatud muudatusettepanekute kohaselt kirjeldatakse volitatud ettevõtja staatuse 
andmise kriteeriume piisavalt põhjalikult juba põhiõigusaktis.

Muudatusettepanek 63
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) juhtumid, mil volitatud ettevõtja
kohustust asuda liidu tolliterritooriumil ei 
kohaldata vastavalt artikli 21 lõike 1 
teisele lõigule;

b) sellise tolliasutuse määratlemine, kelle 
pädevusse kuulub kõnealuse staatuse 
ning kõnealuste lubade andmine;

Or. de

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 1 – artikkel 21 a (uus).

Muudatusettepanek 64
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 23 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhtumid, mil volitatud ettevõtja
kohustust asuda liidu tolliterritooriumil ei 
kohaldata vastavalt artikli 21 lõike 1 
teisele lõigule;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlas raportööri koostatud muudatusettepanekuga nr 8.

Muudatusettepanek 65
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) konsulteerimine teiste tollidega ja 
teabe esitamine teistele tollidele,

Or. de

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 1 – artikkel 21 a (uus).

Muudatusettepanek 66
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) volitatud ettevõtja staatuse peatamise 
või äravõtmise tingimused,

Or. de
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Selgitus

Vt muudatusettepanekut 1 – artikkel 21 a (uus).

Muudatusettepanek 67
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) tingimused, mille täitmise korral võib 
teatavate volitatud ettevõtjate kategooriate 
puhul ELi tolliterritooriumil asumise 
nõuet mitte kohaldada,

Or. de

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 1 – artikkel 21 a (uus).

Muudatusettepanek 68
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tollialaste lihtsustuste taotluse esitab 
volitatud ettevõtja staatust omav ettevõtja, 
ei kontrolli tolliasutused kattuvaid 
kriteeriume üle. Kõikide selliste taotluste 
puhul kontrollitakse ainult neid 
konkreetseid kriteeriume, mis seonduvad 
ettevõtja esitatud loataotlusega. 

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on suurendada volitatud ettevõtja staatuse tähtsust, 
lihtsustades volitatud ettevõtjate jaoks loataotlusi ja menetluste kontrollimist ning kiirendades 
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töötlemistoiminguid. Sellest staatusest peaksid lähtuma kõik tolliasutused.

Muudatusettepanek 69
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tollil ei ole kõnealuse ajavahemiku
jooksul siiski võimalik otsust teha, teatab 
ta taotlejale sellest enne kõnealuse 
ajavahemiku möödumist, esitades 
põhjused ja määrates järgmise tähtaja, 
mida ta peab vajalikuks, et teha otsus.

Tollialastes õigusaktides ettenähtud 
ajavahemik, mille jooksul tuleb otsus 
langetada, algab taotluse vastuvõtmise 
kuupäevast.

Kui tollil ei ole tollialastes õigusaktides 
sätestatud ajavahemiku jooksul võimalik 
otsust teha, teatab ta taotlejale sellest enne 
kõnealuse ajavahemiku möödumist, 
esitades põhjused ja määrates järgmise 
tähtaja, mida ta peab otsuse tegemiseks 
vajalikuks. See järgmine tähtaeg ei tohi 
olla pikem kui 30 päeva.
Ilma et see piiraks käesoleva lõike 
kolmanda lõigu kohaldamist, võib toll 
vastavalt tollialastes õigusaktides 
sätestatule pikendada otsuse langetamise 
tähtaegu juhul, kui tähtaja pikendamise 
avalduse esitab taotleja, et viia läbi 
kohandusi ning tagada tingimuste ja 
kriteeriumide täitmine. Kõnealustest 
kohandustest ja nende elluviimiseks 
vajalikust ajast teavitatakse otsuse 
langetamise eest vastutavat tolli, kes 
langetab tähtaja pikendamise kohta 
otsuse.

Or. en

Selgitus

Selleks et näha liidu tolliseadustikus ette otsuse langetamise tähtaegu käsitlev oluline artikkel 
ning tagada tollialaste õigusaktide õiguslik järjepidevus, vältides õigusaktide lahknevust ja 



PE498.017v01-00 20/111 AM\916428ET.doc

ET

kõnealuse teema käsitlemist mitmetes õigusaktides, koondatakse sellesse artiklisse kõik otsuse 
langetamise tähtaegu käsitlevad sätted. Sellel eesmärgil põimitakse omavahel liidu 
tolliseadustiku artikli 24 lõige 2 ning ajakohastatud tolliseadustiku rakendussätete artikkel 
124-2-08.

Muudatusettepanek 70
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatavatel juhtudel esimest lõiku ei 
kohaldata.

Esimest lõiku ei kohaldata järgmistel 
juhtudel:
a) kui otsuse saamise, sh ettevõtja 
registreerimis- ja identifitseerimisnumbri 
(EORI number) määramise taotlust ei ole 
võimalik vastu võtta;
b) kui tegemist on artikli 32 lõikes 1 
osutatud otsusega;
c) kui tariifikvoodi kohaldamisest 
keeldutakse, sest ette nähtud tariifikvoodi 
maht on saavutatud (vastavalt artikli 49 
lõike 4 esimesele lõigule);
d) kui see on vajalik liidu ja tema elanike 
turvalisust ja ohutust, aga ka inimeste, 
loomade või taimede tervist, keskkonda 
või tarbijaid ähvardava ohu iseloomu või 
tõsiduse tõttu;
e) kui otsuse eesmärk on tagada sellise 
muu otsuse rakendamine, mille puhul on 
kohaldatud käesoleva lõike sätteid, ilma et 
see piiraks asjaomase liikmesriigi 
õigusaktide kohaldamist;
f) kui sisenemise ülddeklaratsiooni või 
seda asendava tollideklaratsiooni põhjal 
viiakse läbi riskianalüüs;
g) kui see kahjustab pettustega võitlemise 
eesmärgil alustatud uurimist;
h) kui tegemist on komisjoni otsusega 
selle kohta, kas tagasimaksmine või 
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vähendamine on põhjendatud või mitte.

Or. en

Selgitus

Seoses õigusega väljendada oma seisukohta võetakse liidu tolliseadustikku üle ajakohastatud 
tolliseadustiku rakendussätete artiklis 124-1-03 osutatud erandid. Võimalusel oleme 
ajakohastanud viiteid nii liidu tolliseadustiku kui ka ajakohastatud tolliseadustiku 
rakendussätete artiklitele. Lõike 4 punktis h viidatakse ajakohastatud tolliseadustiku 
rakendussätete artikli 333-26 lõikele 2.

Muudatusettepanek 71
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsuse saaja täidab otsusest tulenevaid 
kohustusi.

Or. en

Selgitus

Kuna ajakohastatud tolliseadustiku rakendussätete artiklis 124-2-11 käsitletakse äärmiselt 
olulisi elemente, eeskätt otsuse saaja kohustusi, on asjakohane need sätted ka liidu 
tolliseadustikku üle võtta.

Muudatusettepanek 72
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsuse saaja teatab otsuse teinud tollile 
viivitamatult kõikidest pärast otsuse 
vastuvõtmist ilmnenud asjaoludest, mis 
võivad mõjutada otsuse kehtivust või sisu.
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Or. en

Selgitus

Kuna ajakohastatud tolliseadustiku rakendussätete artiklis 124-2-11 käsitletakse äärmiselt 
olulisi elemente, eeskätt otsuse saaja kohustusi, on asjakohane need sätted ka liidu 
tolliseadustikku üle võtta.

Muudatusettepanek 73
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Teatavatel juhtudel teeb toll järgmist: 8. Toll jälgib otsusest tulenevate 
kohustuste täitmist ning hindab otsuse 
tollialastes õigusaktides täpsustatud
juhtudel ümber või peatab selle. 

(a) jälgib otsuse täitmist;
(b) hindab otsuse ümber;
(c) peatab otsuse, mida ei tule tühistada, 
kehtetuks tunnistada või muuta.

Or. en

Selgitus

Välja jäetakse sõnad „teatavatel juhtudel”.

Muudatusettepanek 74
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tollialaste õigusaktide ühetaolise 
kohaldamise tagamiseks võib komisjon 
vastu võtta muid kui artikli 32 lõikes 8 
viidatud otsuseid, milles liikmesriikidelt 
nõutakse artiklis 24 osutatud otsuse 

välja jäetud
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võtmist, peatamist, tühistamist, muutmist 
või kehtetuks tunnistamist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 75
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte,
millega täpsustatakse:

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte,
milles täpsustatakse otsuse täitmise 
jälgimise ning otsuse ümberhindamise ja 
peatamise eeskirjad kooskõlas artikli 24 
lõikega 8.

(a) eeskirjad artiklis 24 osutatud otsuse 
tegemise korra kohta;
(b) juhud, mil avalduse esitajale ei anta 
võimalust väljendada oma seisukohta 
vastavalt artikli 24 lõike 4 esimesele 
lõigule.
(c) eeskirjad otsuste täitmise jälgimise, 
otsuste ümberhindamise ja peatamise 
kohta kooskõlas artikli 24 lõikega 8.

Or. de

Selgitus

Õigus väljendada oma seisukohti on põhiseadusest lähtuv tähtis põhimõte. Seda õigust 
mõjutavaid ja eeskätt seda piiravaid eeskirju tuleks kehtestada ainult õigusaktidega.

Muudatusettepanek 76
Andreas Schwab, Constance Le Grip
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõiked 1-8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Vormikohase taotluse alusel teeb toll 
siduva tariifiinformatsiooniga seonduvaid 
otsuseid ( „STI-otsus”) või siduva 
päritoluinformatsiooniga seonduvaid 
otsuseid ( „SPI-otsus”).

1) Vormikohase taotluse alusel teeb toll 
siduva tariifiinformatsiooniga seonduvaid 
otsuseid („STI-otsus”), siduva 
päritoluinformatsiooniga seonduvaid 
otsuseid („SPI-otsus”) või kauba 
tolliväärtust käsitleva siduva 
informatsiooniga seonduvaid otsuseid 
(„TSI-otsus”).

Sellist vormikohast taotlust ei aktsepteerita
mis tahes järgmisel asjaolul:

Sellist vormikohast taotlust ei aktsepteerita
mis tahes järgmisel asjaolul:

a) kui otsuse saaja esitab või on juba 
esitanud sama kauba suhtes taotluse samale 
või teisele tolliasutusele või kui seda on 
tehtud tema nimel, ning SPI-otsuse puhul 
samadel tingimustel, mis on 
päritolustaatuse omandamise aluseks;

a) kui otsuse saaja esitab või on juba 
esitanud sama kauba suhtes taotluse samale 
või teisele tolliasutusele või kui seda on 
tehtud tema nimel, ning SPI-otsuse puhul 
samadel tingimustel, mis on 
päritolustaatuse omandamise aluseks;

b) kui taotlus ei ole seotud STI- või SPI-
otsuse mis tahes kavandatava kasutamisega 
või tolliprotseduuri mis tahes kavandatava 
kasutamisega.

b) kui taotlus ei ole seotud STI-, SPI- või
TSI-otsuse mis tahes kavandatava 
kasutamisega või tolliprotseduuri mis tahes 
kavandatava kasutamisega.

2) STI- või SPI-otsused on siduvad ainult 
kauba tariifse klassifitseerimise või päritolu 
määramise suhtes.

2) STI-, SPI- või TSI-otsused on siduvad 
ainult kauba tariifse klassifitseerimise ning 
päritolu või tolliväärtuse määramise 
suhtes.

Kõnealused otsused on tollile siduvad 
otsuse saaja suhtes ainult seoses kaubaga, 
mille suhtes tolliformaalsused viiakse 
lõpule pärast otsuse jõustumise kuupäeva.

Kõnealused otsused on tollile siduvad 
otsuse saaja suhtes ainult seoses kaubaga, 
mille suhtes tolliformaalsused viiakse 
lõpule pärast otsuse jõustumise kuupäeva.

Kõnealused otsused on siduvad otsuse 
saajale tolli suhtes üksnes alates 
kuupäevast, millal isik saab teatise otsuse 
kohta või mil see teatis loetakse isiku poolt 
kätte saaduks.

Kõnealused otsused on siduvad otsuse 
saajale tolli suhtes üksnes alates 
kuupäevast, millal isik saab teatise otsuse 
kohta või mil see teatis loetakse isiku poolt 
kätte saaduks.

3) STI- või SPI-otsused kehtivad kolm 
aastat alates otsuse jõustumise kuupäevast.

3) STI-, SPI- või TSI-otsused kehtivad 
kolm aastat alates otsuse jõustumise 
kuupäevast.

STI- või SPI-otsuse kehtivus lõppeb 
teatavatel juhtudel enne kõnealuse 
ajavahemiku lõppu.

STI-, SPI- või TSI-otsuse kehtivus lõppeb 
teatavatel juhtudel enne kõnealuse 
ajavahemiku lõppu.
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Sellistel juhtudel võib STI- või SPI-
otsuseid ikkagi kasutada siduvate lepingute 
puhul, mis rajanevad kõnealusel otsusel ja 
on sõlmitud enne selle kehtivusaja 
lõppemist.

Sellistel juhtudel võib STI-, SPI- või TSI-
otsuseid ikkagi kasutada siduvate lepingute 
puhul, mis rajanevad kõnealusel otsusel ja 
on sõlmitud enne selle kehtivusaja 
lõppemist.

4) Kindla tolliprotseduuri raames STI- või
SPI-otsuse kohaldamiseks tõendab otsuse 
saaja järgmist:

4) Kindla tolliprotseduuri raames STI-, 
SPI- või TSI-otsuse kohaldamiseks 
tõendab otsuse saaja järgmist:

a) STI-otsuse puhul: deklareeritud kaup 
vastab täies ulatuses otsuses kirjeldatud 
kaubale;

a) STI-otsuse puhul: deklareeritud kaup 
vastab täies ulatuses otsuses kirjeldatud 
kaubale;

b) SPI-otsuse puhul: asjaomased tooted 
ning nende päritolustaatuse omandamise 
aluseks olevad tingimused vastavad täies 
ulatuses otsuses kirjeldatud kaubale ja 
tingimustele.

b) SPI-otsuse puhul: asjaomased tooted 
ning nende päritolustaatuse omandamise 
aluseks olevad tingimused vastavad täies 
ulatuses otsuses kirjeldatud kaubale ja 
tingimustele.

c) TSI-otsuse puhul: asjaomased tooted 
ning nende tolliväärtuse määramise 
aluseks olevad tingimused vastavad täies 
ulatuses otsuses kirjeldatud kaubale ja 
tingimustele.

5) Erandina artikli 24 lõikest 6 ja artiklist 
28 tühistatakse STI- ja SPI-otsused, kui 
need põhinevad taotlejalt saadud ebaõigel 
või mittetäielikul teabel.

5) Erandina artikli 24 lõikest 6 ja artiklist 
28 tühistatakse STI-, SPI- ja TSI-otsused,
kui need põhinevad taotlejalt saadud 
ebaõigel või mittetäielikul teabel.

6) STI- ja SPI-otsused tunnistatakse 
kehtetuks vastavalt artikli 24 lõikele 6 ja 
artiklile 29.

6) STI-, SPI- ja TSI-otsused
tunnistatakse kehtetuks vastavalt artikli 24 
lõikele 6 ja artiklile 29.

Kõnealuseid otsuseid ei või muuta. Kõnealuseid otsuseid ei või muuta.
7) Komisjon võib liikmesriike teavitada 
järgnevast:

7) Komisjon võib liikmesriike teavitada 
järgnevast:

a) et STI- ja SPI-otsuste tegemine on 
peatatud kaupade suhtes, mille ühtlustatud 
tariifne klassifitseerimine või päritolu 
määramine ei ole tagatud;

a) et STI-, SPI- ja TSI-otsuste tegemine on 
peatatud kaupade suhtes, mille ühtlustatud 
tariifne klassifitseerimine, päritolu 
määramine või tolliväärtuse määramise 
tingimused ei ole tagatud;

b) et punktis a nimetatud peatamine on 
tühistatud.

b) et punktis a nimetatud peatamine on 
tühistatud.

8) Selleks et tagada ühtlustatud tariifne 
klassifitseerimine või kauba päritolu 
määramine, võib komisjon võtta vastu 
otsuseid, milles liikmesriikidelt nõutakse 
STI- või SPI-otsuste kehtetuks 

8) Selleks et tagada ühtlustatud tariifne 
klassifitseerimine, kauba päritolu 
määramine või tolliväärtuse kohaldamine, 
võib komisjon võtta vastu otsuseid, milles 
nõutakse ühelt või mitmelt liikmesriigilt
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tunnistamist. STI-, SPI- või TSI-otsuste kehtetuks 
tunnistamist.

