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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tolli ajakohastamise kohta
(2011/2083(INI))

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 
450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik)1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta otsust nr 
70/2008/EÜ tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. mai 2007. aasta otsust nr 624/2007/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse tollialane tegevusprogramm (Toll 2013)3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. aprilli 2005. aasta määrust nr 
648/2005/EÜ, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega 
kehtestatakse ühenduse tolliseadustik4,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2007. aasta otsust, mis käsitleb Euroopa Ühenduse poolt 
ajutist liikmele omaste õiguste ja kohustuste teostamist Maailma Tolliorganisatsioonis5,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse teatavate intellektuaalomandi õiguste kaitsmisega seotud ülesannete, 
sealhulgas avaliku ja erasektori esindajatest koosneva Euroopa võltsimis- ja piraatlusalase 
vaatluskeskuse moodustamine, andmist Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja 
tööstusdisainilahendused) (KOM(2011)0288),

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
intellektuaalomandiõigusi käsitlevate tollialaste õigusaktide rakendamise kohta 
(KOM(2011)0285),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkulepet6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 8. märtsi 2011. aasta resolutsiooni üldise tooteohutuse 
direktiivi läbivaatamise ning turujärelevalve kohta (2010/2085(INI))7,

– võttes arvesse oma 19. juuni 2008. aasta resolutsiooni tolliliidu 40. aastapäeva kohta8,

– võttes arvesse oma 5. juuni 2008. aasta resolutsiooni kaubanduspoliitika rakendamise 
kohta tõhusate impordi- ja ekspordieeskirjade ja –menetlustega9,

                                               
1 ELT L 145, 4.6.2008, lk 1.
2 ELT L 23, 26.1.2008, lk 21.
3 ELT L 154, 14.6.2007, lk 25.
4 ELT L 117, 4.5.2005, lk 13.
5 ELT L 274, 18.10.2007, lk 11.
6 ELT L 304, 20.11.2010, lk 47.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0076.
8 ELT C 286 E, 27.11.2009, lk 20.
9 ELT C 285 E, 26.11.2009, lk 1.
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– võttes arvesse oma ühenduse transiidisüsteemi uurimiskomisjoni raportit (jaanuar 1996 –
märts 1997),

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 1/2010 „Kas impordi lihtsustatud 
tolliprotseduure kontrollitakse mõjusalt?”,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel 28. mail 1997. aastal 
allkirjastatud tollikoostöö ja tolliküsimustes vastastikuse abistamise lepingut1,

– võttes arvesse USA Sisejulgeolekuministeeriumi ja Euroopa Komisjoni vahel 23. juunil 
2011. aastal allkirjastatud ühisavaldust tarneahela turvalisuse kohta,

– võttes arvesse aruannet intellektuaalomandiõigusi käsitlevate ELi tollialaste õigusaktide 
rakendamise kohta – tulemused ELi piiril – 2010, Euroopa Komisjon – Maksundus ja 
tolliliit,

– võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lõpphinnang 
programmile „Toll 2007” vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. veebruari 2003. 
aasta otsuse nr 253/2003/EÜ (millega võetakse vastu ühenduse tollitegevusega seotud 
tegevusprogramm („Toll 2007”)) artiklile 19” (KOM (2008)0612),

– võttes arvesse komisjoni teatist tolliliidu arengustrateegia kohta (KOM(2008)0169),

– võttes arvesse komisjoni teatist tolli vastumeetmete kohta uusimatele suundumustele 
võltsingu- ja piraatkaubanduse vallas (KOM(2005)0479),

– võttes arvesse eduaruannet lastilendude julgestuse tugevdamise kohta (nõukogu dokument 
11250/11),

– võttes arvesse Euroopa Liidu intellektuaalomandi õiguste rikkumisega võitlemise tollialast 
tegevuskava aastateks 2009–2012 (nõukogu dokument 5345/09),

– võttes arvesse nõukogu 23. oktoobri 2009. aasta resolutsiooni tugevdatud tollikoostöö 
strateegia kohta2,

– võttes arvesse nõukogu 14. mai 2008. aasta järeldusi tolliliidu arengustrateegia kohta,

