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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].



PR\912824ET.doc 3/37 PE494.493v04-00

ET

SISUKORD

lk

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT ................5

SELETUSKIRI ....................................................................................................................31

LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI .........................................................................................34

LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE 
KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS.................................................................36



PE494.493v04-00 4/37 PR\912824ET.doc

ET



PR\912824ET.doc 5/37 PE494.493v04-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse liidu tolliseadustik (uuesti sõnastatud)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0064),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artikleid 33, 114 
ja 207, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0045/2012),

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

– olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. juuli 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta2,

– võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 12. juuli 
2012. aasta kirja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile3,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale 
nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide 
muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes 
kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

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

                                               
1 ...
2 ELT C 229, 31.7.2012, lk 68.
3 Õiguskomisjon on seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on 
ettepanekus esile toodud. Varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise 
osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.
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3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

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 erandjuhtudel ja 
piiratud ajavahemikuks 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 tähtis, et liidu tolliseadustikku rakendataks ja kohaldataks kõigis 27 liikmesriigis 
ühtemoodi, et säilitada algselt juba ajakohastatud tolliseadustikus visandatud üleeuroopalise
e-tolli põhivaimu. Ühele või mitmele liikmesriigile erandite tegemine on lubatud vaid 
erijuhtudel ja piiratud ajavahemikuks. Täpsustatud kriteeriumid erandite tegemiseks tuleb 
kindlaks määrata delegeeritud õigusaktidega (raportööri muudatusettepanek, milles 
käsitletakse artiklit 7 a (uus)). 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

On tähtis, et liidu tolliseadustikku rakendataks ja kohaldataks kõigis 27 liikmesriigis 
ühtemoodi, et säilitada algselt juba kaasajastatud tolliseadustikus visandatud üleeuroopalise 
e-tolli põhivaimu. Ühele või mitmele liikmesriigile erandite tegemine on lubatud vaid 
erijuhtudel ja piiratud ajavahemikuks. Artikli 6 lõikes 3 osutatud erandite tegemise 
kriteeriumide üksikasjad tuleb kindlaks määrata delegeeritud õigusaktide tasandil. 

Muudatusettepanek 3

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. Need 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) artiklis 32 osutatud taotlusi ja 
eriotsuseid; 
c) artiklis 39 osutatud ühtset 
riskijuhtimist;
d) registreeritavate andmete 
standardformaati ja sisu;
e) kõnealuste andmete säilitamist 
liikmesriikide tollide poolt;
f) eeskirju kõnealustele andmetele 
juurdepääsu andmiseks:
i) ettevõtjatele;
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ii) muudele pädevatele asutustele.
Kui katsetamiseks ettenähtud ajavahemik 
on lõppenud, viib komisjon läbi 
hindamise, et määrata kindlaks 
lihtsustuse kasulikkus.

Or. en

Selgitus

Tollialaste õigusaktide kohaldamise täiendavate lihtsustuste katsetamine elektrooniliste 
andmetöötlusvahendite abil on konkurentsivõimet ja majanduskasvu edendava dünaamilise 
keskkonna loomisele ainult kasuks. Kõnealuste lihtsustuste ulatust tuleks määruses siiski 
täpsustada, nagu seda tehti juba ka ajakohastatud tolliseadustiku artiklis 10. Käesolev 
muudatusettepanek seondub raportööri muudatusettepanekuga, milles käsitletakse artiklit 16 
(uus lõik).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on artikli 243 kohaselt õigus 
vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles 
sätestatakse artikli 15 lõikes 1 osutatud 
elektrooniliste andmevahetussüsteemide 
väljaarendamise, hooldamise ja 
kasutamise eeskirjad.

Komisjonil on artikli 243 kohaselt õigus 
vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles 
sätestatakse: 

a) artikli 15 lõikes 1 osutatud 
elektrooniliste andmevahetussüsteemide 
väljaarendamise, hooldamise ja 
kasutamise eeskirjad; 
b) artikli 15 lõikes 1 osutatud 
elektrooniliste süsteemide väljaarendamist 
ja kasutuselevõtmist käsitlev 
tööprogramm. See tööprogramm 
kehtestatakse hiljemalt ...*.
____________
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: kuus kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en
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Selgitus

Võttes arvesse, et tööprogrammi rakendamine sisaldab teisese poliitilise tähtsusega elemente 
(nt prioriteedid, kohandused eelarve jaotusele, tulemuslikkuse mõõtmise näitajad), tuleks 
sellega tegeleda delegeeritud õigusaktide tasandil (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 290), aga mitte rakendusakte kasutades.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
et muuta artikli 15 lõikes 2 osutatud 
mitteolemuslikke elemente, kui ühes või 
mitmes liikmesriigis katsetatud 
lihtsustused on osutunud hindamisel 
edukaks ja seega kasulikuks ka teistele 
liikmesriikidele.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek seondub raportööri muudatusettepanekuga 3, milles käsitletakse 
artikli 15 lõike 2 teist lõiku. Artikli 15 lõikes 2 osutatud mitteolemuslikud elemendid tuleks 
läbi vaadata, kui ühes või mitmes liikmesriigis katsetatud lihtsustused on hinnatud ning need 
osutuvad edukateks ja kasulikeks ka teistele liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab kuue kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest 
rakendusaktidega vastu artikli 15 lõikes 1 
osutatud elektrooniliste süsteemide 
väljaarendamist ja kasutuselevõtmist 
käsitleva tööprogrammi. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 244 lõikes 4 osutatud 

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
artikli 15 lõikes 2 viidatud otsused. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 244 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusele.
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kontrollimenetlusega. Komisjon võtab 
rakendusaktidega vastu artikli 15 lõikes 2 
viidatud otsused. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 244 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusele.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse, et tööprogrammi rakendamine sisaldab teisese poliitilise tähtsusega elemente 
(nt prioriteedid, kohandused eelarve jaotusele, tulemuslikkuse mõõtmise näitajad), tuleks 
sellega tegeleda delegeeritud õigusaktide tasandil (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 290), aga mitte rakendusakte kasutades.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tolliesindaja peab asuma liidu 
tolliterritooriumil.