Or. de

Selgitus

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Muudatusettepanek 77
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) juhud, mil STI- või SPI-otsus kaotab 
kehtivuse kooskõlas artikli 32 lõike 3 teise 
lõiguga;

a) juhud, mil STI-, SPI- või TSI-otsus
kaotab kehtivuse kooskõlas artikli 32 lõike 
3 teise lõiguga;

Or. de

Selgitus

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
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Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Muudatusettepanek 78
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) eeskirjad STI- või SPI-otsuse
kasutamise kohta pärast selle kehtivuse 
kaotamist kooskõlas artikli 32 lõike 3 teise 
lõiguga;

b) eeskirjad STI-, SPI- või TSI-otsuse
kasutamise kohta pärast selle kehtivuse 
kaotamist kooskõlas artikli 32 lõike 3 teise 
lõiguga;

Or. de

Selgitus

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Muudatusettepanek 79
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 43 välja jäetud
Volituste delegeerimine



PE498.017v01-00 28/111 AM\916428ET.doc

ET

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse kohad, kus peavad 
toimuma artikli 42 kohased käsi- ja 
registreeritud pagasi suhtes läbiviidavad 
formaalsused ja kontrollid.

Or. en

Selgitus

Pagasikontrolli toimumispaiga määramine õigusaktis ei anna sellele midagi juurde, pigem 
seondub see küsimus õigusakti rakendamisega. Kontrolli toimumispaigale on vaja kehtestada 
ühtsed tingimused. Artikkel 43 tuleks välja jätta ning artiklit 44 tuleks täiendada nii, et 
rakendusvolitustega hõlmataks ka pagasikontrolli toimumispaik.

Muudatusettepanek 80
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
meetmed, millega täpsustatakse kohad, 
kus peavad toimuma artikli 42 kohased 
käsi- ja registreeritud pagasi suhtes 
läbiviidavad formaalsused ja kontrollid.

Or. en

Selgitus

Pagasikontrolli toimumispaiga määramine õigusaktis ei anna sellele midagi juurde, pigem 
seondub see küsimus õigusakti rakendamisega. Kontrolli toimumispaigale on vaja kehtestada 
ühtsed tingimused. Artikkel 43 tuleks välja jätta ning artiklit 44 tuleks täiendada nii, et 
rakendusvolitustega hõlmataks ka pagasikontrolli toimumispaik.

Muudatusettepanek 81
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaup, mille tootmisega on seotud 
rohkem kui üks riik või territoorium, 
loetakse sellest riigist või sellelt 
territooriumilt pärinevaks kaubaks, kus
kaup läbis viimase olulise töötluse.

2. Kaupa, mille tootmisega on seotud 
rohkem kui üks riik, loetakse pärinevaks
riigist, kus toimus selleks seadmestatud 
ettevõttes toote viimane oluline 
majanduslikult põhjendatud töötlemine 
või toiming, mille tulemusena valmis uus 
toode või mis oli tähtis valmistamisetapp.

Or. de

Selgitus

Aastakümneid määrati kauba konkreetset päritolu selle alusel, millises riigis toimus kauba 
viimane oluline töötlemine või sellega seotud toiming. Selle määramise kriteeriumideks on 
kas tariifirubriigi muutumine või lisandväärtus. Selline lähenemisviis on tolli valdkonnas alati 
edukas olnud ning seda on lihtne ka praktikas rakendada. Seetõttu tuleks seda edasi 
kohaldada.

Muudatusettepanek 82
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaup, mille tootmisega on seotud 
rohkem kui üks riik või territoorium, 
loetakse sellest riigist või sellelt 
territooriumilt pärinevaks kaubaks, kus
kaup läbis viimase olulise töötluse.

2. Kaupa, mille tootmisega on seotud 
rohkem kui üks riik, loetakse pärinevaks
riigist, kus toimus selleks seadmestatud 
ettevõttes toote viimane oluline 
majanduslikult põhjendatud töötlemine 
või toiming, mille tulemusena valmis uus 
toode või mis oli tähtis valmistamisetapp.

Or. en

Selgitus

Päritolureegleid käsitleva WTO lepingu artikli 9 lõike 2 punkti c alapunkti iii esimest taanet 
ei ole siiani jõustatud. Seega ei saa seda praegu kohaldada. Liidu tolliseadustiku ettepanek ei 
sisalda piisavalt suuniseid mittesooduspäritolu kohta, mis on tolliõiguse eraldi reguleeritav 
valdkond. Seda tuleks reguleerida, kuna see on nii maksualaselt kui ka majanduslikult väga 
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oluline.

Muudatusettepanek 83
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaup, mille tootmisega on seotud 
rohkem kui üks riik või territoorium, 
loetakse sellest riigist või sellelt 
territooriumilt pärinevaks kaubaks, kus 
kaup läbis viimase olulise töötluse.

2. Kaup, mille tootmisega on seotud 
rohkem kui üks riik või territoorium, 
loetakse sellest riigist või sellelt 
territooriumilt pärinevaks kaubaks, kus 
kaup läbis viimase olulise töötluse. Kauba 
viimane oluline töötlemine määratletakse 
tariifse klassifitseerimise muutumise 
kriteeriumi põhjal ja olulist töötlemist 
väljendatakse väärtuselise protsendina või 
tootmis- või töötlemisprotsessina.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament jäi oma 1. detsembri 2011. aasta resolutsioonis seisukohale, et siiani 
kehtivaid päritolukriteeriume ning eeskätt kauba viimase olulise töötlemise kriteeriumi ei 
oleks vaja muuta. ELi kaubanduse kaitsemeetmete rakendamist ja jõustamist võib lihtsustada 
konkreetsete päritolukriteeriumide abil. Selliste juhtumitega tegelemiseks piisab komisjonile 
piiratud volituste andmisest vastavalt artiklile 55.

Muudatusettepanek 84
Sergio Gaetano Cofferati, Gianluca Susta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Olenemata käesoleva artikli lõikest 2 
antakse komisjonile õigus võtta vastavalt 
artiklile 55 vastu delegeeritud õigusakte, 
et määrata kindlaks need kaubad, mille 
puhul viitab päritolunimetus kohale, kus 
toimus suurem osa tootmisprotsessist.
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Or. it

Selgitus

Euroopa Parlament jäi oma 1. detsembri 2011. aasta resolutsioonis seisukohale, et siiani 
kehtivaid päritolukriteeriume ning eeskätt kauba viimase olulise töötlemise kriteeriumi ei 
oleks vaja muuta. ELi kaubanduse kaitsemeetmete rakendamist ja jõustamist võib lihtsustada 
konkreetsete päritolukriteeriumide abil. Selliste juhtumitega tegelemiseks piisab komisjonile 
piiratud volituste andmisest vastavalt artiklile 55.

Muudatusettepanek 85
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
delegeeritud õiguste vastavalt artiklile 243,
täpsustades:

Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
243, et täiendada artiklis 54 osutatud 
päritolutõendiga seotud nõudeid.

Or. en

Selgitus

Mittesooduspäritolu käsitlevad eeskirjad on väga olulised nii tolli kui ka kaubandus-
poliitilisest ja majanduslikust seisukohast. Seetõttu tuleks liidu tolliseadustikus esitada nende 
kohta selged suunised, kehtestades päritolu määramiseks eeskirjad, mis võimaldavad saada 
nõuetekohaseid tulemusi ja on kasutajasõbralikud. Suurendada tuleks ainult päritolutõendi 
osatähtsust.

Muudatusettepanek 86
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
delegeeritud õiguste vastavalt artiklile 243,
täpsustades:

Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
243:
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Or. en

Selgitus

Sellega antakse komisjonile vajalikud volitused delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks ja 
kauba viimase olulise töötlemise ebatäpse õigusliku mõistega seonduvate siduvate sätete 
kehtestamiseks, kuid ainult juhul, kui kõnealuse mõiste tõlgendamisega seonduv ebaselgus 
võib mõjutada liidu huve (näiteks seoses kaubanduse kaitsemeetmete kasutamise ja muude 
vaidlusaluste juhtumitega).

Muudatusettepanek 87
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) eeskirjad, mille kohaselt kaupa 
loetakse ühes riigis või ühel territooriumil 
saadud kaubaks või mõnes riigis või 
mõnel territooriumil viimase olulise 
töötluse läbinuks kooskõlas artikliga 53;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Mittesooduspäritolu käsitlevad eeskirjad on väga olulised nii tolli kui ka kaubandus-
poliitilisest ja majanduslikust seisukohast. Seetõttu tuleks liidu tolliseadustikus esitada nende 
kohta selged suunised, kehtestades päritolu määramiseks eeskirjad, mis võimaldavad saada 
nõuetekohaseid tulemusi ja on kasutajasõbralikud. Suurendada tuleks ainult päritolutõendi 
osatähtsust.

Muudatusettepanek 88
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) eeskirjad, mille kohaselt kaupa 
loetakse ühes riigis või ühel territooriumil 
saadud kaubaks või mõnes riigis või 
mõnel territooriumil viimase olulise 

välja jäetud



AM\916428ET.doc 33/111 PE498.017v01-00

ET

töötluse läbinuks kooskõlas artikliga 53;

Or. de

Selgitus

Aastakümneid määrati kauba konkreetset päritolu selle alusel, millises riigis toimus toote 
viimane oluline töötlemine või tootmisprotsess. Selle määramise kriteeriumideks on kas 
tariifirubriigi muutumine või lisandväärtus. Selline lähenemisviis on tolli valdkonnas alati 
edukas olnud ning seda on lihtne ka praktikas rakendada. Seetõttu tuleks seda edasi 
kohaldada.

Muudatusettepanek 89
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) eeskirjad, mille kohaselt kaupa loetakse 
ühes riigis või ühel territooriumil saadud 
kaubaks või mõnes riigis või mõnel 
territooriumil viimase olulise töötluse 
läbinuks kooskõlas artikliga 53;

a) eeskirjad, mille kohaselt kaupa loetakse 
ühes riigis või ühel territooriumil saadud 
kaubaks, et määrata kauba päritolu 
siduvalt kindlaks juhul, kui asjaomased 
osapooled ei suuda kauba päritolu 
määramises artikli 53 kohaselt 
kokkuleppele jõuda. Sellekohaseid 
delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
ainult vaidluste korral ning need ei tohi 
olla vastuolus artiklis 53 esitatud 
põhimõtetega.

Or. en

Selgitus

Sellega antakse komisjonile vajalikud volitused delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks ja 
kauba viimase olulise töötlemise ebatäpse õigusliku mõistega seonduvate siduvate sätete 
kehtestamiseks, kuid ainult juhul, kui kõnealuse mõiste tõlgendamisega seonduv ebaselgus 
võib mõjutada liidu huve (näiteks seoses kaubanduse kaitsemeetmete kasutamise ja muude 
vaidlusaluste juhtumitega).

Muudatusettepanek 90
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 55 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõuded artiklis 54 osutatud 
päritolutõendite kohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Mittesooduspäritolu käsitlevad eeskirjad on väga olulised nii tolli kui ka kaubandus-
poliitilisest ja majanduslikust seisukohast. Seetõttu tuleks liidu tolliseadustikus esitada nende 
kohta selged suunised, kehtestades päritolu määramiseks eeskirjad, mis võimaldavad saada 
nõuetekohaseid tulemusi ja on kasutajasõbralikud. Suurendada tuleks ainult päritolutõendi 
osatähtsust.

Muudatusettepanek 91
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nõuded artiklis 54 osutatud 
päritolutõendite kohta.

b) et täpsustada nõudeid artiklis 54 
osutatud päritolutõendite kohta.

Or. en

Selgitus

Sellega antakse komisjonile vajalikud volitused delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks ja 
kauba viimase olulise töötlemise ebatäpse õigusliku mõistega seonduvate siduvate sätete 
kehtestamiseks, kuid ainult juhul, kui kõnealuse mõiste tõlgendamisega seonduv ebaselgus 
võib mõjutada liidu huve (näiteks seoses kaubanduse kaitsemeetmete kasutamise ja muude 
vaidlusaluste juhtumitega).

Muudatusettepanek 92
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 62 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kauba esmaseks tolliväärtuseks on 
tehinguväärtus, milleks on liidu
tolliterritooriumile eksportimiseks müüdud 
kauba eest tegelikult makstud või makstav 
hind, mida on vajaduse korral 
korrigeeritud.

1. Kauba esmaseks tolliväärtuseks on 
tehinguväärtus, milleks on liidu 
tolliterritooriumile eksportimiseks müüdud 
kauba eest tegelikult makstud või makstav 
hind, mida on vajaduse korral korrigeeritud 
vastavalt lõikele 4.

Or. en

Selgitus

Üle võetakse praegu kehtiva ühenduse tolliseadustiku (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92) 
artikkel 32, millega tagatakse muu hulgas, et imporditud kauba ostja poolt kolmandast 
osapoolest litsentsiandjale makstud autori- ja litsentsitasu võib tolliväärtuse sisse arvata 
ainult juhul, kui see on selle kauba müügi tingimuseks (kooskõlas WTO tolliväärtuste 
määramise lepingu artikliga 8 ja rahvusvahelise tavaga).

Muudatusettepanek 93
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ostja poolt kauba hilisemast 
edasimüügist, käsutamisest või 
kasutamisest saadud tulud ei laeku 
osaliseltki otseselt või kaudselt müüjale, 
välja arvatud juhul, kui hinda on võimalik 
korrigeerida;

c) ostja poolt kauba hilisemast 
edasimüügist, käsutamisest või 
kasutamisest saadud tulud ei laeku 
osaliseltki otseselt või kaudselt müüjale, 
välja arvatud juhul, kui hinda on võimalik
vastavalt lõikele 4 sobivalt korrigeerida;

Or. en

Selgitus

Üle võetakse praegu kehtiva ühenduse tolliseadustiku (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92) 
artikkel 32, millega tagatakse muu hulgas, et imporditud kauba ostja poolt kolmandast 
osapoolest litsentsiandjale makstud autori- ja litsentsitasu võib tolliväärtuse sisse arvata 
ainult juhul, kui see on selle kauba müügi tingimuseks (kooskõlas WTO tolliväärtuste 
määramise lepingu artikliga 8 ja rahvusvahelise tavaga).
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Muudatusettepanek 94
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kauba tehinguväärtusel põhineva 
tolliväärtuse määramiseks kohaldatakse 
erieeskirju.

4. Tehinguväärtuse määramisel lõigete 1 
ja 2 alusel lisatakse imporditud kauba eest 
tegelikult makstud või makstavale 
hinnale:
a) järgmised kuluelemendid tingimusel, et 
nendega seotud kulud kannab ostja, kuid 
neid ei arvata kauba eest tegelikult 
makstud või makstava hinna sisse:
i) komisjoni- ja vahendustasu, välja 
arvatud ostukomisjonitasu,
ii) kulud, mida tehakse pakenditele, mida 
tollieeskirjade kohaldamisel ei eristata 
kõnealusest kaubast;
iii) pakkimiskulud töö ja materjali osas;
iv) inseneri-, arendus-, kunstniku- ja 
disaineritööd ning kavandid ja visandid, 
mis on tehtud väljaspool ELi ja mis on 
vajalikud imporditud kauba tootmiseks;
b) autori- ja litsentsitasu, mis on seotud 
selle kaubaga, mille väärtust määratakse, 
ja mida ostja peab selle kauba müügi 
tingimusena otseselt või kaudselt maksma, 
kui selline tasu ei ole arvestatud tegelikult 
makstud või makstava hinna sisse;
c) tulu see osa, mis imporditud kauba 
igast järgnevast edasimüügist, 
käsutamisest või kasutamisest laekub 
otseselt või kaudselt müüjale;
d) imporditud kauba veo- ja 
kindlustuskulud ning
e) laadimis- ja käitlemiskulud, mis on 
seotud imporditud kauba veoga kohani, 
kus kaup tuuakse liidu 
tolliterritooriumile.
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Or. en

Selgitus

Üle võetakse praegu kehtiva ühenduse tolliseadustiku (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92) 
artikkel 32, millega tagatakse muu hulgas, et imporditud kauba ostja poolt kolmandast 
osapoolest litsentsiandjale makstud autori- ja litsentsitasu võib tolliväärtuse sisse arvata 
ainult juhul, kui see on selle kauba müügi tingimuseks (kooskõlas WTO tolliväärtuste 
määramise lepingu artikliga 8 ja rahvusvahelise tavaga).

Muudatusettepanek 95
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kauba tehinguväärtusel põhineva 
tolliväärtuse määramiseks kohaldatakse 
erieeskirju.

4. Kui kaubad on müüdud liidu 
tolliterritooriumile eksportimiseks, 
määratakse tolliväärtus tehinguväärtuse 
alusel kauba vabasse ringlusesse 
lubamise deklaratsiooni vastuvõtmise 
hetkel.

Or. en

Selgitus

Kuna tegemist on tollialaste õigusaktide äärmiselt olulise elemendiga, on asjakohane liidu 
tolliseadustikku üle võtta ajakohastatud tolliseadustiku rakendussätete artikli 230-02 lõige 1. 
See säte kombineeritakse ühenduse tolliseadustiku artikliga 147. Paljud ettevõtjad ja 
liikmesriigid pooldavad kauba tolliväärtuse määramisel esmamüügieeskirja säilitamist.