– võttes arvesse 16. juulil 2011. aastal toimunud kuulamist „Ajakohastatud toll ja siseturg”,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni tellitud uuringut 
„Tollikoostöö vabadus-, turvalisus- ja õigusküsimustes. Tollikontrolli roll ELi välispiiri 
haldamisel”, mis avaldati 2011 aasta mais,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

                                               
1 ELT L 222, 12.8.1997, lk 17.
2 ELT C 260, 30.10.2009, lk 1.
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A. arvestades, et tolliliit on üks olulisi teetähiseid Euroopa integratsioonis;

B. arvestades, et tollil on oluline roll ohutuse ja julgeoleku tagamisel, tarbijate ja keskkonna 
kaitsmisel, maksude täieliku laekumise kindlustamisel, pettuste- ja korruptsioonivastase 
võitluse tugevdamisel ning intellektuaalomandiõiguste järgimise tagamisel;

C. arvestades, et tolli iseloomustavad eelkõige üha suurenevad impordi-, ekspordi- ja 
transiiditehingute mahud ning seetõttu on eriti tähtis tõhus ja tulemuslik riskijuhtimine;

D. arvestades, et e-toll, eelkõige keskne tollivormistus, on tolli ajakohastamise ja 
lihtsustamise üks peamisi aspekte;

E. arvestades, et äärmiselt oluline on saavutada sobiv tasakaal tollikontrolli ja seadusliku 
kaubanduse hõlbustamise vahel; arvestades, et volitatud ettevõtja staatus peaks 
usaldusväärsetele ettevõtjatele käegakatsutavat kasu pakkuma;

Tollialane strateegia 

1. on veendunud, et tolli ajakohastamine peaks olema oluline poliitiline prioriteet, kuna toll 
aitab oluliselt kaasa majandusliku konkurentsivõime ning ohutuse ja julgeoleku 
suurendamisele ELis;

2. on veendunud, et tolli ülesanded ja kuvand tuleks uuesti määratleda ja panna rõhku tolli 
tegeliku olukorra kajastamisele; on seisukohal, et selle eesmärgi saavutamiseks on oluline 
eraldada piisavalt rahalisi vahendeid tolliprotseduuridele ja tolliga seonduvatele 
protsessidele; palub komisjonil oma tollistrateegia läbi vaadata;

Konkurentsivõime tagamine ja riskijuhtimine 

3. on arvamusel, et ELi majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks on ülioluline 
lihtsustada, ühtlustada ja ajakohastada tollialaseid õigusakte ja tolliprotseduure ning 
kasutada infotehnoloogia vahendeid; on seisukohal, et ajakohastatud tolli üks suurimaid 
saavutusi on prognoositavus ettevõtjate, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEde) jaoks, mis omakorda soodustab majanduskasvu;

4. on siiski veendunud, et arvestades VKEde piiratud vahendeid, peab uute 
tolliprotseduuride rakendamine ja märkimisväärsete investeeringute tegemine e-tolli 
nõuete rakendamiseks toimuma mõistlikult ning nõuab kindlalt, et hinnataks nende mõju 
VKEdele;

5. on arvamusel, et tollikontroll peaks olema suunatud eelkõige kõrge riskiga saadetistele, 
samas kui madala riskiga saadetised tuleks kiiresti vabasse ringlusse lubada; rõhutab 
sellega seoses riskijuhtimise tehnikate olulist rolli ning toetab kindlalt elektrooniliste 
tollivormistussüsteemide kasutuselevõtmist ja edasist ajakohastamist; on seisukohal, et 
tulemuslik riskijuhtimine sõltub kõrgekvaliteedilise teabe kogumisest ja selle asjakohasest 
hindamisest;

6. tunnistades tarneahela turvalisuse tähtsust, peab USA seaduste kohaselt nõutavat 100%-
lise skaneerimise nõuet liiga koormavaks ja ülemäära kulukaks, kuivõrd selle tegelik kasu 
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on küsitav, ning kavatseb jätkata Atlandi-ülest seadusandjate dialoogi USAga, et 
saavutada seaduste tühistamine või muutmine; 

