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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse 13. märtsi 1997. aasta määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste 
vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja 
põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks
(COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0796),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikleid 33 ja 
325, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0421/2013),

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

– võttes arvesse kontrollikoja arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A7-0000/2014),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

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

                                               
1 ...
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Liidul on kohustus võidelda 
tollipettustega ja sel viisil aidata kaasa 
siseturu eesmärgile saada ehtsate 
päritolusertifikaatidega ohutud tooted, et 
tagada tarbijakaitse kõrge tase.

Or. pt

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „rahvusvahelises tarneahelas tegutsevad
avaliku või erasektori teenuseosutajad” –
omanikud, saatjad, saajad, ekspediitorid, 
transportijad ja muud vahendajad või 
rahvusvahelises tarneahelas osalevad 
isikud.”

Or. pt

Selgitus

Kooskõla tagamiseks muu tekstiga tuleks viidata avaliku või erasektori teenuseosutajatele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 16 a

Ühe liikmesriigi töötajate hangitud ja 
teisele liikmesriigile artiklites 13–15 
sätestatud abi korras edastatud 
dokumendid, dokumentide tõestatud 
koopiad, kinnitused, kõik haldusasutuste 
väljastatud aktid või otsused, aruanded ja 
igasugused muud andmed võivad olla 
need vastu võtnud liikmesriigi haldus- ja 
kohtumenetluses vastuvõetavad asitõendid 
samamoodi nagu siis, kui need oleksid 
hangitud selles liikmesriigis, kus menetlus 
toimub.”

Or. pt
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Selgitus

Ei ole põhjust piirata seda võimalust ainult taotletud abile ning määruse (EÜ) nr 515/97 
artiklis 16 sätestatud omaalgatuslikku abi tuleks laiendada.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Selgitus

Kuigi kehtivad sätted hõlmavad ainult konteinereid, mis saabuvad Euroopa tollialasse 
laevaga või mida veetakse sellest läbi, tuleks komisjonile jätta võimalus laiendada käesoleva 
määruse kohaldamisala toiminguid, et lisada nendele kaupade vedu Euroopa piirkonnas kas 
mere või õhu kaudu.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) saada andmetele mis tahes viisil või 
kujul juurdepääs või neid samadel 
tingimustel kasutada ja säilitada ning 
kasutada andmeid haldus- või 
kohtumenetluses kooskõlas 
intellektuaalomandi õiguste suhtes 
kohaldatavate õigusaktidega. Komisjon 
kehtestab piisavad kaitsemeetmed 
ametiasutuste omavolilise sekkumise 
vastu, sealhulgas tehnilised ja 
korralduslikud meetmed ning nõuded 
andmesubjektidele läbipaistvuse 
tagamiseks. Andmesubjektidele antakse 
õigus sel eesmärgil töödeldavate 
andmetega tutvuda ja neid parandada;

a) saada andmetele mis tahes viisil või 
kujul juurdepääs või neid samadel 
tingimustel kasutada ja säilitada ning 
kasutada andmeid haldus- või 
kohtumenetluses kooskõlas 
intellektuaalomandi õiguste suhtes 
kohaldatavate õigusaktidega. 
Andmesubjektidele antakse õigus sel 
eesmärgil töödeldavate andmetega tutvuda 
ja neid parandada;

Or. pt

Selgitus

Eesmärk peaks olema lihtsustamine, et tagada määruse lihtsam lugemine ja tõlgendamine, 
ning ei ole vajadust korrata viiteid määrusele (EÜ) nr 45/2001, mille kohaldamine on 
kohustuslik. 

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Lisatakse järgmised lõiked 5 ja 6: (c) Lisatakse järgmine lõige 6:

„5. Euroopa andmekaitseinspektor 
teostab järelevalvet kõnealuse 
andmehoidla vastavuse üle määrusele 
(EÜ) nr 45/2001.

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

Or. pt

Selgitus

Eesmärk peaks olema lihtsustamine, et tagada määruse lihtsam lugemine ja tõlgendamine, 
ning ei ole vajadust korrata viiteid määrusele (EÜ) nr 45/2001, mille kohaldamine on 
kohustuslik. 