Muudatusettepanek 96
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kauba tehinguväärtusel põhineva 
tolliväärtuse määramiseks kohaldatakse 
erieeskirju.

4. Tolliväärtuse määramisel vastavalt 
seadustiku artikli 62 lõikele 1 käsitatakse 
müügitehingu objektiks oleva kauba
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deklareerimist vabasse ringlusse 
lubamiseks piisava tõendina selle kohta, 
et kaup on müüdud ühenduse 
tolliterritooriumile eksportimiseks. Kui 
enne hindamist on toimunud mitu 
järjestikust müügitehingut, arvestatakse 
viimast müügitehingut, millega seoses 
kaup liidu tolliterritooriumile toodi, või 
müügitehingut, mis toimus liidu 
tolliterritooriumil enne kauba vabasse 
ringlusesse laskmist. Kui registreeritakse 
hind, mis tuleneb enne kauba liidu 
tolliterritooriumile toomist toimunud 
viimasele müügitehingule eelnenud 
müügitehingust, tuleb tollile tõendada, et 
kaup müüdi konkreetselt kõnealusele 
tolliterritooriumile eksportimiseks.

Or. de

Selgitus

Tolliväärtus on kulu seisukohast äärmiselt tähtis, võttes arvesse ELis toimuvat võimalikku 
täiendavat töötlemist või seestöötlemist. Kuna tolliväärtus mõjutab otseselt laekumisi, on see 
vahetult seotud ka ELi eelarvega. Seepärast peaks seaduseandja neid küsimusi reguleerima 
liidu tolliseadustikus endas. Endiselt on aga kahtluse all komisjoni ettepaneku ühilduvus 
GATTi tolliväärtuse määramise kokkuleppega.

Muudatusettepanek 97
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kauba tehinguväärtusel põhineva 
tolliväärtuse määramiseks kohaldatakse 
erieeskirju.

4. Kui deklareeritakse hind, mis tuleneb 
enne kauba liidu tolliterritooriumile 
toomist toimunud viimasele 
müügitehingule eelnenud 
müügitehingust, tuleb tollile tõendada, et 
kaup müüdi kõnealusele 
tolliterritooriumile eksportimiseks. Sellisel 
juhul võetakse tolliväärtuse määramisel 
arvesse seda hinda. Kauba
tehinguväärtusel põhineva tolliväärtuse 
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määramiseks kohaldatakse täiendavaid
erieeskirju.

Or. en

Selgitus

Tolliväärtus on tollivõla määramisel ja ka turvalisuse seisukohast äärmiselt oluline element, 
mis mõjutab otseselt kogutavaid lõivusid ning seega ka ELi eelarvet. Ainuüksi seetõttu on 
selge, et tolliväärtusega seonduvad eeskirjad on liidu tolliseadustiku tähtis osa. Eriti 
negatiivselt mõjutaks ELi majandust esmamüügieeskirja (võimalus kasutada ülemaailmse 
tarneahela esimese müügitehingu hinda) tühistamine. Vaja on tagada selle eelise kasutamise 
võimalikkus ka tulevikus.

Muudatusettepanek 98
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vastavalt käesolevale artiklile 
lisatakse tegelikult makstud või 
makstavale hinnale ainult objektiivsete ja 
mõõdetavate andmete alusel määratud 
kulud.

Or. en

Selgitus

Üle võetakse praegu kehtiva ühenduse tolliseadustiku (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92) 
artikkel 32, millega tagatakse muu hulgas, et imporditud kauba ostja poolt kolmandast 
osapoolest litsentsiandjale makstud autori- ja litsentsitasu võib tolliväärtuse sisse arvata 
ainult juhul, kui see on selle kauba müügi tingimuseks (kooskõlas WTO tolliväärtuste 
määramise lepingu artikliga 8 ja rahvusvahelise tavaga).

Muudatusettepanek 99
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 62 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Enne tolliväärtuse määramist 
toimunud järjestikuste müügitehingute 
puhul käsitatakse tõendina ainult viimast 
müügitehingut, millega seoses kaup liidu 
tolliterritooriumile toodi, või 
müügitehingut, mis toimub liidu 
tolliterritooriumil enne kauba vabasse 
ringlusse lubamist.
Kui deklareeritakse hind, mis tuleneb 
viimasele müügitehingule eelnenud 
müügitehingust, millega seoses kaup liidu 
tolliterritooriumile toodi, tuleb tollile 
tõendada, et kaup müüdi kõnealusele 
tolliterritooriumile eksportimiseks.

Or. en

Selgitus

Kuna tegemist on tollialaste õigusaktide äärmiselt olulise elemendiga, on asjakohane liidu 
tolliseadustikku üle võtta ajakohastatud tolliseadustiku rakendussätete artikli 230-02 lõige 1. 
See säte kombineeritakse ühenduse tolliseadustiku artikliga 147. Paljud ettevõtjad ja 
liikmesriigid pooldavad kauba tolliväärtuse määramisel esmamüügieeskirja säilitamist.

Muudatusettepanek 100
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõike 1 kohaldamisel tuleb arvesse 
võtta tolliväärtuse määramise eeskirju 
vastavalt WTO 1994. aasta üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe VII artikli 
rakendamist käsitlevale lepingule ja 
järgnevatele WTO lepingutele.

Or. de
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Selgitus

Vt artikli 62 lõike 4 kohta tehtud muudatusettepanekut 5.

Muudatusettepanek 101
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Tolliväärtuse määramisel ei tohi 
tegelikult makstud või makstavale hinnale 
lisada mitte mingisuguseid käesolevas 
artiklis loetlemata kulusid.

Or. en

Selgitus

Üle võetakse praegu kehtiva ühenduse tolliseadustiku (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92) 
artikkel 32, millega tagatakse muu hulgas, et imporditud kauba ostja poolt kolmandast 
osapoolest litsentsiandjale makstud autori- ja litsentsitasu võib tolliväärtuse sisse arvata 
ainult juhul, kui see on selle kauba müügi tingimuseks (kooskõlas WTO tolliväärtuste 
määramise lepingu artikliga 8 ja rahvusvahelise tavaga).

Muudatusettepanek 102
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Tolliväärtuse määramisel 
tehinguväärtuse põhjal võib aluseks võtta 
ka müügitehingu, mis toimub ajal, kui 
kaup on suunatud artikli 180 punktides a, 
b või c osutatud eriprotseduuridele.

Or. en
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Selgitus

Liidu tolliseadustiku ettepaneku lõige 4 asendatakse ajakohastatud tolliseadustiku 
rakendussätete artikli 230-02 lõikest 2 kopeeritud sättega.

Muudatusettepanek 103
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Käesolevas peatükis tähendab 
ostukomisjonitasu tasu, mida importija 
maksab esindajale enda esindamise eest 
selle kauba ostmisel, mille väärtust 
määratakse.

Or. en

Selgitus

Üle võetakse praegu kehtiva ühenduse tolliseadustiku (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92) 
artikkel 32, millega tagatakse muu hulgas, et imporditud kauba ostja poolt kolmandast 
osapoolest litsentsiandjale makstud autori- ja litsentsitasu võib tolliväärtuse sisse arvata 
ainult juhul, kui see on selle kauba müügi tingimuseks (kooskõlas WTO tolliväärtuste 
määramise lepingu artikliga 8 ja rahvusvahelise tavaga).

Muudatusettepanek 104
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 d. Olenemata lõikest 4 c:
a) ei lisata tolliväärtuse 
kindlaksmääramisel imporditud kauba 
eest tegelikult makstud või makstavale 
hinnale tasu, mida makstakse imporditud 
kauba reprodutseerimise õiguse eest 
liidus, samuti
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b) ei lisata imporditud kauba eest 
tegelikult makstud või makstavale hinnale 
tasu, mida ostja maksab imporditud 
kauba turustamise või edasimüügi õiguse 
eest, kui see tasu ei ole kauba liitu 
eksportimiseks müümise tingimus.

Or. en

Selgitus

Üle võetakse praegu kehtiva ühenduse tolliseadustiku (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92) 
artikkel 32, millega tagatakse muu hulgas, et imporditud kauba ostja poolt kolmandast 
osapoolest litsentsiandjale makstud autori- ja litsentsitasu võib tolliväärtuse sisse arvata 
ainult juhul, kui see on selle kauba müügi tingimuseks (kooskõlas WTO tolliväärtuste 
määramise lepingu artikliga 8 ja rahvusvahelise tavaga).

Muudatusettepanek 105
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte,
millega täpsustatakse:

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte,
et kehtestada impordi- või 
eksporditollimaksu summa arvutamise 
korda käsitlevad üksikasjalikumad 
eeskirjad sellise kauba jaoks, mille puhul 
on seoses eriprotseduuriga tekkinud 
tollivõlg; nende delegeeritud 
õigusaktidega täpsustatakse:

a) artiklites 73 ja 74 sätestatud eeskirju 
täiendavad eeskirjad sellise kauba suhtes 
kohaldatava impordi- või 
eksporditollimaksu summa arvutamiseks, 
millele tollivõlg tekkis seoses 
eriprotseduuriga;

a) eeskirjad seestöötlemisprotseduurile 
suunatud kauba suhtes kohaldatava
imporditollimaksu summa arvutamiseks;

b) artikli 74 lõike 3 teises lõigus osutatud 
juhtumid;

b) eeskirjad seestöötlemisprotseduurile 
suunatud kauba suhtes kohaldatava 
imporditollimaksu summa arvutamiseks 
juhul, kui taotletakse 
lõppkasutusprotseduuri.
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c) artikli 75 lõikes 2 osutatud tähtaeg.

Or. en

Selgitus

Sellise rõhuasetusega luuakse õiguslik alus ajakohastatud tolliseadustiku rakendussätete
artiklite 313-1-01 ja 313-1-02 teatavatele osadele. Kuna tollialaste õigusaktide ühetaolise 
kohaldamise huvides sisaldab õigusakt ka tähtaegu käsitlevaid meetmeid, mis tuleks 
põhimõtteliselt ette näha hoopis rakendusaktidega, viiakse punkt c üle uude artiklisse 76 a, 
milles käsitletakse rakendusvolituste andmist. 

Muudatusettepanek 106
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 76 a
Rakendusvolituste andmine
Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
artikli 75 lõikes 2 osutatud tähtaegu 
käsitlevad meetmed, et tagada tollialaste 
õigusaktide ühetaoline kohaldamine. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 244 lõikes 4 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Kuna tollialaste õigusaktide ühetaolise kohaldamise huvides sisaldab õigusakt ka tähtaegu 
käsitlevaid meetmeid, mis tuleks põhimõtteliselt ette näha hoopis rakendusaktidega, viiakse 
artikli 76 punkt c üle uude artiklisse 76 a, milles käsitletakse rakendusvolituste andmist.

Muudatusettepanek 107
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 83 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nad vastavad artikli 22 punktis a 
sätestatud kriteeriumidele;

b) nad vastavad loa jaoks vajalikul määral
artikli 22 punktis a sätestatud 
kriteeriumidele;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 108
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nad kasutavad regulaarselt 
tolliprotseduure või vastavad artikli 22 
punktis d sätestatud kriteeriumidele.

c) nad kasutavad regulaarselt 
tolliprotseduure või vastavad loa jaoks 
vajalikul määral artikli 22 punktis d 
sätestatud kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 109
Constance Le Grip, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Olle Schmidt, Heide Rühle, 
Andreas Schwab, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui üldtagatis tuleb esitada tollivõlgade 
ja muude tekkida võivate maksude eest,
võib ettevõtjal lubada kasutada üldtagatise 

2. Ettevõtjal võib lubada kasutada 
üldtagatise vähendatud tagatissummat või 
saada tagatisest vabastuse tingimusel, et 
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vähendatud tagatissummat või saada 
tagatisest vabastuse tingimusel, et on 
täidetud artikli 22 punktides b ja c
sätestatud kriteeriumid.

artikli 22 punktides b ja c sätestatud
kriteeriumid on täidetud.

Or. en

Selgitus

Volitatud ettevõtja staatust omavad ettevõtted peaksid võima omada ainult üht üldtagatist, 
mille alusel võib nad kõikidest tolliprotseduuridest täiel määral vabastada.

Muudatusettepanek 110
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui üldtagatis tuleb esitada tollivõlgade 
ja muude tekkida võivate maksude eest, 
võib ettevõtjal lubada kasutada üldtagatise 
vähendatud tagatissummat või saada 
tagatisest vabastuse tingimusel, et on 
täidetud artikli 22 punktides b ja c 
sätestatud kriteeriumid.

2. Kui üldtagatis tuleb esitada tollivõlgade 
ja muude tekkida võivate maksude eest, 
võib ettevõtjal lubada kasutada üldtagatise 
vähendatud tagatissummat või saada 
tagatisest vabastuse tingimusel, et artikli 22 
punktides b ja c sätestatud kriteeriumid on 
loa jaoks vajalikul määral täidetud.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 111
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tollivõlg tekib sellise toimingu 
tagajärjel, mille alusel võis selle toimingu 

2. Kui tollivõlg tekib sellise toimingu 
tagajärjel, mille alusel võis selle toimingu 
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tegemise ajal algatada kriminaalasja, 
pikendatakse lõikes 1 sätestatud 
kolmeaastast tähtaega kümne aastani.

tegemise ajal algatada kriminaalasja, 
pikendatakse lõikes 1 sätestatud 
kolmeaastast tähtaega viie aastani.

Or. fr

Selgitus

Artikli 91 lõikes 2 osutatud 10-aastane periood on vastuolus käesoleva ettepaneku artikliga 
45, mille kohaselt on see periood, mille jooksul on ettevõtjad kohustatud tollioperatsioone 
käsitlevaid dokumente säilitama, 10-aastasest perioodist palju lühem (nad on kohustatud 
dokumente säilitama „vähemalt kolm kalendriaastat”). 1995. aastal vastu võetud Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse konventsioonis on selle perioodi pikkuseks kehtestatud viis 
aastat.

Muudatusettepanek 112
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui artikli 37 alusel esitatakse kaebus, 
peatatakse lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
tähtajad kaebuse menetluse ajaks alates 
kaebuse esitamise kuupäevast.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtajad 
peatatakse artikli 24 lõikes 4 osutatud 
perioodiks. Kui artikli 37 alusel esitatakse 
kaebus, peatatakse käesoleva artikli
lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtajad kaebuse 
menetluse ajaks alates kaebuse esitamise 
kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Seoses vajadusega rakendada õigust väljendada oma seisukohti peatatakse tähtaeg 
seisukohtade väljendamiseks vajaliku perioodi ajaks. See muudatus on vajalik, et kaitsta nii 
traditsiooniliste omavahendite kui ka riiklike vahenditega seonduvaid finantshuve juhul, kui 
kaalul on tollivõla sissenõudmine. See võib osutuda vajalikuks juhtudel, kus õigust 
ärakuulamisele tuleb rakendada ajaliselt vahetult enne selle perioodi lõppu, mil tollivõlast 
teavitamine on liidu tolliseadustiku artikli 91 lõigete 1 ja 2 sätete kohaselt veel võimalik.

Muudatusettepanek 113
Konstantinos Poupakis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui artikli 37 alusel esitatakse kaebus, 
peatatakse lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
tähtajad kaebuse menetluse ajaks alates 
kaebuse esitamise kuupäevast.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtajad 
peatatakse artikli 24 lõikes 4 osutatud 
perioodiks. Kui artikli 37 alusel esitatakse 
kaebus, peatatakse lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
tähtajad kaebuse menetluse ajaks alates 
kaebuse esitamise kuupäevast.

Or. el

Selgitus

Selle täienduse eesmärk on pikendada tollivõla maksmise tähtaega nii, et see oleks kooskõlas 
avalduse esitaja õigusega väljendada oma seisukohta. Kuna alati ei ole tolli rahaliste õiguste 
määramine väga lihtne, ei ole seadusjärgne kolmeaastane periood sageli piisav. 

Muudatusettepanek 114
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teatavatel juhtudel, kui pädev asutus
leiab, et kohaldada tuleks tagasimaksmist 
või vähendamist, saadab kõnealune asutus 
juhtumi komisjonile otsustamiseks.

2. Kui toll leiab, et kohaldada tuleks 
tagasimaksmist või vähendamist, saadab 
kõnealune asutus juhtumi komisjonile, kui: 

a) tolliasutus leiab, et tekkinud eriolukord 
on tingitud ainult sellest, et komisjon ei 
ole täitnud oma kohustusi, või sellest, et 
oma kohustused on täitmata jätnud nii 
toll kui ka komisjon;
b) toll leiab, et komisjon on eksinud (lõike 
1 punkti c tähenduses), ning
c) juhtumi asjaolud on seotud 
järeldustega, milleni on jõutud liidu 
uurimise käigus, mis on läbi viidud 
nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määruse 
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(EÜ) nr 515/97 (liikmesriikide 
haldusasutuste vastastikusest abist ning 
haldusasutuste ja komisjoni vahelisest 
koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi 
käsitlevate õigusaktide nõutava 
kohaldamise tagamiseks)1 alusel, muude 
liidu õigusaktide alusel või kokkuleppe 
alusel, mille liit on sõlminud riigi või 
riikidega ja milles on sätestatud sellise 
liidu uurimise läbiviimine;
d) summa, mille eest asjaomane isik võib 
eksituse või eriolukorra tõttu ühe või 
mitme impordi- või eksporditoiminguga 
seoses vastutav olla, on vähemalt 500 000 
eurot.
________
1 ELT L 82, 22.3.1997, lk 1.