Ajakohastatud toll

Ajakohastatud tolliseadustiku rakendamine

7. rõhutab, et ajakohastatud tolliseadustik on oluline vahend, mis võimaldab muuta 
tolliprotseduure sujuvamaks ja neid tõeliselt ühtlustada, et liidu majandust tugevdada; on 
seisukohal, et ajakohastatud tolliseadustiku rakendussätted peaksid selgelt kajastama 
tolliseadustiku põhimõtteid; on mures, et mõned olulised rakendussätted on alles 
arutamisel ning infotehnoloogia struktuuri käsitlevaid strateegilisi otsuseid ei ole veel 
tehtud;

8. on veendunud, et ajakohastatud tolliseadustik saavutaks oma täieliku mõju vaid siis, kui 
seda toetaksid uusimad infotehnoloogia süsteemid; usub kindlalt, et kõik edasised 
infotehnoloogiaalased investeeringud peaksid lähtuma ajakohastatud tolliseadustiku 
kesksetest põhimõtetest;

9. rõhutab, et ettevõtjad peavad aegsasti saama juurdepääsu liikmesriikide asjaomastele 
nõuetele, kuna nad vajavad aega oma infotehnoloogiliste rakenduste väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks;

10. tunneb heameelt ettepaneku üle ühtlustada ajakohastatud tolliseadustiku volituste 
delegeerimist ja rakendusvolituste andmist käsitlevad sätted Lissaboni lepinguga; rõhutab, 
et kõnealune uus süsteem on näide Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel hiljuti 
saavutatud tasakaalust, kuna eelkõige delegeeritud aktide osas on mõlemad institutsioonid 
asetatud võrdsesse olukorda;

11. tunnistab, et ajakohastatud tolliseadustiku kohaldamise edasilükkamine on asjakohane; 
soovitab komisjonil siiski uurida, kas oleks võimalik, niipea kui see on teostatav, alustada 
ajakohastatud tolliseadustiku teatavate sätete järkjärgulise kohaldamisega; 

Keskne tollivormistus ja ühtlustamine

12. toetab kindlalt keskse vormistuse ideed, mis on ajakohastatud tolliseadustiku üks põhilisi 
aspekte ning avaldab kahetsust edusammude puudumise pärast selle idee rakendamisel;

13. kutsub liikmesriike üles seda ideed kindlalt toetama, kuna üksnes täielikult ühtlustatud 
tollieeskirjade, teabevahetussüsteemide ja andmeesitusviiside abil on võimalik tagada 
keskse tollivormistuse idee edukas rakendamine; tunneb muret selle pärast, et 
käibemaksueeskirjade lihtsustamine edeneb aeglaselt, kuigi see on tõeliselt keskse 
vormistussüsteemi jaoks otsustavalt tähtis;

Volitatud ettevõtja

14. toetab komisjoni jõupingutusi julgustada ettevõtjaid kogu ELis taotlema volitatud 
ettevõtja staatust; on siiski mures, et volitatud ettevõtja staatuse saamiseks vajalikud 
märkimisväärsed investeeringud võivad osutuda ettevõtjatele, eriti VKEdele tõsiseks 
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takistuseks;

15. palub komisjonil ja liikmesriikidel kaaluda lisasoodustuste andmist volitatud ettevõtja 
sertifikaati omavatele ettevõtjatele;

16. eeldab, et kõik liikmesriigid tagavad selle, et ühe liikmesriigi antud volitatud ettevõtja 
staatust tunnustavad täielikult teised liikmesriigid;

Tolli roll tooteohutuse tagamisel, finantshuvide ja intellektuaalomandiõiguste kaitsel

Tooteohutus

17. ergutab tolli- ja turujärelevalveasutusi tihedamale koostööle, et ohtlikud ja/või nõuetele 
mittevastavad tooted piiril kõrvaldada enne, kui need kogu ELis vabasse ringlusse 
lähevad;

18. tunneb heameelt edusammude üle tooteohutuse valdkonda käsitlevate impordikontrolli 
suuniste väljatöötamisel ja palub komisjonil neid pidevalt ajakohastada, kontrollida nende 
rakendamist ja hoida Euroopa Parlamenti kursis kõnealuse valdkonna edasise arenguga;