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Komisjon võib edastada artikli 18a 
lõikes 3 osutatud andmeid 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
ja/või ELi institutsioonidele/asutustele, kes 
toetavad liidu finantshuvide kaitset ja 
tollialaste õigusaktide nõuetekohast 
kohaldamist ning kellega komisjon on 
sõlminud vastava kokkuleppe või 
vastastikuse mõistmise memorandumi.

Or. pt

Selgitus

Eesmärk peaks olema lihtsustamine, et tagada määruse lihtsam lugemine ja tõlgendamine, 
ning ei ole vajadust korrata viiteid määrusele (EÜ) nr 45/2001, mille kohaldamine on 
kohustuslik.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt c
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18a – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõike alusel edastatakse 
andmeid ainult seoses käesoleva määruse 
üldeesmärkidega, mis hõlmavad ka liidu 
finantshuvide kaitset, ja/või määruse
(EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 lõigetes 25 ja 
26 ning artikli 13 lõikes 2 sätestatud 
riskijuhtimise eesmärgil.

Käesoleva lõike alusel edastatakse 
andmeid ainult seoses käesoleva määruse 
üldeesmärkidega, mis hõlmavad liidu 
finantshuvide kaitset, ja/või määruse
(EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 lõigetes 25 ja 
26 ning artikli 13 lõikes 2 sätestatud 
riskijuhtimise eesmärgil.

Or. pt

Selgitus

Eesmärk peaks olema lihtsustamine, et tagada määruse lihtsam lugemine ja tõlgendamine, 
ning ei ole vajadust korrata viiteid määrusele (EÜ) nr 45/2001, mille kohaldamine on 
kohustuslik.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva lõike kohasel andmete
edastamisel austatakse andmekaitse 
põhimõtteid, andmesubjektide võimalust
teostada oma õigust andmetega tutvuda ja 
neid parandada ning taotleda haldus- ja 
õiguskaitset, samuti sõltumatut 
järelevalvemehhanismi, et tagada 
andmekaitsemeetmete järgimine.

Or. pt
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Selgitus

Eesmärk peaks olema lihtsustamine, et tagada määruse lihtsam lugemine ja tõlgendamine, 
ning ei ole vajadust korrata viiteid määrusele (EÜ) nr 45/2001, mille kohaldamine on 
kohustuslik.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4 – punkt b
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18b – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Lisatakse järgmine lõige 3: välja jäetud

„3. Euroopa andmekaitseinspektor 
teostab järelevalvet kõikide käesoleva 
artikliga ette nähtud tehniliste süsteemide 
vastavuse üle määrusele (EÜ) nr 
45/2001.”

Or. pt

Selgitus

Eesmärk peaks olema lihtsustamine, millega parandataks määruse tõlgendamist ja lugemist. 
Seega ei ole vaja korduvalt viidata määrusele (EÜ) nr 45/2001, mis on siduv.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon loob esitatud konteinerite 
saatekirjade andmehoidla ja haldab seda. 
Konteinerite saatekirjade andmehoidla 
peaks moodustama osa artiklis 18a 
osutatud andmehoidlast ja ei tohiks 
sisaldada isikuandmeid.
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Or. pt

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Selgitus

Et ajalisi piiranguid ei ole kehtestatud, tuleks kohaldada hea koostöö põhimõtteid, et 
lihtsustada reageerimist mõistliku ajavahemiku jooksul.

Muudatusettepanek 17

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

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 
45/2001 kohaldamist, võib komisjon
andmed esitanud liikmesriigi nõusolekul 
kooskõlas lõikes 1 täpsustatud menetlusega 
saadud valitud andmeid edastada 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
ja/või ELi institutsioonidele/asutustele, kes 
toetavad liidu finantshuvide kaitset ja 
tollialaste õigusaktide nõuetekohast 
kohaldamist ning kellega komisjon on 
sõlminud vastava kokkuleppe või 
vastastikuse mõistmise memorandumi.

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

Or. pt

Selgitus

Eesmärk peaks olema lihtsustamine, millega parandataks määruse tõlgendamist ja lugemist. 
Seega ei ole vaja korduvalt viidata määrusele (EÜ) nr 45/2001, mis on siduv.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon esitab vastavalt artiklile 51a 
igal aastal Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule sellest andmehoidlast saadud 
tulemused.