Or. en

Selgitus

See, millised juhtumid tuleks komisjonile saata, on tollialaste õigusaktide oluline osa.
Seepärast teeme ettepaneku võtta nendesse kahte lõikesse üle ajakohastatud tolliseadustiku 
rakendussätete artikkel 332-23.

Muudatusettepanek 115
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 osutatud juhtumeid ei 
edastata ühelgi järgmistest juhtudest:
a) kui komisjon on juba vastu võtnud 
otsuse faktide ja õiguslike asjaolude 
poolest samaväärse juhu kohta määruse 
käeolevas jaos sätestatud korras;
b) kui komisjon käsitleb juba faktide ja 
õiguslike asjaolude poolest samaväärset 
juhtu.
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Or. en

Selgitus

See, millised juhtumid tuleks komisjonile saata, on tollialaste õigusaktide oluline osa.
Seepärast teeme ettepaneku võtta nendesse kahte lõikesse üle ajakohastatud tolliseadustiku 
rakendussätete artikkel 332-23.

Muudatusettepanek 116
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pädev asutus on lubanud 
tagasimaksmist või vähendamist ekslikult,
taaskehtestatakse esialgne tollivõlg
niivõrd, kui selle tasumine artikli 91 
alusel ei ole aegunud.

6. Kui toll on lubanud tagasimaksmist või 
vähendamist ekslikult, määratakse
esialgne tollivõlg kindlaks kooskõlas 
artikliga 91.

Or. en

Selgitus

Sõnad „pädev asutus” asendatakse sõnaga „toll”. Vt lõike 1 punkti c.

Muudatusettepanek 117
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) volitatud ettevõtja imporditud 
kaupade puhul;

Or. de

Selgitus

Puudub ülddeklaratsiooni esitamise kohustuse mittekohaldamise eeskirjade kava, kuigi need 
eeskirjad lihtsustaksid volitatud ettevõtjate tegevust. Ettepanek peaks sisaldama eeskirju.
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Muudatusettepanek 118
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) volitatud ettevõtja imporditud 
kaupade puhul.

Or. en

Selgitus

Tulevikus muutub volitatud ettevõtja staatus äärmiselt oluliseks ning seega on väga oluline 
kehtestada neile tõelised lihtsustused. Seaduskuulekad ja usaldusväärsed ettevõtjad peaksid 
volitatud ettevõtjatena saama lihtsustustest maksimaalselt kasu. Seetõttu tehakse volitatud 
ettevõtjatele sisenemise ülddeklaratsiooni esitamisega seoses olemuslik erand, mida tuleks 
pidada äärmiselt oluliseks ning mida tuleks õigusaktis ka selgelt väljendada.

Muudatusettepanek 119
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sisenemise ülddeklaratsiooni esitab
vastutav isik pädevale tolliasutusele 
kindlaksmääratud aja jooksul enne kauba
liidu tolliterritooriumile toomist.

3. Sisenemise ülddeklaratsiooni esitab isik, 
kes toob kauba liidu tolliterritooriumile või 
vastutab kauba liidu tolliterritooriumile 
vedamise eest.

Or. en

Selgitus

Isikul, kellel on kohustus esitada sisenemise ülddeklaratsioon, on tollialastes õigusaktides 
oluline roll. Seda tuleks liidu tolliseadustikus kajastada samamoodi nagu tehti ajakohastatud 
tolliseadustikus. Seega soovitame siia lisada ajakohastatud tolliseadustiku artikli 88 lõiked 2 
ja 3.
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Muudatusettepanek 120
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Olenemata lõikes 3 osutatud isiku 
kohustustest võib sisenemise 
ülddeklaratsiooni esitada üks järgmistest 
isikutest:
a) importija või kauba saaja või muu isik, 
kelle nimel või kelle eest lõikes 3 osutatud 
isik tegutseb;
b) iga isik, kes saab kõnealuse kauba 
pädevale tollile esitada või esitada lasta.

Or. en

Selgitus

Isikul, kellel on kohustus esitada sisenemise ülddeklaratsioon, on tollialastes õigusaktides 
oluline roll. Seda tuleks liidu tolliseadustikus kajastada samamoodi nagu tehti ajakohastatud 
tolliseadustikus. Seega soovitame siia lisada ajakohastatud tolliseadustiku artikli 88 lõiked 2
ja 3.

Muudatusettepanek 121
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Ülddeklaratsioon esitatakse esimese 
sisenemiskoha tolliasutuses. Toll võib 
võimaldada ülddeklaratsiooni esitamist 
teises tolliasutuses tingimusel, et see 
asutus kas edastab sisenemiskoha 
tolliasutusele viivitamatult vajalikud 
andmed elektroonilisel teel või teeb need 
elektrooniliselt kättesaadavaks.

Or. en
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Selgitus

Käesolevas sättes täpsustatakse see pädev asutus, kellele esitatakse sisenemise 
ülddeklaratsioon.

Muudatusettepanek 122
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliseid parandusi ei ole siiski võimalik 
teha pärast järgmisi asjaolusid:
a) toll on teatanud isikule, kes on esitanud 
sisenemise ülddeklaratsiooni, et ta 
kavatseb kaupa kontrollida;
b) toll on tuvastanud, et kõnealused 
andmed on ebaõiged;
c) toll on lubanud kauba ära viia kohast, 
kus see esitati.

Or. en

Selgitus

Teeme ettepaneku jätta ajakohastatud tolliseadustiku artikli 89 lõige 1 muutmata ning lisada 
sellele loetelu juhtudest, mil sisenemise ülddeklaratsiooni parandamine ei ole liidu 
tolliseadustiku kohaselt enam võimalik.

Muudatusettepanek 123
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 117 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev tolliasutus võib loobuda sisenemise 
ülddeklaratsiooni esitamise nõudest 
kauba suhtes, mille kohta on enne selle 
deklaratsiooni esitamise 
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tähtaja möödumist esitatud ajutise 
ladustamise deklaratsioon. See ajutise 
ladustamise deklaratsioon sisaldab 
vähemalt sisenemise ülddeklaratsioonis 
nõutavaid andmeid. Deklareeritava kauba 
tollile esitamiseni (vastavalt artiklile 124) 
täidab ajutise ladustamise deklaratsioon 
sisenemise ülddeklaratsiooni aset.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on saavutada, et ajutine ladustamine oleks staatus, mitte 
eriprotseduur. Sellega taastataks ajakohastatud tolliseadustiku vastuvõtmise eelne olukord.

Muudatusettepanek 124
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tähtaeg, mille jooksul tuleb artikli 115 
kohaselt teha riskianalüüs ja võtta 
ajalikud meetmed;

b) sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise
tähtaeg;

Or. en

Selgitus

Seoses tollialaste õigusaktide ühetaolise kohaldamise eeskirjadega tehakse volituste andmist 
käsitlev säte pooleks: komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õigust käsitlevaks 
artikliks 118 ning komisjoni rakendusaktide vastuvõtmise õigust käsitlevaks artikliks 118 a. 
Viimane hõlmab ka tähtaegu, mida tolliasutused peavad kohaldama.

Muudatusettepanek 125
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 118 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) sisenemise ülddeklaratsiooni 
esitamise tähtaeg;

Or. en

Selgitus

Seoses tollialaste õigusaktide ühetaolise kohaldamise eeskirjadega tehakse volituste andmist 
käsitlev säte pooleks: komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õigust käsitlevaks 
artikliks 118 ning komisjoni rakendusaktide vastuvõtmise õigust käsitlevaks artikliks 118 a. 
Viimane hõlmab ka tähtaegu, mida tolliasutused peavad kohaldama.

Muudatusettepanek 126
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) artikli 116 lõikes 2 osutatud tähtajad, 
mille lõppemisel loetakse sisenemise 
ülddeklaratsioon esitamata jäetuks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seoses tollialaste õigusaktide ühetaolise kohaldamise eeskirjadega tehakse volituste andmist 
käsitlev säte pooleks: komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õigust käsitlevaks 
artikliks 118 ning komisjoni rakendusaktide vastuvõtmise õigust käsitlevaks artikliks 118 a. 
Viimane hõlmab ka tähtaegu, mida tolliasutused peavad kohaldama.

Muudatusettepanek 127
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 118 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 118 a
Rakendusvolituste andmine

Selleks et tagada tollialaste õigusaktide 
rakendamise ühtsed tingimused, võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu 
meetmed järgmistes küsimustes:
a) tähtaeg, mille jooksul tuleb artikli 115 
kohaselt teha riskianalüüs ja võtta 
ajalikud meetmed;
b) artikli 116 lõikes 2 osutatud tähtaeg, 
mille lõppemisel loetakse sisenemise 
ülddeklaratsioon esitamata jäetuks.
Kõnealused rakenduseeskirjad võetakse 
vastu vastavalt artikli 244 lõikes 4 
osutatud kontrollimenetlusele.

Or. en

Selgitus

Seoses tollialaste õigusaktide ühetaolise kohaldamise eeskirjadega tehakse volituste andmist 
käsitlev säte pooleks: komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õigust käsitlevaks 
artikliks 118 ning komisjoni rakendusaktide vastuvõtmise õigust käsitlevaks artikliks 118 a. 
Viimane hõlmab ka tähtaegu, mida tolliasutused peavad kohaldama.

Muudatusettepanek 128
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kaupa tollile esitav isik osutab 
sisenemise ülddeklaratsioonile või kauba 
suhtes esitatud tollideklaratsioonile , välja 
arvatud juhul, kui sellise deklaratsiooni
esitamist ei nõuta.

3. Kaupa tollile esitav isik osutab kauba 
suhtes esitatud sisenemise 
ülddeklaratsioonile või tollideklaratsioonile
või ajutise ladustamise deklaratsioonile, 
välja arvatud juhul, kui sisenemise 
ülddeklaratsiooni esitamist ei nõuta.
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Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on muuta ajutine ladustamine eriprotseduuri asemel 
staatuseks. Sellega taastatakse ajakohastatud tolliseadustiku vastuvõtmise eelne olukord.

Muudatusettepanek 129
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui tollile esitatud liiduvälise kauba 
kohta ei ole sisenemise ülddeklaratsiooni 
ning välja arvatud juhul, kui sellise 
deklaratsiooni esitamist ei nõuta, esitab
kauba valdaja viivitamata sellise
deklaratsiooni või seda asendava 
tollideklaratsiooni.

4. Kui tollile esitatud liiduvälise kauba 
kohta ei ole sisenemise ülddeklaratsiooni 
ning välja arvatud juhul, kui sellise 
deklaratsiooni esitamist ei nõuta, esitab üks 
artiklis 114 nimetatud isikutest viivitamata
sisenemise ülddeklaratsiooni, 
tollideklaratsiooni või sisenemise 
ülddeklaratsiooni asendava ajutise 
ladustamise deklaratsiooni.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.

Muudatusettepanek 130
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 125 a
Kauba ajutine ladustamine

Kui tolliprotseduurile suunatakse muid 
kui liiduväliseid kaupu, on need tollile 
esitamise hetkest alates ajutises 
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ladustamises järgmistel juhtudel:
a) kui kaup, mis tuuakse liidu 
tolliterritooriumile, esitatakse tollile 
viivitamata selle saabumisel kooskõlas 
artikliga 124;
b) kui kaup esitatakse liidu 
tolliterritooriumil asuvale 
sihttolliasutusele kooskõlas 
transiidiprotseduuri reguleerivate 
eeskirjadega;
c) kui kaup tuuakse vabatsoonist liidu
tolliterritooriumi muusse osasse.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.

Muudatusettepanek 131
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 125 b 
Ajutise ladustamise deklareerimine
1. Liiduvälised tollile esitatud kaubad on 
hõlmatud ajutise ladustamise 
deklaratsiooniga, mis sisaldab kõiki 
vajalikke andmeid ajutist ladustamist 
reguleerivate sätete kohaldamiseks.
2. Ajutise ladustamise deklaratsiooni 
esitab üks artikli 124 lõikes 1 või lõikes 2 
nimetatud isikutest hiljemalt kauba tollile 
esitamise ajal.
3. Ajutise ladustamise deklaratsioon 
sisaldab viidet mis tahes sisenemise 
ülddeklaratsiooni esitamise kohta tollile 
esitatud kauba suhtes, välja arvatud 
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juhul, kui kaup on juba ajutiselt 
ladustatud, on suunatud tolliprotseduurile 
ja seda ei ole liidu tolliterritooriumilt välja 
viidud.
4. Ajutise ladustamise deklareerimine võib 
toimuda ka ühel järgmistest viisidest:
a) viide asjaomast kaupa käsitlevale mis 
tahes sisenemise ülddeklaratsioonile ja 
ajutise ladustamise deklaratsiooni 
andmed;
b) manifest või muu veodokument, 
tingimusel et see sisaldab ajutise 
ladustamise deklaratsiooni andmeid, 
sealhulgas viidet asjaomast kaupa 
käsitlevale mis tahes sisenemise 
ülddeklaratsioonile;
c) transiidideklaratsioon, kui 
transiidiprotseduuri alusel liikuv 
liiduvälise kauba puhul esitatakse liidu 
tolliterritooriumil asuvale 
sihttolliasutusele.
5. Toll võib lubada kaubandus-, sadama-
või veoandmete süsteemide kasutatamist 
ajutise ladustamise deklaratsiooni 
esitamisel tingimusel, et need sisaldavad 
sellise deklaratsiooni jaoks vajalikke 
andmeid ja need andmed on lõike 2 
kohaselt kättesaadavad.
6. Artikleid 158 kuni 163 kohaldatakse 
ajutise ladustamise deklaratsiooni 
kontrollimiseks.
7. Ajutise ladustamise deklaratsiooni võib 
kasutada ka järgmistel eesmärkidel:
a) artiklis 119 osutatud saabumisest 
teatamine;
b) artiklis 124 osutatud kauba tollile 
esitamine, kui see vastab tingimustele, mis 
on nimetatud sätetes loetletud.
8. Ajutise ladustamise ülddeklaratsioon ei 
ole vajalik, kui hiljemalt kauba tollile 
esitamise ajal on vastavalt artiklitele 130 
kuni 133 määratud selle tollistaatus liidu 
kaubana.
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9. Toll säilitab ajutise ladustamise 
deklaratsiooni veendumaks, et kaup, mida 
see puudutab, suunatakse seejärel artikli 
126 kohaselt tolliprotseduurile.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 132
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 125 c 
Ajutise ladustamise ülddeklaratsiooni 
muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

1. Deklarandile võib vormikohase taotluse 
alusel anda loa muuta üht või mitut 
ajutise ladustamise deklaratsiooni 
üksikasja pärast selle esitamist.
Muudatusi ei ole võimalik teha pärast 
järgmisi asjaolusid:
a) toll on teatanud isikule, kes on esitanud 
deklaratsiooni, et ta kavatseb kaupa 
kontrollida;
b) toll on tuvastanud, et deklaratsiooni
andmed on ebaõiged;
c) kaup on tollile esitatud.
2. Kui kaup, mille kohta on esitatud 
ajutise ladustamise deklaratsioon, ei ole 
tollile esitatud, tunnistab toll 
deklaratsiooni kehtetuks:
a) deklarandi taotlusel; ning
b) teatava aja jooksul pärast 
deklaratsiooni esitamist.
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Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.

Muudatusettepanek 133
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 125 d 
Tingimused ja kohustused seoses kauba 

ajutise ladustamisega
1. Ajutiselt ladustatud kaup ladustatakse 
üksnes ajutiseks ladustamiseks ette 
nähtud rajatistes vastavalt artiklile 125 e 
või, kui see on põhjendatud, muudes tolli
määratud või heaks kiidetud kohtades.
2. Ajutiselt ladustatud kaubaga võib teha 
ainult selliseid toiminguid, mis on 
vajalikud kauba muutmata kujul 
säilitamiseks, muutmata selle välimust või 
tehnilisi näitajaid, ilma et eelöeldu piiraks 
artikli 120 lõike 2 kohaldamist.
3. Isik, kes esitab kaubad vastavalt artikli 
124 lõikele 1 ja 2 vastutab järgmise eest:
a) tagab, et ajutiselt ladustatud kaupa ei 
eemaldata tollijärelevalve alt;
b) täidab kohustusi, mis tulenevad 
ajutiselt ladustatud kauba ladustamisest. 
Artiklis 125 e osutatud loa omanik 
vastutab lõike 1 kohaselt ajutise 
ladustamise rajatistes hoitava kauba eest.
4. Kui kaupa ei saa mingil põhjusel 
ajutiselt ladustada, võtab toll vastavalt 
artiklitele 167, 168 ja 169 viivitamatult 
meetmeid olukorra lahendamiseks.
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Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.