19. palub komisjonil kaaluda avaliku andmebaasi loomist, kuhu liikmesriigid saaksid esitada 
teavet tollikontrolli abil kinnipeetud ohtlike toodete kohta;

Finantshuvid

20. on mures, et tollimaksude tasumatajätmise või kaupade tegeliku väärtuse 
mittedeklareerimise teel saavad mõned ettevõtjad ausate ettevõtjate ees ebaõiglase eelise; 
hoiatab, et selline olukord takistab ausat konkurentsi ja viib märkimisväärsete 
moonutusteni siseturu toimimises;

21. rõhutab, et automaatne vormistus ja ringlusse laskmine on võimalik ainult siis, kui seda 
toetab ettevõtjate kontrollimine enne, kui neile antakse luba kasutada lihtsustatud 
protseduure, ja asjakohane järelkontrollimine; palub lihtsustatud protseduuride paremat 
dokumenteerimist, rohkem automaatseid andmetöötlustehnikaid ja lihtsustatud 
protseduuride mõistlikku kasutamist;

Intellektuaalomandiõigused

22. peab kiiduväärseks seda, et komisjon on hiljuti esitanud ettepaneku võtta vastu määrus 
intellektuaalomandiõigusi käsitlevate tollialaste õigusaktide rakendamise kohta, kuna on 
veendunud, et toll võib anda tõhusa panuse intellektuaalomandiõiguste kaitsesse;

23. toetab Euroopa võltsimis- ja piraatlusalase vaatluskeskuse raames tehtud tööd ning 
ergutab keskuse potentsiaali täielikult ära kasutama; peab sellega seoses kiiduväärseks 
seda, et komisjon on hiljuti esitanud ettepaneku võtta vastu määrus, milles käsitletakse 
teatavate intellektuaalomandi õiguste kaitsmisega seotud ülesannete andmist Siseturu 
Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused);

Läbipaistvus
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24. ergutab komisjoni täiel määral järgima Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete 
raamkokkulepet koostöö ja teabe vahetamise parandamise valdkonnas, eelkõige selles 
osas, mis puudutab komisjoni kohtumisi riiklike ekspertidega;

25. toetab komisjoni jõupingutusi hõlbustada ettevõtjate ja liikmesriikide suhtlust; soovitab 
siiski teha täiendavaid parandusi, eelkõige nõuab tungivalt, et komisjon avaldaks riiklike 
ekspertidega toimuvate kohtumiste kohta kogu asjakohase teabe ja kõik dokumendid, 
niipea kui need on kättesaadavad, et võimaldada ettevõtjate esindajatele ja kõigile 
tollivaldkonna arengust huvitatud kodanikele otsene juurdepääs kõnealustel kohtumistel 
peetud arutelude ülevaadetele; on veendunud, et see tooks eelkõige kasu VKEdele, tagaks 
läbipaistvuse ja tõstaks üldsuse teadlikkust tolliga seotud teemadest;

Koostöö

26. on veendunud, et tolli ja ettevõtluse vaheline seotus on ülitähtis ja et mõlemad peaksid 
tunnistama ja austama teise poole vajadusi, olukorda ja ootusi ning ühendama teadmised, 
erialapädevuse ja mitmekesised oskused, et saavutada optimaalne toimimine ja tulemused;

27. soovitab ELi kaubandussektoris asutada organisatsiooni, mis räägiks ühel häälel, 
väljendaks ühiseid arvamusi ja esitaks ühiseid seisukohti; 

28. on seisukohal, et tollivormistust tuleks sujuvamaks muuta, kaasates protsessi võimalikult 
varakult kõik asjaomased ametiasutused; toetab seetõttu kindlalt kooskõlastatud 
piirihaldust ja ühtse liidese põhimõtet;

29. rõhutab, et ühtse kontrollpunkti põhimõtet tuleks tõhusalt kohaldada, tagades selle, et kõik 
asjaomased ametiasutused kontrollivad kaupu ainult korra;