Or. pt

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pt

Selgitus

Euroopa andmekaitseinspektori kohustuslik eelkontroll põhjustab viivitusi ja muudab 
andmehoidla haldamise ja kasutamise järelpärimiste ajal bürokraatlikumaks. Andmehoidla 
peaks igal juhul vastama andmekaitsenõuetele ja Euroopa andmekaitseinspektor peaks seda 
alati kontrollima. Lisaks peaks eesmärk olema lihtsustamine, millega parandataks määruse 
tõlgendamist ja lugemist. Seega ei ole vaja korduvalt viidata määrusele (EÜ) nr 45/2001, mis 
on siduv. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 18g – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pt

Selgitus

Euroopa andmekaitseinspektori kohustuslik eelkontroll põhjustab viivitusi ja muudab 
andmehoidla haldamise ja kasutamise järelpärimiste ajal bürokraatlikumaks. Andmehoidla 
peaks igal juhul vastama andmekaitsenõuetele ja Euroopa andmekaitseinspektor peaks seda 
alati kontrollima. Lisaks peaks eesmärk olema lihtsustamine, millega parandataks määruse 
tõlgendamist ja lugemist. Seega ei ole vaja korduvalt viidata määrusele (EÜ) nr 45/2001, mis 
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on siduv.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. pt

Selgitus

Eesmärk peaks olema lihtsustamine, millega parandataks määruse tõlgendamist ja lugemist. 
Seega ei ole vaja korduvalt viidata määrusele (EÜ) nr 45/2001, mis on siduv.

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Selgitus

Atualmente acontece os Estados-Membros não darem resposta aos pedidos da Comissão em 
tempo útil por falta de meios ou excesso de trabalho o que inviabiliza ou atrasa os inquéritos. 
Por isso, mediante uma notificação prévia aos Estados-membros, a Comissão Europeia deve 
ter a prerrogativa de recorrer directamente aos operadores económicos para obtenção dos 
documentos justificativos de forma a tornar efectivo e célere o controlo da fraude. O prazo de 
duas semanas dado aos Estados membros permite evitar a duplicação de demandas pelas 
duas autoridades e, caso não haja resposta, considera-se que tacitamente o Estado-membro 
concorda com o pedido direto da Comissão Europeia às autoridades económicas.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. pt

Selgitus

Atualmente acontece os Estados-Membros não darem resposta aos pedidos da Comissão em 
tempo útil por falta de meios ou excesso de trabalho o que inviabiliza ou atrasa os inquéritos. 
Por isso, mediante uma notificação prévia aos Estados-membros, a Comissão Europeia deve 
ter a prerrogativa de recorrer directamente aos operadores económicos para obtenção dos 
documentos justificativos de forma a tornar efectivo e célere o controlo da fraude. O prazo de 
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duas semanas dado aos Estados membros permite evitar a duplicação de demandas pelas 
duas autoridades e, caso não haja resposta, considera-se que tacitamente o Estado-membro 
concorda com o pedido direto da Comissão Europeia às autoridades económicas.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Selgitus

Et ajalisi piiranguid ei ole kehtestatud, tuleks kohaldada hea koostöö põhimõtteid, et 
lihtsustada reageerimist mõistliku ajavahemiku jooksul. 

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 21 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5 a. Artikkel 21 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Käesoleva määruse artiklis 20 nimetatud 
ühenduse programmide elluviimisel 
saavutatud tulemuste ja hangitud teabega, 
eelkõige asjaomaste kolmandate riikide 
pädevate asutuste poolt edastatud 
dokumentidega talitatakse vastavalt 
käesoleva määruse artiklile 45.

„1. Käesoleva määruse artiklis 20 
nimetatud ühenduse programmide 
elluviimisel saavutatud tulemuste ja 
hangitud teabega, eelkõige asjaomaste 
kolmandate riikide pädevate asutuste poolt 
edastatud dokumentidega ning teabega, 
mis on saadud haldusjuurdluse, 
sealhulgas komisjoni talituste 
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haldusjuurdluse käigus, talitatakse 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 45.”