Muudatusettepanek 134
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 125 e 
Ajutise ladustamise rajatise pidamise luba

1. Ajutise ladustamise rajatise pidamiseks 
on vaja tolli luba. Sellist luba ei ole vaja, 
kui toll ise on ajutise ladustamise rajatise 
pidaja.
Tingimused, mille alusel on lubatud 
ajutise ladustamise rajatiste pidamine, 
sätestatakse loas.

2. Kui ei ole sätestatud teisiti, antakse 
lõikes 1 osutatud luba ainult isikutele, kes 
vastavad järgmistele tingimustele:
a) nad asuvad liidu tolliterritooriumil;
b) nad tagavad vajalikul määral 
toimingute nõuetekohase läbiviimise

c) nad annavad vastavalt artiklile 77 
garantii.

Tollialaseid lihtsustusi kasutav volitatud 
ettevõtja loetakse esimese lõigu punktis b 
sätestatud nõude täitnuks, kui ajutise 
ladustamise rajatiste pidamist võeti 
kõnealuse loa andmisel arvesse.
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3. Lõikes 1 osutatud luba antakse ainult 
juhul, kui toll saab teostada 
tollijärelevalvet, ilma et oleks vaja 
rakendada asjassepuutuvate majanduslike 
vajadustega võrreldes 
ebaproportsionaalseid haldusmeetmeid.
4. Loa omanik peab asjakohast tolli poolt 
heakskiidetud vormis laoarvestust.
Laoarvestuse pidamine hõlmab teavet ja 
andmeid, mis võimaldab tollil ajutise 
ladustamise rajatiste pidamist kontrollida, 
pidades eelkõige silmas ladustatud kauba 
identifitseerimist, selle tollistaatust ning 
liikumist.
Tollialaseid lihtsustusi kasutav volitatud 
ettevõtja loetakse teises lõigus sätestatud 
kohustuse täitnuks, kui tema 
laoarvestuskanded on ajutise ladustamise 
jaoks sobivad.
5. Toll võib lubada loa omanikul ajutiselt 
ladustatud kaupa üle viia ühest ajutise 
ladustamise rajatisest teise tingimusel, et 
sellised liikumised ei suurenda pettuste 
ohtu.
Kui ajutiselt ladustatud kaup viiakse üle 
teise loaga hõlmatud ajutise ladustamise 
rajatisse, esitab selle loa omanik vastavalt 
artikli 125 punktile b uue ajutise 
ladustamise deklaratsiooni ja võtab 
vastavalt artikkel 125d lõikele 3 endale 
vastutuse vastava kauba ajutise 
ladustamise eest.
Majandusliku vajaduse korral ja 
tollijärelevalvet kahjustamata võib toll 
lubada liidu kauba ladustamist ajutise 
ladustamise rajatises. Neid kaupu ei loeta 
ajutiselt ladustatud kaubaks.
6. Loa omanik peab oma kohustused 
täitma ja toll kontrollib nende täitmist.
7. Loaomanik teatab tollile kõikidest 
asjaoludest, mis ilmnevad pärast loa 
andmist ja võivad mõjutada loa kehtivust 
või sisu.
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Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.

Muudatusettepanek 135
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis 4 – peatükk 2 – jagu 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tolliformaalsused pärast kauba esitamist Kauba ajutine ladustamine

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.

Muudatusettepanek 136
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liiduvälise kauba tolliprotseduurile 
suunamise kohustus

Ajutiselt ladustatud kauba 
tolliprotseduurile suunamise kohustus

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.
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Muudatusettepanek 137
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artiklite 167, 168 ja 
169 kohaldamist, suunatakse tollile 
esitatud liiduväline kaup
tolliprotseduurile.

1. Ajutiselt ladustatud liiduväline kaup
suunatakse tolliprotseduurile või 
reeksporditakse kindlaksmääratud tähtaja 
jooksul.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.

Muudatusettepanek 138
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ei ole teisiti ette nähtud, võib 
deklarant vabalt valida, millisele 
tolliprotseduurile ta kauba suunab selle 
protseduuri tingimuste kohaselt, sõltumata 
kauba liigist või kogusest või päritolu-, 
lähte- või sihtkohariigist.

2. Juhul, kui ei ole teisiti ette nähtud, võib 
deklarant vabalt valida, millisele 
tolliprotseduurile ta kauba suunab selle 
protseduuri tingimuste kohaselt, sõltumata 
kauba liigist või kogusest või päritolu-, 
lähte- või sihtkohariigist.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.

Muudatusettepanek 139
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a. konkreetne tähtaeg reekspordiks, 
nagu osutatud artikli 126 lõikes 1.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.

Muudatusettepanek 140
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 134 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõikide kaupade kohta, mida soovitakse 
tolliprotseduurile suunata, välja arvatud 
vabatsooni ja ajutise ladustamise
protseduurile suunatav kaup, esitatakse 
kõnealusele tolliprotseduurile vastav 
tollideklaratsioon.

1. Kõikide kaupade kohta, mida soovitakse 
tolliprotseduurile suunata, välja arvatud 
vabatsooni protseduurile suunatav kaup, 
esitatakse kõnealusele tolliprotseduurile 
vastav tollideklaratsioon.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.

Muudatusettepanek 141
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 137

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 137 välja jäetud
Rakendusvolituste andmine
Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
artikli 135 lõikes 2 viidatud ametlike 
lahtiolekuaegadega seotud meetmed. 
Kõnealused rakenduseeskirjad võetakse 
vastu vastavalt artikli 244 lõikes 4 
osutatud kontrollimenetlusele.

Or. el

Selgitus

See säte soovitatakse välja jätta, arvestades artikli 135 lõike 2 sätteid seoses liidu 
rahvusvaheliste kohustustega seoses tolliasutuste pidamisega (ametlikel lahtiolekuaegadel, 
arvesse võttes liiklus- ning kaubavoogusid) ja proportsionaalsuse põhimõtet, mille kohaselt 
otsused/sätted tuleb vastu võtta kõige sobivam tasandil (27 liikmesriiki on paremini kursis 
kohalike geograafiliste, transpordi- ja kaubandustingimustega).

Muudatusettepanek 142
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toll võib anda isikule loa esitada tema 
registreeritud asukoha eest vastutavale 
tolliasutusele tollideklaratsiooni nende 
kaupade kohta, mis esitatakse teisele 
tolliasutusele. Sellistel juhtudel loetakse 
tollivõlg tekkinuks tolliasutuses, kellele 
esitati tollideklaratsioon.

1. Toll võib lubada volitatud ettevõtjal, 
kellele on antud artikli 21 lõike 2 punktide 
a ja b alusel luba, esitada tema 
registreeritud asukoha eest vastutavale 
tolliasutusele tollideklaratsiooni nende 
kaupade kohta, mis esitatakse teisele 
tolliasutusele. Sellistel juhtudel loetakse 
tollivõlg tekkinuks tolliasutuses, kellele 
esitati tollideklaratsioon.

Or. en

Selgitus
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Muudatusettepanek 143
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toll võib anda isikule loa esitada tema 
registreeritud asukoha eest vastutavale 
tolliasutusele tollideklaratsiooni nende 
kaupade kohta, mis esitatakse teisele 
tolliasutusele. Sellistel juhtudel loetakse 
tollivõlg tekkinuks tolliasutuses, kellele 
esitati tollideklaratsioon.

1. Toll võib anda isikule loa esitada või 
teha kättesaadavaks tema registreeritud 
asukoha eest vastutavale tolliasutusele 
tollideklaratsiooni nende kaupade kohta, 
mis esitatakse teisele tolliasutusele.
Sellistel juhtudel loetakse tollivõlg 
tekkinuks tolliasutuses, kellele esitati või 
tehti kättesaadavaks tollideklaratsioon.

Or. en

Selgitus

Kuna tsentraliseeritud tollivormistus peaks kaasa aitama menetluste lihtsustamisele, peab 
olema selge, et nõutavaid dokumente peab olema võimalik nii füüsiliselt esitada kui ka 
võimaldada neile (nt elektroonilist) juurdepääsu.

Muudatusettepanek 144
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toll võib anda isikule loa esitada tema 
registreeritud asukoha eest vastutavale 
tolliasutusele tollideklaratsiooni nende 
kaupade kohta, mis esitatakse teisele 
tolliasutusele. Sellistel juhtudel loetakse 
tollivõlg tekkinuks tolliasutuses, kellele 
esitati tollideklaratsioon.

1. Toll võib anda isikule loa esitada või 
teha kättesaadavaks tema registreeritud 
asukoha eest vastutavale tolliasutusele 
tollideklaratsiooni nende kaupade kohta, 
mis esitatakse teisele tolliasutusele.
Sellistel juhtudel loetakse tollivõlg 
tekkinuks tolliasutuses, kellele esitati või 
tehti kättesaadavaks tollideklaratsioon.

Or. el
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Selgitus

Seoses keskse tollivormistusega soovitatakse kasutada ajakohastatud tolliseadustiku artikli 
106 algset sõnastust, mille alusel tolliasutus, kus deklaratsioon on esitatud, võib võtta vastu 
või tagasi lükata taotluse kauba vabastamiseks, samas kui tolliasutus, kuhu kaup esitatakse, 
teostab kontrolli ainult ohutuse ja turvalisuse eesmärgil.

Muudatusettepanek 145
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tolliasutus, kellele esitati 
tollideklaratsioon, viib läbi deklaratsiooni 
kontrollimise ning mis tahes tollivõlale 
vastava impordi- või eksporditollimaksu 
summa sissenõudmise seotud 
formaalsused.

2. Tolliasutus, kellele esitati või tehti 
kättesaadavaks tollideklaratsioon, viib läbi 
deklaratsiooni kontrollimise, mis tahes 
tollivõlale vastava impordi- või 
eksporditollimaksu summa sissenõudmise
ja kauba vabastamisega seotud 
formaalsused. Nimetatud tolliasutusest 
saadud teave.

Or. en

Selgitus

Lisaks raportööri ettepanekule pöörduda tagasi ajakohastatud tolliseadustiku esialgse artikli 
106 juurde, mille kohaselt järelevalvet teostav tolliasutus võib lubada või keelduda kauba 
vabastamisest ning tolliasutus, kellele kaup esitati, viib läbi ainult turvalisuse ja ohutuse 
kontrolle, kuna tsentraliseeritud tollivormistus peaks kaasa aitama menetluste lihtsustamisele, 
peab olema selge, et nõutavaid dokumente peab olema võimalik nii füüsiliselt esitada kui ka 
võimaldada neile (nt elektroonilist) juurdepääsu. 

Muudatusettepanek 146
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tolliasutus, kellele esitati 
tollideklaratsioon, viib läbi deklaratsiooni 

2. Tolliasutus, kellele esitati või tehti 
kättesaadavaks tollideklaratsioon, viib läbi 
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kontrollimise ning mis tahes tollivõlale 
vastava impordi- või eksporditollimaksu 
summa sissenõudmise seotud 
formaalsused.

deklaratsiooni kontrollimise ja mis tahes 
tollivõlale vastava impordi- või 
eksporditollimaksu summa sissenõudmise
ja kauba vabastamisega seotud 
formaalsused.

Or. el

Selgitus

Seoses keskse tollivormistusega soovitatakse kasutada ajakohastatud tolliseadustiku artikli 
106 algset sõnastust, mille alusel tolliasutus, kus deklaratsioon on esitatud, võib võtta vastu 
või tagasi lükata taotluse kauba vabastamiseks, samas kui tolliasutus, kuhu kaup esitatakse, 
teostab kontrolli ainult ohutuse ja turvalisuse eesmärgil.

Muudatusettepanek 147
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tolliasutus, kellele esitati 
tollideklaratsioon, viib läbi deklaratsiooni 
kontrollimise ning mis tahes tollivõlale 
vastava impordi- või eksporditollimaksu 
summa sissenõudmise seotud 
formaalsused.

2. Tolliasutus, kellele esitati 
tollideklaratsioon, viib läbi deklaratsiooni 
kontrollimise ja mis tahes tollivõlale 
vastava impordi- või eksporditollimaksu 
summa sissenõudmise ja kauba 
vabastamisega seotud formaalsused.

Or. en

Selgitus

Muutused artikli 138 lõikes 2 ja 3 muudavad olematuks väga suure kasu kaubandusele, mida 
nähti ette tolliseaduse ajakohastamisega: võimaluse ajada asju järelvalvet teostava 
tolliasutusega liikmesriigis, kus ettevõtja on asutatud. Muudatustega tuuakse sisse 
kaheosaline tollivormistusprotseduur. Need muudatused tekitavad ebavajalikku keerukust, 
kulusid ja võimalikke viivitusi.

Muudatusettepanek 148
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 138 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see mõjutaks tema enda 
läbiviidavat kontrolli, teostab tolliasutus, 
kuhu kaup esitatakse, mis tahes 
läbivaatamise, mille kohta tolliasutus, 
kellele esitati tollideklaratsioon, on 
esitanud põhjendatud taotluse.

3. Ilma et see mõjutaks tema enda 
läbiviidavat turvalisuse ja ohutuse
kontrolli, teostab tolliasutus, kuhu kaup 
esitatakse, mis tahes läbivaatamise, mille 
kohta tolliasutus, kellele esitati või tehti 
kättesaadavaks tollideklaratsioon, on 
esitanud põhjendatud taotluse, ning 
võimaldab kauba vabastamise, võttes 
arvesse sellest tolliasutusest saadud teavet.

Or. en

Selgitus

Lisaks raportööri ettepanekule pöörduda tagasi ajakohastatud tolliseadustiku esialgse artikli 
106 juurde, mille kohaselt järelevalvet teostav tolliasutus võib lubada või keelduda kauba 
vabastamisest ning tolliasutus, kellele kaup esitati, viib läbi ainult turvalisuse ja ohutuse 
kontrolle, kuna tsentraliseeritud tollivormistus peaks kaasa aitama menetluste lihtsustamisele, 
peab olema selge, et nõutavaid dokumente peab olema võimalik nii füüsiliselt esitada kui ka 
võimaldada neile (nt elektroonilist) juurdepääsu.

Muudatusettepanek 149
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see mõjutaks tema enda 
läbiviidavat kontrolli, teostab tolliasutus, 
kuhu kaup esitatakse, mis tahes 
läbivaatamise, mille kohta tolliasutus, 
kellele esitati tollideklaratsioon, on 
esitanud põhjendatud taotluse.

3. Ilma et see mõjutaks tema enda 
läbiviidavat turvalisuse ja ohutuse
kontrolli, teostab tolliasutus, kuhu kaup 
esitatakse, mis tahes läbivaatamise, mille 
kohta tolliasutus, kellele esitati või tehti 
kättesaadavaks tollideklaratsioon, on 
esitanud põhjendatud taotluse, ning 
võimaldab kauba vabastamise, võttes 
arvesse sellest tolliasutusest saadud teavet.

Or. el
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Selgitus

Seoses keskse tollivormistusega soovitatakse kasutada ajakohastatud tolliseadustiku artikli 
106 algset sõnastust, mille alusel tolliasutus, kus deklaratsioon on esitatud, võib võtta vastu 
või tagasi lükata taotluse kauba vabastamiseks, samas kui tolliasutus, kuhu kaup esitatakse, 
teostab kontrolli ainult ohutuse ja turvalisuse eesmärgil.

Muudatusettepanek 150
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see mõjutaks tema enda 
läbiviidavat kontrolli, teostab tolliasutus, 
kuhu kaup esitatakse, mis tahes 
läbivaatamise, mille kohta tolliasutus, 
kellele esitati tollideklaratsioon, on 
esitanud põhjendatud taotluse.

Ilma et see mõjutaks tema enda 
läbiviidavat turvalisuse ja ohutuse
kontrolli, teostab tolliasutus, kuhu kaup 
esitatakse, mis tahes läbivaatamise, mille 
kohta tolliasutus, kellele esitati või tehti 
kättesaadavaks tollideklaratsioon, on 
esitanud põhjendatud taotluse, ning 
võimaldab kauba vabastamise, võttes 
arvesse sellest tolliasutusest saadud teavet.

Kõnealused tolliasutused vahetavad kauba 
vabastamiseks vajalikku teavet.
Tolliasutus, kus kaup esitatakse, annab 
loa kauba vabastamiseks.

Kõnealused tolliasutused vahetavad kauba 
vabastamiseks vajalikku teavet.