30. palub komisjonil ja liikmesriikidel uurida võimalusi Euroopa tolliameti loomiseks, mis 
tegeleks ainult tolliküsimustega, et parandada tolliliidu toimimist; palub komisjonil seda 
küsimust käsitleda, kui hakatakse arutama programmi „Toll 2013” järelmeetmeid;

°
° °

31. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Euroopa majanduslik konkurentsivõime on äärmiselt oluline, pidades eriti silmas siseturu 
elavdamist. Tollil on täita oluline roll konkurentsivõime parandamisel ja mõjutamisel, sest 
tollialaste õigusaktide lihtsustamine ja elektrooniliste tollisüsteemide edendamine 
stimuleerivad majanduskasvu. Et täies ulatuses oma rolli täita, peab toll olema tänapäevane, 
koostöövõimeline, reageerimisvõimeline ja aktiivne.

Samal ajal on tollil oluline roll ohutuse ja julgeoleku tõhusal tagamisel, intellektuaalomandi 
õiguste kaitsel ning pettustevastase võitluse toetamisel.

Raportöör on veendunud, et tollikoostöö eri sidusrühmade ja institutsioonide vahel 
(ettevõtjad, tolliasutused, muud valitsusasutused, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament) 
on oluline selle tagamiseks, et toll täidaks oma eespool kirjeldatud ülesandeid. Esmajoones 
peab raportöör tähtsaks seda, et informatsioon kulgeks kõigi osapoolte vahel õigeaegselt ja 
läbipaistvalt.

Ajakohastatud toll

Ajakohastatud tolliseadustik võeti vastu 2008. aastal, et kehtestada terve rida 
tolliprotseduuride lihtsustamisi ja ühtlustada ELi tollieeskirju, mis aitaks ettevõtjatel oma äri 
tulemuslikumalt ajada ning toetaks tolliasutusi, et nad saaksid oma tööd tõhusamalt teha. 
Kõige suuremad uuendused, mis kehtestati ajakohastatud tolliseadustikuga, on elektrooniline 
toll, keskne tollivormistus ja ühtse kontrollpunkti põhimõte.

Ent ajakohastatud tolliseadustikku veel ei kohaldata, sest kõigepealt tuleb vastu võtta ja 
jõustada rakendussätted. Ajakohastatud tolliseadustiku kohaldamise tähtajaks oli määratud 24. 
juuni 2013. Kuid praegu on selgeid märke selle kohta, et sellest tähtajast ei suudeta kinni 
pidada. Peapõhjuse on see, et seni ei ole välja töötatud ja/või rakendatud IT-süsteemi, mis 
tagaks ajakohastatud tolliseadustiku toimimise praktikas. Raportööri arvates ei oleks 
ajakohastatud tolliseadustikku kohaldamine ilma vajaliku IT-süsteemi toeta õige. Ühtlasi 
rõhutab raportöör, et kaaluda tuleb IT-süsteemi edasiarendust kooskõlas ajakohastatud 
tolliseadustiku vaimuga.

Seepärast peab raportöör asjakohaseks lükata ajakohastatud tolliseadustiku kohaldamine 
edasi, kuna ka valdav enamik liikmesriike ja ettevõtjaid toetab seda ettepanekut. Raportööri 
veendumuse kohaselt tuleb tagada tasakaal ajakohastatud tolliseadustiku võimalikult peatse 
kohaldamise vajaduse ja täielikku kohaldamist võimaldavate IT-lahenduste vahel. Üheks 
võimaluseks oleks tähtaja pikendamine ning ajakohastatud tolliseadustiku teatud sätete 
järkjärgulise kohaldamisega alustamine niipea kui võimalik. Seeläbi saaksid ettevõtjad ja 
tolliasutused tarbetu viivituseta kasu ajakohastatud tolliseadustiku täiustatud sätetest.

Keskne tollivormistus ja ühtlustamine
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Raportöör on veendunud, et tuleb toetada keskse tollivormistuse ideed, mis võimaldab 
volitatud ettevõtjatel deklareerida kaupu elektrooniliselt ja maksta tollimakse oma 
tegevuskohas, sõltumata liikmesriigist, kust kaupu imporditakse või kuhu kaupu 
eksporditakse.