Or. pt

Selgitus

Komisjon võib saada kõnealustelt kolmandatelt riikidelt dokumente, mida tuleks käsitleda 
sellise kontrollimenetluse käigus saadud ametlike dokumentidena, mis ei pea tingimata olema 
ühenduse missiooni osa. Ei ole põhjendatud nõuda ametiisikult kohapealset missiooni, mis 
tekitaks ainult täiendavaid kulusid, kui samu dokumente saaks kiiremini, majanduslikult 
tõhusamalt ja tulemuslikult esitada muude vahendite abiga.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8 a
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Juurdepääs TISi sisestatud andmetele 
antakse eranditult iga liikmesriigi 
määratud siseriiklikele asutustele ja 
komisjoni määratud talitustele.
Siseriiklikud asutused on tolliasutused, 
kuid võivad hõlmata ka muid asutusi, kes 
vastava liikmesriigi õigus- ja 
haldusnormide ning menetluste kohaselt on 
pädevad tegema otsuseid artikli 23 lõikes 2 
sõnastatud eesmärgi saavutamiseks.

„Juurdepääs TISi sisestatud andmetele 
antakse iga liikmesriigi määratud 
siseriiklikele asutustele ja komisjoni 
määratud talitustele. Siseriiklikud asutused 
on tolliasutused, kuid võivad hõlmata ka 
muid asutusi, kes vastava liikmesriigi 
õigus- ja haldusnormide ning menetluste 
kohaselt on pädevad tegema otsuseid artikli 
23 lõikes 2 sõnastatud eesmärgi 
saavutamiseks.

Or. pt

Selgitus

Portugali keeleversiooni puudutav keeleline muudatusettepanek otsese juurdepääsu kohta.

Muudatusettepanek 27

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

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

„TISi sisestatud andmeid säilitatakse ainult 
nii kaua, kui on vajalik selle eesmärgi 
saavutamiseks, milleks need koguti, ning 
neid ei tohi säilitada üle kümne aasta.”

Or. pt

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 c
Määrus (EÜ) nr 515/97
Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3. Komisjon kontrollib, et andmeotsingud 
on olnud volitatud ja teostatud volitatud 
kasutajate poolt. Vähemalt 1 % kõikidest 
andmeotsingutest tuleb kontrollida.
Selliste andmeotsingute ja kontrollide 
protokoll sisestatakse süsteemi ja seda 
kasutatakse ainult nimetatud kontrollide 
tarvis. Protokoll kustutatakse kuue kuu 
möödumisel.”

„3. Komisjon kontrollib, et andmeotsingud 
on olnud volitatud ja teostatud volitatud 
kasutajate poolt. Kontrolli tase sõltub 
kontrollitava ala ulatusest, rikkumise 
tõsidusest ja eeldatavasti mõjutatud tulude 
summast, kuid on alati võrdväärne
vähemalt 1% tehtud andmeotsingutega.
Selliste andmeotsingute ja kontrollide 
protokoll sisestatakse süsteemi ja seda 
kasutatakse ainult nimetatud kontrollide 
tarvis. Protokoll kustutatakse kuue kuu 
möödumisel.”

Or. pt

Muudatusettepanek 29

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

(a) käimasolevate uurimistoimikutega 
seotud andmeid ei tohi säilitada kauem kui
kolm aastat, kui ei avastata ühtki tolli- ja 
põllumajandusalaste õigusaktide rikkumist;
andmed tuleb muuta anonüümseks varem, 
kui viimasest kasutamisest on möödas 
rohkem kui üks aasta;

(a) käimasolevate uurimistoimikutega 
seotud andmeid ei tohi säilitada kauem kui
viis aastat, kui ei avastata ühtki tolli- ja 
põllumajandusalaste õigusaktide rikkumist;
andmed tuleb muuta anonüümseks varem, 
kui viimasest kasutamisest on möödas 
rohkem kui üks aasta;

Or. pt

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) haldus- või kriminaaluurimistega 
seotud andmeid, mille puhul on tuvastatud 
tolli- ja põllumajandusalaste õigusaktide 
rikkumine, kuid mille puhul ei ole tehtud 
haldusotsust, süüdimõistvat kohtuotsust, 
määratud kriminaalkorras trahvi ega 
kohaldatud halduskaristust, ei tohi säilitada 
kauem kui kuus aastat;

(b) haldus- või kriminaaluurimistega 
seotud andmeid, mille puhul on tuvastatud 
tolli- ja põllumajandusalaste õigusaktide 
rikkumine, kuid mille puhul ei ole tehtud 
haldusotsust, süüdimõistvat kohtuotsust, 
määratud kriminaalkorras trahvi ega 
kohaldatud halduskaristust, ei tohi säilitada 
kauem kui seitse aastat;

Or. pt

Selgitus

Liikmesriikide- või ettevõtjatepoolne viivitus vastamisel võib uurimist märkimisväärselt edasi 
lükata, mis on selliste lühikeste tähtaegade puhul teostamatu. Ettepanekuga pikendada 
tähtaega viielt aastalt seitsmele aastale püütakse tagada uurimiste tulemuslikku läbi - ja 
lõpuleviimist.
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SELETUSKIRI

Raportöör tunneb heameelt ettepaneku üle võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega muudetakse 13. märtsi 1997. aasta määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide 
haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli-
ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks.