Or. en

Selgitus

Muutused artikli 138 lõikes 2 ja 3 muudavad olematuks väga suure kasu kaubandusele, mida 
nähti ette tolliseaduse ajakohastamisega: võimaluse ajada asju järelvalvet teostava 
tolliasutusega liikmesriigis, kus ettevõtja on asutatud. Muudatustega tuuakse sisse 
kaheosaline tollivormistusprotseduur. Need muudatused tekitavad ebavajalikku keerukust, 
kulusid ja võimalikke viivitusi.

Muudatusettepanek 151
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 139 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 139 a
Lihtsustatud protseduuride ühtne luba 

Toll võib lubada tollideklaratsiooni 
esitamist muule tolliasutusele, kui sellele 
tolliasutusele, kus kaubad esitati või kuhu 
need esitatakse või tehakse 
kontrollimiseks kättesaadavaks, 
tingimusel et lihtsustatud protseduuride 
ühtse loa omanik suunab kauba 
tolliprotseduurile.

Or. en

Selgitus

Käesolevas artiklis sätestatakse liidu tolliseadustikus lihtsustatud protseduuride ühtse loa 
õiguslik alus. Kuna tollieeskirjade ühtse kohaldamise tagamiseks lihtsustatud protseduuride 
ühtsele loale on vaja täiendavaid eeskirju, on asjakohane volitada komisjonil neid eeskirju 
rakendusaktidega ja kontrollimenetluse teel vastu võtma. Kavandatavad sätted on saadud 
kehtiva ühenduse tolliseadustiku rakendussätetest.

Muudatusettepanek 152
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 139 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 139 b
Rakendusvolituste andmine

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
meetmed seoses:
a) eeskirjadega artiklis 139 a osutatud loa 
andmise kohta;
b) infovahetusega tolliasutuste vahel ja 
komisjoni ja ettevõtjate vahelise 
teavitamisega, et tagada tollieeskirjade 
ühtne kohaldamine.
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Kõnealused rakenduseeskirjad võetakse 
vastu vastavalt artikli 244 lõikes 4 
osutatud kontrollimenetlusele.

Or. en

Selgitus

Käesolevas artiklis sätestatakse liidu tolliseadustikus lihtsustatud protseduuride ühtse loa 
õiguslik alus. Kuna tollieeskirjade ühtse kohaldamise tagamiseks lihtsustatud protseduuride 
ühtsele loale on vaja täiendavaid eeskirju, on asjakohane volitada komisjonil neid eeskirju 
rakendusaktidega ja kontrollimenetluse teel vastu võtma. Kavandatavad sätted on saadud 
kehtiva ühenduse tolliseadustiku rakendussätetest.

Muudatusettepanek 153
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 143

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toll võib isikul lasta kauba suunata 
tolliprotseduurile lihtsustatud 
deklaratsiooni alusel, milles võivad 
puududa teatavad artiklis 140 osutatud
andmed ja artiklis 141 osutatud 
lisadokumendid.

Kauba võib suunata tolliprotseduurile 
lihtsustatud deklaratsiooni alusel, milles 
võivad puududa teatavad artiklis 140 
osutatud andmed ja artiklis 141 osutatud 
lisadokumendid.

Or. en

Selgitus

Deklaratsiooni jaoks, milles võivad puududa teatud andmed või tõendavad dokumendid, ei ole 
praegu luba nõutav. Puudub põhjendus, miks tulevikus võidakse see kohustuslikuks teha, See 
tähendaks tohutut halduskoormust tollile ja kaubandusele.

Muudatusettepanek 154
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 143

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toll võib isikul lasta kauba suunata 
tolliprotseduurile lihtsustatud 
deklaratsiooni alusel, milles võivad 
puududa teatavad artiklis 140 osutatud
andmed ja artiklis 141 osutatud 
lisadokumendid.

Kauba võib suunata tolliprotseduurile 
lihtsustatud deklaratsiooni alusel, milles 
võivad puududa teatavad artiklis 140 
osutatud andmed ja artiklis 141 osutatud 
lisadokumendid.

Or. en

Selgitus

Et vältida tohutut halduskoormust tollile ja kaubandusele.

Muudatusettepanek 155
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teatavatel juhtudel võidakse 
lisadeklaratsiooni esitamise kohustust 
mitte kohaldada.

2. Lisadeklaratsiooni ei nõuta järgmistel 
juhtudel:

a) tolliladudes asuva kauba puhul;
b) eriprotseduuridele allutatud kauba 
puhul, kui:

i) samale isikule on välja antud kaks 
või enam eriprotseduuride luba;

(ii) eriprotseduuri kohaldamine 
lõpetatakse, kui kaup suunatakse 
järgmisele tolliprotseduurile ning 
deklarandi laoarvestusse tehakse 
vastav kanne. 

Or. el

Selgitus

On vaja täpsustada juhud, mil lisadeklaratsiooni esitamise nõudest loobutakse.
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Muudatusettepanek 156
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teatavatel juhtudel võidakse 
lisadeklaratsiooni esitamise kohustust mitte 
kohaldada.

2. Lisadeklaratsiooni ei nõuta järgmistel 
juhtudel:

a) kaubad on suunatud tolliprotseduurile;
b) kaubad on suunatud eriprotseduurile, 
tingimusel et: 
i) samale isikule on välja antud kaks või 
enam eriprotseduuride luba;
ii) eriprotseduuri kohaldamine on 
lõpetatud kauba suunamisega järgmisele 
tolliprotseduurile ning deklarandi 
laoarvestusse vastava kande tegemisega;
c) lihtsustatud deklaratsioon hõlmab 
kaupa, mille väärtus ja kogus jääb 
allapoole statistilist läve;
d) lihtsustatud tollideklaratsioon juba 
sisaldab tolliprotseduuri jaoks kõiki 
vajalikke andmeid;
e) lihtsustatud deklaratsiooni ei tehtud 
deklarandi laoarvestuskandega.

Or. en

Selgitus

Lisadeklaratsiooni esitamise kohustusest vabastamise juhud oleks soovitav BAs 
selgesõnaliselt määratleda.

Muudatusettepanek 157
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 144 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 α. Teatavatel juhtudel võidakse 
lisadeklaratsiooni esitamise kohustust 
mitte kohaldada:
α) kui lihtsustatud deklaratsioon hõlmab 
kaupa või varasid, mille väärtus ja kogus 
ei ületa statistilist läve;
b) kui lihtsustatud tollideklaratsioon juba 
sisaldab tolliprotseduuri jaoks kõiki 
vajalikke andmeid;
c) kui lihtsustatud deklaratsiooni ei ole 
asendatud deklarandi laoarvestuskande 
tegemisega.

Or. el

Selgitus

On vaja täpsustada juhud, mil lisadeklaratsiooni esitamise nõudest loobutakse.

Muudatusettepanek 158
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) juhud, mil lisadeklaratsiooni esitamise 
nõudest loobutakse kooskõlas artikli 144 
lõikega 2.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna lisadeklaratsiooni esitamise kohustusest vabastamise juhud on BAs juba selgesõnaliselt 
määratletud, tuleks vastavate volituste delegeerimist käsitlev lõige välja jätta.
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Muudatusettepanek 159
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 146 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) isikud, kes esitavad tollideklaratsiooni 
riigis, mille territooriumil piirneb liidu 
tolliterritooriumiga, piiril asuvas 
tolliasutuses selle territooriumi kõrval 
tingimusel, et see riik võimaldab 
samasugust soodustust liidu 
tolliterritooriumil asutatud isikutele;

Or. en

Selgitus

Erandid tolliterritooriumil asutatud deklarantidele oleks soovitav BAs selgesõnaliselt 
määratleda.

Muudatusettepanek 160
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 146 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Muudel kui lõikes 3 sätestatud juhtudel 
võidakse liidu tolliterritooriumil asumise 
nõuet mitte kohaldada.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna lisadeklaratsiooni esitamise kohustusest vabastamise juhud on BAs juba selgesõnaliselt 
määratletud, tuleks vastavate volituste delegeerimist käsitlev lõige välja jätta.

Muudatusettepanek 161
Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 148 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toll aktsepteerib viivitamata
tollideklaratsioonid, mis vastavad 
käesolevas peatükis sätestatud 
tingimustele, tingimusel, et kaup, mille 
kohta tollideklaratsioon on tehtud, on 
tollile esitatud.

1. Toll aktsepteerib viivitamata
deklaratsioonid, mis vastavad käesolevas 
peatükis sätestatud tingimustele, 
tingimusel, et kaup, mille kohta 
tollideklaratsioon on tehtud, on tollile 
esitatud või tehakse tolliasutuste jaoks 
rahuldaval viisil tollikontrolli 
läbiviimiseks kättesaadavaks.

Kui tollideklaratsioon asendatakse 
deklarandi laoarvestuskande tegemisega 
ja tolli juurdepääsuga nimetatud 
andmetele, loetakse deklaratsioon 
aktsepteerituks kauba kohta 
laoarvestuskande tegemise hetkel. Ilma et 
see piiraks deklarandi õiguslikke 
kohustusi või turvalisuse ja ohutuse 
kontrollide läbiviimist, võib toll loobuda 
nõudest, et kaup esitatakse või tehakse 
tollikontrolli läbiviimiseks kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek näeb ette, et kaupa saab vabastada või muul viisil kontrolli jaoks valida 
alles pärast selle saabumist liidu territooriumile. See võib põhjustada märkimisväärseid 
viivitusi ELi sisenemise kohas. Ettevõtjatel, kellel on volitatud ettevõtja staatus, peaks olema 
võimalik saada teateid kauba väljastamise või kontrolli kohta enne selle saabumist Euroopa 
Liitu.

Muudatusettepanek 162
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 148 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toll aktsepteerib viivitamata 
tollideklaratsioonid, mis vastavad 
käesolevas peatükis sätestatud 

1. Toll aktsepteerib viivitamata 
tollideklaratsioonid, mis vastavad 
käesolevas peatükis sätestatud 
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tingimustele, tingimusel, et kaup, mille 
kohta tollideklaratsioon on tehtud, on 
tollile esitatud.

tingimustele, tingimusel, et kaup, mille 
kohta tollideklaratsioon on tehtud, on 
tollile esitatud. Vastavad lihtsustused 
tuleks anda volitatud ettevõtjatele.

Or. de

Selgitus

Volitatud ettevõtjatele tuleks nende põhikirja alusel võimaldada lihtsustatud menetlust 
kaupade vabastamise puhul kande tegemisega firma dokumentidesse, eelkõige imporditud 
toodete saadetise vabastamisel ilma vastavat tolliasutust sellest eelnevalt teavitamata.

Muudatusettepanek 163
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 149 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vormikohase taotluse alusel lubatakse 
kauba vabastamisele järgneva
kindlaksmääratud tähtaja jooksul 
tollideklaratsiooni muuta.

3. Vormikohase taotluse alusel lubatakse 
kauba vabastamisele järgneva kolme aasta
jooksul pärast vastuvõtmist
tollideklaratsiooni muuta.

Or. en

Selgitus

Kui lisada artikli 149 lõikesse 3 kolmeaastane tähtaeg, ei ole vaja lisada artiklisse 151 uut 
volituste delegeerimist.

Muudatusettepanek 164
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toll võib vormikohase taotluse alusel 
lubada isikul esitada tollideklaratsiooni 
deklarandi laoarvestuskande vormis, 
tingimusel et tollile on kõnealused andmed 

1. Toll võib vormikohase taotluse alusel 
lubada isikul esitada tollideklaratsiooni 
deklarandi laoarvestuskande vormis, 
tingimusel et tollile on kõnealused andmed
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kättesaadavad deklarandi elektroonilise 
andmetöötlussüsteemi kaudu.

seoses artiklis 41 sätestatud kaupade 
vabastusjärgse kontrolliga kättesaadavad 
deklarandi elektroonilise 
andmetöötlussüsteemi kaudu.

Or. de

Selgitus

Määruses tuleks sätestada erieeskirjad loa andmise kohta kauba vabastamiseks kandega 
firma dokumentidesse ja selle läbiviimiseks. See hõlmab ka tolliasutuste juurdepääsu 
ettevõtete elektroonilise andmetöötluse süsteemidele. Erikorra osana teavitab loa omanik tolli 
impordi protseduuridest (üldinfo). Andmete kontrollimine toimub kauba vabastamise järgse 
kontrolli (auditi) vormis. Tollil ei pea olema juurdepääsu ettevõtete operatsioonisüsteemidele.

Muudatusettepanek 165
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toll võib vormikohase taotluse alusel 
loobuda kauba esitamise nõudest.

2. Toll võib vormikohase taotluse alusel 
loobuda kauba esitamise nõudest, vastavalt 
artikli 124 lõikele 1, mis kantakse sisse 
vastavalt artikli 154 lõikele 1.

Or. de

Selgitus

Määruses tuleks sätestada erieeskirjad loa andmise kohta kauba vabastamiseks kandega 
firma dokumentidesse ja selle läbiviimiseks. See hõlmab ka tolliasutuste juurdepääsu 
ettevõtete elektroonilise andmetöötluse süsteemidele. Erikorra osana teavitab loa omanik tolli 
impordi protseduuridest (üldinfo). Andmete kontrollimine toimub kauba vabastamise järgse 
kontrolli (auditi) vormis. Tollil ei pea olema juurdepääsu ettevõtete operatsioonisüsteemidele.

Muudatusettepanek 166
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõikes 1 nimetatud loa omanik peab 
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vastama artikli 22 punktides a–d 
sätestatud kriteeriumidele.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et minimaalse nõudena võetakse arvesse 
volitatud ettevõtjate kriteeriume, et muuta süsteem usaldusväärseks.

Muudatusettepanek 167
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 179

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte,
milles täpsustatakse artikli 178 lõikes 2 
sätestatud eeskirju tõendite kohta.

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte,
millega täpsustatakse:

a) tingimused liidu staatuse tõestamiseks 
merekalapüügitootele ja 
merekalapüügitoodetest saadud 
kaupadele;
b) olukorrad, kus toll võib loobuda liidu 
staatuse tõestamise nõudest;
c) ümberlaadimise tingimused.

Or. en

Selgitus

Need volitused annavad selgema õigusliku aluse ajakohastatud tolliseadustiku artikli 513 
lõikest 16 kuni 513 lõike 18 punktini c.

Muudatusettepanek 168
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 180 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ladustamine, mille alla kuulub ajutine
ladustamine, tolliladustamine ja 
vabatsoonid;

b) ladustamine, mille alla kuulub 
ladustamine, tolliladustamine ja 
vabatsoonid;

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.

Muudatusettepanek 169
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 181 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ladustamisrajatiste pidamiseks kauba
ajutiseks ladustamiseks või 
tolliladustamiseks, välja arvatud juhul, kui 
toll ise on ladustamisrajatise pidaja.

b) ladustamisrajatiste pidamiseks kauba
ladustamise jaoks tolliladudes, välja 
arvatud juhul, kui toll ise on 
ladustamisrajatise pidaja.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.

Muudatusettepanek 170
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 181 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tollialaseid lihtsustusi kasutav volitatud 
ettevõtja loetakse punktis b sätestatud 

Punktis b sätestatud tingimused loetakse 
volitatud ettevõtjate poolt täidetuks ega 
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nõude täitnuks, kui asjaomase 
eriprotseduuriga seotud tegevust võeti 
kõnealuse loa andmisel arvesse.

vaja edasist kontrolli.

Or. de

Selgitus

Maailmaturul on tolli eriprotseduuridel märkimisväärne mõju ELi majanduse 
konkurentsivõimele. Seetõttu ka väga olulised eeltingimused ja nõuded nendele 
protseduuridele ja vastavad erandid. Tingimused ja kord tingimuste kehtestamiseks tuleks 
sätestada käesolevas määruses.

Muudatusettepanek 171
Arvamuse projekt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 181 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tollialaseid lihtsustusi kasutav volitatud 
ettevõtja loetakse punktis b sätestatud 
nõude täitnuks, kui asjaomase 
eriprotseduuriga seotud tegevust võeti 
kõnealuse loa andmisel arvesse.

Ilma et see piiraks kõnealuseid 
protseduure reguleerivate täiendavate 
tingimuste kohaldamist, loetakse
tollialaseid lihtsustusi kasutav volitatud 
ettevõtja käesoleva lõigu punktis b 
sätestatud nõude täitnuks.

Or. en

Selgitus

Vastavalt määratlusele peavad volitatud ettevõtjad alati vastama järgimisega seotud 
kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 172
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 186

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
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milles täpsustatakse artiklis 185 sätestatud 
eeskirju protseduuri lõpetamise kohta.

eesmärgiga kehtestada täpsemad reeglid 
menetluseks seoses protseduuri 
lõpetamisega, milles täpsustatakse:

a) tingimused eriprotseduuri 
lõpetamiseks;
b) lõpetamise tähtajad; ning
c) protseduuri kokkuvõte vorm.

Or. en

Selgitus

Volituste säte käesolevas artiklis ei ole kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290. Volituste delegeerimise eesmärk, sisu ja ulatus tuleks liidu tolliseadustikus selgesti 
määratleda.