Raportöör on veendunud, et kõik 27 riigi tolliametid peaksid töötama nii, nagu oleks tegemist 
ühe ametiga, see tagab kogu ELis ühtse kontrollitaseme ja ettevõtjate ühetaolise kohtlemise.

Volitatud ettevõtjad

Volitatud ettevõtja staatus annab usaldusväärsetele ettevõtjatele hõlpsama juurdepääsu 
lihtsustatud tolliprotseduuridele ja kontrollile. Raportöörile valmistab siiski muret asjaolu, et 
volitatud ettevõtja staatus ei anna käegakatsutavat kasu. Volitatud ettevõtja staatuse saamiseks 
on vaja suuri investeeringuid, mis on ettevõtjatele, eriti VKEdele tõsiseks takistuseks selle 
staatuse taotlemisel. 

Riskijuhtimine

Raportöör rõhutab, et vaja on leida sobiv tasakaal ohutust ja julgeolekut tagava tollikontrolli 
ning seaduslike kaupade sujuva liikumise vahel. Seepärast rõhutab raportöör riskijuhtimise 
tähtsust. Tagada tuleb see, et madala riskiga saadetised vabastatakse kohe ning tolliasutused 
saaksid pühendada rohkem aega ja tähelepanu keerukamatele juhtudele, mis on seotud kõrge 
riskiga saadetistega.
Sellega seoses väljendab raportöör heameelt asjaolu üle, et on märke selle kohta, et USA on 
loobumas eesmärgist 100 %liselt läbi valgustada USAsse suunduv konteinerlast ning valib 
pigem riskipõhise lähenemise.

Tollikontroll julgeoleku tagamisel

Küllaltki pikka aega on tolliametid olnud peamiselt tollimaksu kogujad. Ent pärast sisepiiride 
kaotamist ELi sees on see roll vähenenud ning praegu on sel veel tähtsust ELi välispiiril. Kuid 
selle rolli vähenedes on järjest kasvanud tolli roll rahvusvahelise tarneahela julgeoleku 
tagamisel. Nagu viimased juhtumid on näidanud (nt Jeemeni kassettpomm (oktoober 2010) ja
räpase pommi hirm Genovas (veebruar 2011)), peavad tolliasutused säilitama valvsuse, sest 
julgeolekuoht on pidev.

Tooteohutus

Raportöör on veendunud, et tolliametid saavad kõige paremini tagada, et Euroopa Liitu 
siseneksid üksnes ohutud kaubad ja kaubad, mis vastavad ELi ühtlustamisaktidele ning 
dokumentatsioonile ja märgistusnõuetele. Seetõttu usub raportöör, et toll täidab olulist rolli 
tooteohutuse tagamisel. Viimast on rõhutatud ka Euroopa Parlamendi 8. märtsi 2011. aasta 
resolutsioonis üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamise ning turujärelevalve kohta.

Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmine

ELi finantshuvide kaitse ja tulude vähenemise ärahoidmine on samuti väga oluline. 
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Tollimaksude alalaekumine ja imporditud kaupade alahindamine takistavad siseturu 
toimimist.

Intellektuaalomandi õiguste kaitse

Raportöör peab kiiduväärseks seda, et komisjon on hiljuti esitanud ettepaneku võtta vastu 
määrus intellektuaalomandiõigusi käsitlevate tollialaste õigusaktide rakendamise kohta ning 
ettepaneku võtta vastu määrus, milles käsitletakse teatavate intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmisega seotud ülesannete andmist Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja 
tööstusdisainilahendused).

Koostöö

Raportöör rõhutab vajadust tagada koostöö tolliametite vahel, aga ka tolliametite ja 
ettevõtjate, tolliametite ja muude valitsusametite vahel ning sellega seoses toetab igati 
kooskõlastatud piirihaldust, ühtse kontrollpunkti põhimõtet ning keskset tollivormistust. 
Raportöör teeb ka ettepaneku luua Euroopa Tolliamet, mis tegeleks tolliküsimustega.