Praegune määrus sisaldab mitmeid tühimikke, mis põhjustavad märkimisväärseid probleeme, 
mida on kirjeldatud komisjoni läbiviidud mõjuhinnangus (SWD(2013)482 final). 

Praegu ei ole tolliagentidel mingeid võimalusi kontrollida, kas kauba deklareeritud päritolu on 
kooskõlas konteineri läbitud marsruudiga. Transiidisüsteemi, mida kontrollitakse piiratud 
ulatusega dokumentide kontrollidega ja visuaalse kontrollimisega, kuritarvitatakse.

Päritolu valesti deklareerimisest tulenevad pettused võivad põhjustada EL 27-le aastas kuni 
100 miljoni euro suurust kahju ning tegemist on üksnes avastatud pettustega. Liikmesriigid 
teatasid 2011. aastal u 107,7 miljoni euroni küündivast kahjust, mis tulenes transporditud 
kaupade valest kirjeldusest, mis annab põhjust järeldada, et liidu tulude kogukaotus on 
registreeritud arvudest mitu korda suurem.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ettepaneku eesmärk on lihtsustada ja kiirendada 
mehhanisme tollipettustega võitlemiseks ning vältida ebavajalikku ja korduvat bürokraatiat, 
tugevdada siseturu ja sellel ringlevate toodete turvalisust ning samal ajal tagada tarbijatele 
kõrgetasemeline kaitse.

Tollipettuste ulatuse suurenemise tõttu on tähtis suurendada nende avastamist ja ennetamist 
üheaegselt nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil ning samuti tihendada koostööd nende 
tasandite vahel, et saavutada käegakatsutavaid eesmärke.

Õiguskindluse jaoks peaksid liikmesriigid õiguslikult tunnustama haldusmenetluste käigus 
kogutud tõendeid sõltumatult sellest, kas tegemist on taotletud abiga või omaalgatusliku 
abiga, sest ei ole mingit põhjust, miks neid kahte tüüpi üksikasju tuleks nende õigusliku 
kehtivuse osas erinevalt kohelda.

Uurimise eest vastutavad komisjoni ametiasutused peaksid saama juurdepääsu asjakohastele 
dokumentidele, esitades selleks taotluse otse ettevõtjatele. Pärast e-tolli süsteemi 
kasutuselevõtmist säilitavad impordiga seotud tõendavaid dokumente ettevõtjad, mitte riikide 
ametiasutused. See on põhjustanud uurimiste etapis viivitusi ja ebavajalikku ajaraiskamist, 
sest komisjoni taotlus dokumentide saamiseks tuleb esitada riikide ametiasutustele, kes ei 
suuda sageli anda ajast või töötajatest tingitud põhjustel õigeaegselt vastuse. Seetõttu teeme 
ettepaneku anda komisjonile eelisõigus võtta ettevõtjatega otse ühendust, mis on seotud 
ametiasutuste eelneva teavitamisega, millele nad peavad kahe nädala jooksul vastama. 
Kahenädalane tähtaeg teeb võimalikuks vältida taotluste dubleerimist, kui liikmesriik on juba 
võtnud või kavatseb võtta algatuse taotleda ettevõtjalt dokumente. Samuti püütakse sellega 
takistada rikkujatel kasutada ära iga liikmesriigi konkreetseid eeskirju õiguslike meetmete 
piiramise kohta.
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Kaalutava määruse muutmise ettepanekuga viikse see ka vastavusse Lissaboni lepinguga 
seoses isikuandmete kaitsega, eriti menetluste ja ajaliste piirangute osas. Lihtsustamise ja hea 
reguleerimise põhjustel oleme seisukohal, et lihtne viide selle valdkonna asjakohastele 
õigusaktidele muudab teksti lihtsamaks ja hõlpsamini kohaldatavaks, mistõttu oleme esitatud 
ettepanekuid lihtsustanud.