Muudatusettepanek 173
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 193 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teatavatel juhtudel suunatakse liidu 
kaup välistransiidiprotseduurile.

2. Kui liidu kaupa eksporditakse ühisesse 
transiitriiki või see eksporditakse ja seda 
veetakse läbi ühe või mitme ühise 
transiitriigi territooriumi 
ühistransiidiprotseduuri konventsiooni 
alusel, rakendatakse selle suhtes liidu 
välistransiidiprotseduuri ükskõik millisel 
järgmistest juhtudest:
a) nad on läbinud ekspordiga seotud 
tolliformaalsused, et saaks maksta 
eksporditoetust ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kolmandatesse riikidesse eksportimisel,
b) kaup tuleb sekkumisvarudest ja selle 
suhtes kohaldatakse kasutamise ja/või 
sihtkohaga seotud kontrollimeetmeid ja 
kaup on läbinud ühise 
põllumajanduspoliitika alusel 
kolmandatesse riikidesse eksportimisega 
seotud tolliformaalsused,
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c) kaup on kõlblik imporditollimaksude 
tagasimaksmiseks või vähendamiseks 
tingimusel, et see eksporditakse liidu 
tolliterritooriumilt või kui rakendatakse 
artikli 81 (3) üldosa.

Or. en

Selgitus

See säte on oluline osa liidu tolliseadustikust, mis vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 290 peaks olema sätestatud liidu tolliseadustikus endas. Praegu on see säte lisatud 
ajakohastatud tolliseadustiku eelnõu artikli 722-04 lõikele 3.

Muudatusettepanek 174
Sandra Kalniete, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 193 – lõige 3 – punkt b – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) toimub liidu tolliterritooriumi kahe 
punkti vahel, mis asuvad samas 
liikmesriigis või kahes erinevas 
liikmesriigis;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 175
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 196 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Toll võib vormikohase taotluse alusel 
lubada isikul kasutada kauba liidu 
transiidiprotseduurile suunamisega ja selle 
protseduuri lõpetamisega seotud 

4. Toll võib vormikohase taotluse alusel 
lubada isikul kasutada kauba liidu 
transiidiprotseduurile suunamisega ja selle 
protseduuri lõpetamisega seotud 
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lihtsustusi. lihtsustusi, sealhulgas kasutada manifesti, 
mis edastatakse andmeedastussüsteemi 
kaudu transiidideklaratsioonina lennu-
või laevaettevõtjalt, kes teostab 
märkimisväärset hulka lende või reise 
liikmesriikide vahel.

Or. en

Selgitus

Elektroonilise manifesti kasutamine vastab nii elektroonilise deklaratsiooni kui ka selle 
esitamise nõuetele. See on kooskõlas laoarvestuskande vormis deklaratsiooni põhimõttega, 
mis oli Euroopa tolliseaduse kaasajastamise seisukohalt keskse tähtsusega.

Muudatusettepanek 176
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 196 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Toll võib vormikohase taotluse alusel 
lubada isikul kasutada kauba liidu 
transiidiprotseduurile suunamisega ja selle 
protseduuri lõpetamisega seotud 
lihtsustusi.

4. Toll võib vormikohase taotluse alusel 
lubada isikul kasutada kauba liidu 
transiidiprotseduurile suunamisega ja selle 
protseduuri lõpetamisega seotud 
lihtsustusi, sealhulgas kasutada manifesti, 
mis edastatakse andmeedastussüsteemi 
kaudu transiidideklaratsioonina lennu-
või laevaettevõtjalt, kes teostab 
märkimisväärset hulka lende või reise 
liikmesriikide vahel.

Or. en

Selgitus

Since 1993, for efficiency reasons, a simplification was introduced whereby the airlines’ and 
shipping lines’ manifest, either in paper or in electronic form, could replace the individual 
paper transit documents. The Commission's proposal removes this simplification, which 
would have a serious impact on aircraft departure times with similar delays at destination 
and corresponding costs. This constitutes a significant threat to the ‘next day delivery’ 
business model. The consequences of this for EU business and the consumer would be very 
serious. It is therefore essential that this simplification is retained and specifically provided 
for in the UCC.
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Muudatusettepanek 177
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 198 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eeskirjad artikli 196 lõikes 4 osutatud
loa andmise kohta;

b) eeskirjad artikli 196 lõikes 4 osutatud
volitatud kaubasaatja, volitatud 
kaubasaaja, tollitõkendite kasutamise 
ning õhu teel ja meritsi liikumise puhul 
kasutatavate lihtsustatud 
tolliprotseduuride kohta.

Or. en

Selgitus

- Punkt b: oleme arvamusel, et õhu teel ja meritsi liikumise puhul kasutatavad 
lihtsustatud tolliprotseduurid tuleb liidu tolliseadustikus säilitada.

- Punkt c: artikli 196 lõige 5 võib välja jätta, sest loa omaniku ja samuti tolli kohustus 
tagada nõuetele vastavus on reguleeritud I jaotise peatükis 1, nt artikli 5 lõikes 3 ja artikli 5 
lõikes 24 või vähemalt saab seda selle põhjal tuletada. Seetõttu on punkt c ülearune ja selle 
võib välja jätta.

Muudatusettepanek 178
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 198 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eeskirjad artikli 196 lõikes 4 osutatud 
loa andmise kohta;

b) eeskirjad artikli 196 lõikes 4 osutatud 
loa andmise kohta, mis peab sisaldama 
võimalust kasutada kannet ainult 
deklarandi laoarvestuses;

Or. en

Selgitus

Võib kehtestada üksikasjalikud eeskirjad kauba suunamise lihtsustamise kohta, kuid need ei 
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saa siduda manifesti tavalise tollideklaratsiooni esitamise nõudega.

Muudatusettepanek 179
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 199 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Majandusliku vajaduse korral ja 
tollijärelevalvet kahjustamata võib toll 
lubada liidu kauba ladustamist ajutise 
ladustamise rajatises või tollilaos.
Kõnealust kaupa ei käsitata ajutise 
ladustamise või tolliladustamise 
protseduuril olevana.

3. Majandusliku vajaduse korral ja 
tollijärelevalvet kahjustamata võib toll 
lubada liidu kauba ladustamist tollilaos.
Kõnealust kaupa ei käsitata 
tolliladustamise protseduuril olevana.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.

Muudatusettepanek 180
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 199 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Toll tagab ladustamisprotseduuril oleva 
kauba tollijärelevalve.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Loa omaniku ja samuti tolli kohustus tagada nõuetele vastavus on reguleeritud I jaotise 
peatükis 1, nt artikli 5 lõikes 3 ja artikli 5 lõikes 24 või vähemalt saab seda selle põhjal 
tuletada. Seetõttu soovitatakse lõige 4 välja jätta.
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Muudatusettepanek 181
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 200 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagavad, et ajutisel ladustamisel või
tolliladustamisel olevat kaupa ei eemaldata 
tollijärelevalve alt;

a) tagavad, et tolliladustamisel olevat 
kaupa ei eemaldata tollijärelevalve alt;

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.

Muudatusettepanek 182
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 200 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) täidavad ajutisel ladustamisel või 
tolliladustamisel oleva kauba ladustamisest 
tulenevaid kohustusi;

b) täidavad ladustamisel või 
tolliladustamisel oleva kauba ladustamisest 
tulenevaid kohustusi;

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.

Muudatusettepanek 183
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 200 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) peavad kinni tollilao või ajutiseks 
ladustamiseks ette nähtud rajatiste 
pidamise loas sätestatud eritingimustest.

c) peavad kinni tollilao rajatiste pidamise 
loas sätestatud eritingimustest.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.

Muudatusettepanek 184
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 200 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tolliprotseduuri pidaja vastutab nende 
kohustuste täitmise eest, mis tulenevad 
kauba suunamisest ajutisele ladustamisele 
või tolliladustamisele.

3. Tolliprotseduuri pidaja vastutab nende 
kohustuste täitmise eest, mis tulenevad 
kauba suunamisest tolliladustamisele.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.

Muudatusettepanek 185
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 217 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte,

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte,
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millega täpsustatakse: eesmärgiga kehtestada täpsemad reeglid 
menetluseks seoses erikasutamisega 
ajutise impordi protseduuri all, milles
täpsustatakse:

Or. en

Selgitus

Punkt a: volituste säte käesolevas artiklis ei ole kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290. Volituste delegeerimise eesmärk, sisu ja ulatus tuleks liidu tolliseadustikus 
selgesti määratleda.

Punkt c: see säte on ülearune. Küsimus on juba hõlmatud artikli 5 lõikega 1.

Muudatusettepanek 186
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 217 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 214 lõikes 1 osutatud erikasutus; a) artikli 214 lõikes 1 osutatud erikasutus 
järgmistel juhtudel:

i) veovahendid, kaubaalused ja 
konteinerid;
ii) reisija imporditud isiklikud asjad ja 
spordikaubad;
iii) meremeeste ajaviitevahendid;
iv) katastroofiabi vahendid;
v) meditsiinilised, kirurgilised ja 
laboratoorsed seadmed;
vi) loomad,
v) piiritsoonis kasutatav kaup;
vi) heli-, pildi- või andmekandjad, 
reklaammaterjal;
vii) professionaalsed töövahendid;
viii) õppevahendid ja teadusaparatuur;
ix) pakendid;
x) vormid, matriitsid, klišeed, joonised, 
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mõõte-, kontroll- ja katseriistad ning 
muud sarnased riistad;
xi) eritööriistad ja töövahendid;
xii) kaup, mida kasutatakse testide 
tegemisel või mida testitakse;
xiii) näidised;
xiv) asendustootmisvahendid;
xv) ürituste korraldamiseks või müügiks 
ettenähtud kaup;
xvi) varuosad, manused ja seadmed;
xvii) muu kaup;

Or. en

Selgitus

Punkt a: volituste säte käesolevas artiklis ei ole kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290. Volituste delegeerimise eesmärk, sisu ja ulatus tuleks liidu tolliseadustikus 
selgesti määratleda.

Punkt c: see säte on ülearune. Küsimus on juba hõlmatud artikli 5 lõikega 1.

Muudatusettepanek 187
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 217 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 217 a
Komiteemenetlus

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
meetmed seoses artikli 215 lõikes 2 
nimetatud tähtaegadega, et tagada 
tollieeskirjade ühtne kohaldamine. 
Kõnealused rakenduseeskirjad võetakse 
vastu vastavalt artikli 244 lõikes 4 
osutatud kontrollimenetlusele.

Or. en
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Selgitus

Rakendusvolituste andmine loob õigusliku aluse rakendamisseadusega tähtaegade 
kehtestamiseks, mille vältel kaup võib jääda ajutise impordi protseduuri alla.

Muudatusettepanek 188
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 218 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõppkasutusprotseduurile suunatud 
kauba hävitamisest tekkivaid jäätmeid ja 
jääke loetakse ajutise ladustamise 
protseduurile suunatud kaubana.

5. Lõppkasutusprotseduurile suunatud 
kauba hävitamisest tekkivaid jäätmeid ja 
jääke loetakse ajutisel ladustamisel 
olevaks.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.

Muudatusettepanek 189
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 219

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 219 välja jäetud
Volituste delegeerimine

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
milles täpsustatakse eeskirjad 
tollijärelevalve tagamise korra kohta 
kooskõlas artikli 218 lõikega 1.

Or. en
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Selgitus

Ülearune tekst. Küsimus on juba hõlmatud artikli 5 lõikega 1.

Muudatusettepanek 190
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 224 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Juhul, kui vajatakse õiguslikult 
siduvate liidu aktide rakendamiseks 
ühetaolisi tingimusi, antakse komisjonile 
rakendusvolitused kuni 31. detsembrini 
2014.
Esimeses lõigus osutatud 
rakendusvolituste andmine pikeneb 
automaatselt määramata ajaks.

Or. en

Selgitus

Kuna komisjon on teatanud, et ta võtab vastu delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid 18 kuu 
jooksul pärast liidu tolliseadustiku jõustumist, nagu on osutatud ka artiklis 243, on 
asjakohane lisada liidu tolliseadustiku volituste delegeerimise sättesse ja rakendusvolituste 
andmise sättesse (artikkel 244) selge viide sellele tähtajale. See tähtaeg on toodud lõikes 1.

Muudatusettepanek 191
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 228 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) muudel juhtudel, kui see on õigustatud 
veoliigi tõttu või seda nõutakse 
rahvusvaheliste lepingutega.

c) muudel juhtudel, kui see on õigustatud 
veoliigi või kaubatüübi tõttu või seda 
nõutakse rahvusvaheliste lepingutega.

Or. en
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Selgitus

Erandit rakendatakse mitte ainult vastavalt veoliigile, vaid eri tüüpi kaupade puhul. Näiteks 
elektri puhul.

Muudatusettepanek 192
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 228 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) volitatud ettevõtja poolt 
eksporditavatele kaupadele.

Or. en

Selgitus

Tulevikus on volitatud ettevõtja staatusel keskne roll ja seetõttu on väga tähtis, et see tooks 
kaasa tegelikke lihtsustusi. Lihtsustamisest peaksid maksimaalset kasu saama seaduskuulekad 
ja usaldusväärsed ettevõtjad, kes on ka volitatud ettevõtjad. Seetõttu on ülioluline volitatud 
ettevõtjatele väljumiseelsete deklaratsioonide osas antav erand. Need kriteeriumid on 
äärmiselt tähtsad, mistõttu tuleks need konkreetselt ära märkida ka õigusaktis.

Muudatusettepanek 193
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 228 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Väljaveoeelne deklaratsioon võib olla 
üks järgmistest:

välja jäetud

(a) asjakohane tollideklaratsioon juhul, 
kui liidu tolliterritooriumilt väljaviidav 
kaup suunatakse tolliprotseduurile, mille 
jaoks on vaja esitada tollideklaratsioon;
(b) reekspordi teatis vastavalt artiklile 
235;
(c) artiklis 236 osutatud väljumise 
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ülddeklaratsioon;
(d) artiklis 239 osutatud reekspordi loend.

Or. en

Selgitus

Kuna vastavalt artikli 228 lõikele 5) ei pea reekspordi loend sisaldama väljumise 
ülddeklaratsiooni jaoks vajalikke andmeid, ei tuleks reekspordi loendit lugeda väljaveoeelseks 
deklaratsiooniks. Seetõttu ei peaks meie arvates lõige 4 reekspordi loendit sisaldama.

Muudatusettepanek 194
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 230 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtjate koormust eelnimetatu täitmisel 
tuleks vastavalt arvesse võtta.

Or. de

Selgitus

1. detsembri 2011 otsuses tehti ettepanek toetuste kehtestamiseks väikeste partiide osas, mida 
hakatakse reguleerima kogu ELis ühtemoodi, st suulise tollideklaratsiooniga. Kõnealune 
täiendav tekst soovitatakse lisada, et komisjon saaks seda delegeeritud õigusaktidega 
niimoodi reguleerida.

Muudatusettepanek 195
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 233 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Toll võib vormikohase taotluse alusel 
lubada isikul kasutada lihtsustusi, mis on 
seotud kauba ekspordiprotseduurile 
suunamise ja selle protseduuri endaga. 
Sellega võetakse arvesse ettevõtja 
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majanduslikke huvisid.

Or. de

Selgitus

1. detsembri 2011 otsuses tehti ettepanek toetuste kehtestamiseks väikeste partiide osas, mida 
hakatakse reguleerima kogu ELis ühtemoodi: st suulise tollideklaratsiooniga. Kõnealune 
täiendav tekst soovitatakse lisada, et komisjon saaks delegeeritud õigusaktidega sel viisil 
reguleerida.

Muudatusettepanek 196
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 235 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ajutise ladustamise protseduuril olev 
kaup, mis reeksporditakse otse mõnest
ajutise ladustamise rajatisest.

c) ajutisel ladustamisel olev kaup, mis 
reeksporditakse otse mõnest ajutise 
ladustamise rajatisest.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on muuta ajutine ladustamine erilisest tolliprotseduurist staatuseks. See 
taastab enne ajakohastatud tolliseadustikku valitsenud olukorra.

Muudatusettepanek 197
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 236 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Väljumise ülddeklaratsiooni esitab 
üks järgmistest isikutest:
a) isik, kes viib kauba liidu 
tolliterritooriumilt välja või vastutab selle 
väljaviimise eest;
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b) eksportija või kaubasaatja või muu isik, 
kelle nimel või kelle eest punktis a 
osutatud isik tegutseb;
c) iga isik, kes saab kõnealuse kauba 
pädevale tolliasutusele esitada või esitada 
lasta.

Or. en

Selgitus

Väljumise ülddeklaratsiooni esitava isiku määratlemine on liidu tolliseadustiku oluline 
osa, mis vastavalt artiklile Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290 peaks olema 
sätestatud liidu tolliseadustikus endas.

Muudatusettepanek 198
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 236 – lõik 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Toll võib loobuda artikli 228 lõike 2 
punktis c nimetatud juhtudel väljumise 
ülddeklaratsiooni esitamise nõudest.

Or. en

Selgitus

Väljumise ülddeklaratsiooni esitamise nõudest loobumises ei ole õiguslikku konksu. Seetõttu 
lisatakse viide artikli 228 lõike 2 punktile c.

Muudatusettepanek 199
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 236 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Väljumise ülddeklaratsioon esitatakse 
väljumistolliasutuses. Toll võib 
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võimaldada väljumise ülddeklaratsiooni 
esitamist teises tolliasutuses tingimusel, et 
see asutus edastab viivitamata 
väljumistolliasutusele vajalikud andmed 
elektrooniliselt või teeb need 
elektrooniliselt kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Kõnealuses sättes selgitatakse, milline on pädev tolliasutus, kus esitatakse väljumise 
ülddeklaratsiooni.

Muudatusettepanek 200
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 237 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Parandusi ei ole võimalik teha pärast 
järgmisi asjaolusid:
a) toll on teatanud isikule, kes on esitanud 
ülddeklaratsiooni, et ta kavatseb kaupa 
kontrollida;
b) toll on tuvastanud, et kõnealused 
andmed on ebaõiged;
c) toll on juba andnud loa kauba 
äraviimiseks.

Or. en

Selgitus

Teeme ettepaneku jätta ajakohastatud tolliseadustiku artikli 181 lõige 1 muutmata ja lisada 
juhud, kus väljumise ülddeklaratsiooni muutmine ei ole liidu tolliseadustiku alusel võimalik.

Muudatusettepanek 201
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 237 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väljumise ülddeklaratsioon loetakse 
esitamata jäetuks, kui deklareeritud kaupa 
ei viidud liidu tolliterritooriumilt välja 
deklaratsiooni esitamisele järgneva
konkreetse tähtaja jooksul.

2. Väljumise ülddeklaratsioon loetakse 
esitamata jäetuks, kui deklareeritud kaupa 
ei viidud liidu tolliterritooriumilt välja 
deklaratsiooni esitamisele järgneva 15 
päeva jooksul.

Or. en

Selgitus

Kuna tähtaega, mille möödudes väljumise ülddeklaratsiooni ei loeta enam esitatuks, võib 
pidada tollialaste õigusaktide oluliseks osaks ja tegemist on väikese sättega, mis on praegu 
sätestatud ajakohastatud tolliseadustiku eelnõu artikli 820-18 lõikes 2, teeme ettepaneku 
lisada see tähtaeg liidu tolliseadustikku endasse.

Muudatusettepanek 202
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 238

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte,
millega täpsustatakse:

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte,
milles täiendatakse artiklis 236 sätestatud 
eeskirju väljumise ülddeklaratsiooni 
protseduuri kohta.

(a) eeskirjad väljumise ülddeklaratsiooni 
esitamise korra kohta; 
(b) juhud, mil artikli 237 lõike 1 kohane 
väljumise ülddeklaratsiooni muutmine on 
lubatud; 
(c) artikli 237 lõikes 2 osutatud tähtajad, 
mille lõppemisel loetakse väljumise 
ülddeklaratsioon esitamata jäetuks.

Or. en
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Selgitus

Punkt b: kuna eeskirjad väljumise ülddeklaratsiooni muutmise kohta on sätestatud artikli 237 
lõikes 1, võib käesoleva volituste andmise välja jätta.

Punkt c: kuna tähtaeg, mille möödudes väljumise ülddeklaratsiooni ei loeta enam esitatuks, 
on sätestatud artikli 237 lõikes 1, võib käesoleva volituste andmise välja jätta.

Muudatusettepanek 203
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 238 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 238 a
Rakendusvolituste andmine

Et tagada ühtsed tingimused tollieeskirjade 
kohaldamiseks, võtab komisjon 
rakendusaktidega vastu järgnevad 
meetmed seoses: 
a) väljumistolliasutuse kohustustega 
seoses väljumise ülddeklaratsiooniga;
b) võimalusega, et tolliasutused võivad 
vastava omavahelise kokkuleppe korral 
võimaldada väljumise ülddeklaratsiooni 
esitamist teises tolliasutuses;
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 244 artiklis 4 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Subparagraph a: because further rules on the responsibilities of the customs office of exit may 
be considered to ensure the uniform application of the customs legislation (and are drafted in 
Article 820-16(4) MCCIP), it is appropriate to create an empowerment for the Commission to 
adopt implementing measures on this issue.

Subparagraph b: the draft MCCIP foresees in the possibility that customs authorities, where 
appropriate in agreement with each other, allow the exit summary declaration to be lodged at 
another customs office. To enable the Commission to adopt implementing acts on this issue, 
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which concern uniform application of customs legislation and which are proposed in Article 
820-16(7) MCCIP, an empowerment is included.

Muudatusettepanek 204
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 239 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liiduväline kaup viiakse liidu 
tolliterritooriumilt välja otse ajutise 
ladustamise rajatisest või vabatsoonist ja 
reekspordi teatist või väljumise 
ülddeklaratsiooni ei nõuta, esitab vastutav 
isik pädevasse tolliasutusse reekspordi 
loendi.

1. Kui liiduväline kaup viiakse liidu 
tolliterritooriumilt välja otse ajutise 
ladustamise rajatisest või vabatsoonist ja 
reekspordi teatist või väljumise 
ülddeklaratsiooni ei nõuta, esitatakse 
reekspordi loendi pädevasse tolliasutusse.

Or. en

Selgitus

Kuna lõikes 4 sisaldub viide isikule, kes peab esitama reekspordi loendi, jäetakse viide sellele 
isikule lõikest 1 välja.

Muudatusettepanek 205
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 239 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Reekspordi ülddeklaratsiooni esitab 
üks järgmistest isikutest:
a) isik, kes viib kauba liidu 
tolliterritooriumilt välja või vastutab selle 
väljaviimise eest;
b) eksportija või kaubasaatja või muu isik, 
kelle nimel või kelle eest punktis a 
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osutatud isik tegutseb;
c) iga isik, kes saab kõnealuse kauba 
pädevale tollile esitada või esitada lasta.

Or. en

Selgitus

Kuna isik, kes peab esitama reekspordi loendi, on tollieeskirjade oluline osa, lisatakse 
siinkohal tema kohta reeglid.

Muudatusettepanek 206
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 243 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 
43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 
118, 129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 
155, 157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 
184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 
219, 230, 232, 234, 238, 241 osutatud 
volitused delegeeritakse komisjonile
määramata ajaks alates käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast.

2. Artiklites 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 
43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 
118, 129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 
155, 157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 
184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 
219, 230, 232, 234, 238, 241 osutatud 
volitused delegeeritakse komisjonile kuni 
31. detsembrini 2014.

Or. en

Selgitus

The Commission has indicated that she will adopt delegated and implementing acts no longer 
than 18 months after the entry into force of the UCC. It is therefore appropriate to include in 
the UCC a clear provision that contains this deadline, in both the provision on delegation of 
powers and the provision on conferral of implementing powers (Article 244). Such provisions 
are also included in other regulations and directives, such as Article 25 of Directive 
2010/45/EU of 7 July 2010 (OJ L207/14), Article 10 of Regulation (EU) No. 911/2010 of 22 
September 2010 (OJ L276/1) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 
2010 (OJ L295/23).

Muudatusettepanek 207
Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 243 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 
43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 
118, 129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 
155, 157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 
184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 
219, 230, 232, 234, 238, 241 osutatud 
volitused delegeeritakse komisjonile 
määramata ajaks alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast.

2. Artiklites 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 
43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 
118, 129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 
155, 157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 
184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 
219, 230, 232, 234, 238, 241 osutatud 
volitused delegeeritakse komisjonile viieks 
aastaks alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt 9 kuud enne viieaastase tähtaja 
möödumist. Volituste delegeerimine 
pikeneb vaikimisi samadeks 
ajavahemikeks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu avaldab 
pikendamisele vastuseisu vähemalt kolm 
kuud enne iga ajavahemiku lõppu.

Or. en

Selgitus

Läbivaatamisaeg võimaldaks teha ametlikke aruandeid komisjoni poolse volituste 
delegeerimise kohta.

Muudatusettepanek 208
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 243 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 2 nimetatud volituste 
delegeerimist pikendatakse automaatselt 
viieks aastaks. Komisjon koostab iga 
delegeeritud volituse kohta aruande ja 
esitab selle Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt üheksa kuud enne 
viieaastase ajavahemiku möödumist. 



PE498.017v01-00 106/111 AM\916428ET.doc

ET

Aruandes hinnatakse eelkõige 
delegeeritud õigusaktide mõju Euroopa 
Liidu ja liikmesriikide tasandil 
majanduspoliitikale, ärile, 
halduskoormusele, personalile, eelarvele, 
vahendite eraldamisele ja 
tegutsemisvõimele ning soovitatakse viise, 
kuidas tolliprotseduure ja tollialaste 
õigusaktide kohaldamist saaks uuendada 
ja täiustada. Aruandele lisatakse vajaduse 
korral ettepanekud tolliseadustiku ja 
sellega seonduvate delegeeritud 
õigusaktide muutmiseks. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, see tunnistatakse 
kehtetuks vastavalt lõikele 3 või seda 
pikendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määratud tähtajaks ja 
tingimustel.

Or. en

Selgitus

A provision is proposed to allow the delegation of powers to be extended for a period of five 
years. Not longer than nine months before the end of this five-year period the Commissions 
shall conduct an evaluation and draw up a report of the implementation of each of the 
delegated acts. The report shall contain an evaluation on several aspects, such as economic 
policies and resourcing. The report shall, where appropriate, be accompanied by proposals 
for amending the Code and its delegated acts. The results of the evaluation may lead to:
- extension of the delegation of powers for periods of an identical duration (five years);
- revocation of the delegation of powers;
-  extension for a period and under the conditions defined by the European Parliament 
and the Council.

Such an evaluation provision has also been included in other regulations and directives, such 
as Article 7 of Regulation (EU) No. 70/2012 of 18 January 2012 (OJ L32/1), Article 14 of 
Directive 2010/30/EU of 19 May 2010 (OJ L153/1), Article 25 of Directive 2010/45/EU of 7 
July 2010 (OJ L207/14) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 2010 
(OJ L295/23).

Muudatusettepanek 209
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 243 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
korraga teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
korraga teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Kuna mõned või kõik 
delegeeritud õigusakti projekti sätted 
võivad põhjalikult muuta viisi, kuidas 
käesolevas määruses sätestatud 
põhireegleid enne selle jõustumist 
kohaldatakse, tagab komisjon, et 
asjakohane vastuvõtmiseelne 
konsulteerimine nõukogu, Euroopa 
Parlamendi ja äriringkondadega toimub 
aegsasti enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist ning et nende seisukohti 
võetakse arvesse, et vältida võimalikku 
negatiivset mõju Euroopa Liidu 
konkurentsivõimele.

Or. en

Selgitus

Et võimaldada nõuetekohast arvamustevahetust ja asjakohast üleminekuaega selliste 
delegeeritud õigusaktide puhul, millel on potentsiaalne mõju ELi konkurentsivõimele, on 
oluline, et toimub asjakohane konsulteerimine liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmade ja 
et nende seisukohti võetakse nõuetekohaselt arvesse.

Muudatusettepanek 210
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 243 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 243 a 
Komisjon võib anda ühele või mitmele 
liikmesriigile nende taotluse korral loa 
katsetada tollialaste õigusaktide 
kohaldamisel täiendavaid lihtsustusi. 
Sellised katsetused on avatud kõikidele 
liikmesriikidele ja neid tuleb regulaarselt 
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hinnata.

Or. en

Selgitus

Lõppsätted on sobiv koht, kuhu lisada üldine säte, millega lubatakse uuenduslikud katsetused.

Muudatusettepanek 211
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 243 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 243 b 
Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
artikli 243 punktis a viidatud otsused. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 244 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusele.

Or. en

Selgitus

Lõppsätted on sobiv koht, kuhu lisada üldine säte, millega lubatakse uuenduslikud katsetused.

Muudatusettepanek 212
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 244 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komitee arvamus tuleb saada 
kirjaliku menetluse teel ja viidatakse 
käesolevale lõikele, siis lõpetatakse see 
menetlus ilma tulemusele jõudmata ainult 
siis, kui komitee eesistuja arvamuse 
esitamisele seatud tähtaja jooksul nii 
otsustab.

6. Kirjalik menetlus lõpetatakse ilma 
tulemusele jõudmata, kui komitee eesistuja 
nii otsustab või komitee liige esitab 
vastava taotluse. Sel juhul kutsub
eesistuja mõistliku aja jooksul kokku 
komitee koosoleku.
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Or. en

Selgitus

Miks saab ainult esimees otsustada kirjaliku menetluse lõpetamise? Mis on selle tagajärjed? 
See ei ole kooskõlas määruse 192/2011 artikli 3 lõikega 5.
Sätte sõnastus on järgmine:
„ Välja arvatud juhul, kui põhiõigusaktis on sätestatud teisiti, lõpetatakse kirjalik menetlus 
ilma tulemust saavutamata esimeses lõigus osutatud tähtaja jooksul, kui eesistuja nii otsustab 
või kui komitee liige seda taotleb. Sel juhul kutsub eesistuja mõistliku aja jooksul kokku 
komitee koosoleku”
Oleks soovitav see säte lisada liidu tolliseadustikku või sellele viidata.

Muudatusettepanek 213
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 244 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 244 a
Muud küsimused

Tolliseadustiku komitee võib läbi vaadata 
kõik tollialaste õigusaktidega seotud 
küsimused, mille komitee esimees kas 
komisjoni algatusel või liikmesriigi 
esindaja taotlusel tõstatab ja mis 
käsitlevad eelkõige:
a) innovatsiooni edendamise meetmeid;
b) juhtumeid, mille puhul seadustikul ja 
selle delegeeritud õigusaktidel on 
ebaproportsionaalselt negatiivne mõju 
majanduspoliitikale, ärile, 
halduskoormusele, personalile, eelarvele, 
vahendite eraldamisele ja 
tegutsemisvõimele;
c) tollialaste õigusaktide kohaldamisega 
seotud probleeme;
d) liidu mis tahes seisukohti, mis võetakse 
tollialaseid õigusakte käsitlevate 
rahvusvaheliste lepingutega või nende 
alusel loodud komiteedes, töörühmades ja 
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komisjonides.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek säilitada ajakohastatud tolliseadustiku artikkel 185 ühtses tolliseadustikus 
ja lisada ühtsesse tolliseadustikku võimalus, et tolliseadustiku komitee saaks uurida 
juhtumeid, kus uuenduste soodustamine on asjakohane ning samuti juhtumeid, kus ühtsel 
tolliseadustikul, selle delegeeritud õigusaktidel või rakendusaktidel on ebaproportsionaalselt 
negatiivsed tagajärjed.

Muudatusettepanek 214
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 247 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Muid kui lõikes 1 osutatud artikleid 
kohaldatakse alates kõnealuses lõikes 
osutatud kuupäevast möödunud 18-
kuulisele ajavahemikule järgneva kuu 
esimesest päevast.

2. Muid kui lõikes 1 osutatud artikleid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017.

Or. en

Selgitus

Ajavahemik 18 kuud pärast määruse jõustumist on liiga lühike, et täielikult rakendada liidu 
tolliseadustikku siseriiklikul tasandil mitte ainult tolli, vaid ka kaubanduse valdkonnas. Liidu 
tolliseadustiku rakendamise tähtaeg tuleks siduda delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide 
avaldamise ja jõustumisega. Selliseks ajavahemikuks tuleb määrata 24 kuud.

Muudatusettepanek 215
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 247 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Muid kui lõikes 1 osutatud artikleid 
kohaldatakse alates kõnealuses lõikes 

2. Muid kui lõikes 1 osutatud artikleid 
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osutatud kuupäevast möödunud 18-
kuulisele ajavahemikule järgneva kuu 
esimesest päevast.

kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017.

Or. en

Selgitus

The provisions on entry into force and application follow from a time-line and presumptions 
which are difficult to understand. The entry into force of the UCC is followed within 6 months 
by an IT work programme (Article 17). After 18 months after the entry into force of the UCC 
its delegated acts and implementing acts become applicable.
It is appropriate to adopt the IT work programme before the entry into force of the UCC. It is 
important (from a political point of view) to know what happens when with regard to the IT 
implementation at the time of the vote for the UCC.

Furthermore, the period of 18 months after entry into force is too short to fully implement the 
UCC nationally, the more so because delegated acts and implementing will not be finalised 
until the end of this period. About 24 months are necessary to implement the UCC, starting 
after the adoption of all delegated acts and implementing acts. Not only for customs, but also 
for trade.
The deadline for application of the UCC should be linked with the publication and entry into 
force of the delegated acts and implementing acts. This period has to be set on 24 months. 
The period for drafting and adoption of delegated acts and implementing acts will remain 18 
months (Articles 243 and 244).