2. Tolliesindaja peab asuma liidu 
tolliterritooriumil.

Kõnealust kohustust võidakse teatavatel 
juhtudel mitte kohaldada. 

Or. en

Selgitus

Raportöör soovitab jätta välja kõik sätted, mis seonduvad võimalusega mitte kohaldada 
ettevõtja kohustust asuda liidu tolliterritooriumil. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ettevõtja, kes asub liidu 
tolliterritooriumil ja kes vastab artiklis 22 
sätestatud kriteeriumidele, võib esitada 
avalduse volitatud ettevõtja staatuse 

1. Ettevõtja, kes asub liidu 
tolliterritooriumil ja kes vastab artiklis 22 
sätestatud kriteeriumidele, võib esitada 
avalduse volitatud ettevõtja staatuse 
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saamiseks. saamiseks.

Teatavatel juhtudel võidakse mitte 
kohaldada liidu tolliterritooriumil 
asumise kohustust.

Or. en

Selgitus

Raportöör soovitab jätta välja kõik sätted, mis seonduvad võimalusega mitte kohaldada 
ettevõtja kohustust asuda liidu tolliterritooriumil. Muudatusettepanek on seotud raportööri 
muudatusettepanekuga 14, milles käsitletakse artiklit 23.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) volitatud ettevõtja luba turvalisuse ja 
ohutuse kohta, mis lubab selle omanikul 
kasutada turvalisuse ja ohutusega 
seonduvaid hõlbustusi.

b) volitatud ettevõtja luba turvalisuse ja 
ohutuse kohta, mis lubab selle omanikul 
kasutada turvalisuse ja ohutusega 
seonduvaid hõlbustusi. See sisaldab vähem 
kontrolle impordi- või ekspordikohas ning 
seda võidakse arvestada ka 
vabastusjärgsete kontrollide puhul.

Or. en

Selgitus

Volitatud ettevõtja ja vähendatud tollikontrolli seost ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt 
käsitletud. On äärmiselt oluline, et see toodaks õigusakti põhitekstis selgelt välja. Volitatud 
ettevõtjaid käsitlevates uutes liidu suunistes märgitakse, et volitatud ettevõtja staatusega 
kaasnevad hüved sisaldavad vähem kontrolle impordi- või ekspordikohas ning seda võidakse 
arvestada ka vabastusjärgsete kontrollide puhul. NB! Seda osa võib vajadusel muuta, kuna 
selles käsitletakse halli märgistusega teksti (artikkel 23 punkt e).
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kriteeriumid volitatud ettevõtja staatuse 
andmiseks on järgmised:

1. Kriteeriumid volitatud ettevõtja staatuse 
andmiseks on järgmised:

(a) varasem kinnipidamine tolli- ja 
maksunõuetest;

a) varasem kinnipidamine tolli- ja 
maksunõuetest;

(b) asjakohast tollikontrolli võimaldavat 
rahuldavat äri- ja vajaduse korral ka 
transpordiandmete haldamise süsteemi;

b) asjakohast tollikontrolli võimaldavat 
rahuldavat äri- ja vajaduse korral ka 
transpordiandmete haldamise süsteemi;

(c) tõestatud maksevõime; c) tõestatud maksevõime;
(d) artikli 21 lõike 2 punktis a osutatud loa 
korral: läbiviidava tegevusega otseselt 
seotud praktilised pädevusstandardid või 
kutsekvalifikatsioon ;

d) artikli 21 lõike 2 punktis a osutatud loa 
korral: läbiviidava tegevusega otseselt 
seotud praktilised pädevusstandardid või 
kutsekvalifikatsioon;

(e) artikli 21 lõike 2 punktis b osutatud loa 
korral: asjakohased turvalisus- ja 
ohutusstandardid.

e) artikli 21 lõike 2 punktis b osutatud loa 
korral: asjakohased turvalisus- ja
ohutusstandardid.

1 a. Lõike 1 punktis a osutatud varasemat 
kinnipidamist tolli- ja maksunõuetest 
peetakse täidetuks, kui volitatud ettevõtja 
staatuse taotleja, tema ettevõtte eest 
vastutav isik või juht või tema ettevõttes 
tolliga seonduvate küsimuste eest vastutav 
isik ei ole kolme eelmise aasta jooksul 
pannud toime tollialaste õigusaktide ja 
maksustamiseeskirja ühtegi tõsist 
rikkumist ega korduvaid rikkumisi seoses 
kaupade impordi, ekspordi, vedamise ning 
lõppkasutamisega.

Or. en

Selgitus

Volitatud ettevõtja staatuse andmise peamised tingimused on äärmiselt olulised. Seetõttu 
peab raportöör äärmiselt oluliseks nende täpsustamist õigusaktis. Täiendavate üksikasjade 
puhul võib sellegipoolest kasutada delegeeritud õigusakte (uuesti sõnastatud õigusakti 
artikkel 23), et säilitada teatav paindlikkus ning õigusakti lihtsustada. Raportööri koostatud 
uued lõiked (vt raportööri muudatusettepanekuid 10, 11, 12 ja 13) sisalduvad hetkel ainult 
ajakohastatud tolliseadustiku esialgses konsolideeritud versioonis. 
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Lõike 1 punktis b osutatud andmete 
haldamise süsteemi peetakse piisavaks, 
kui volitatud ettevõtja staatuse taotleja 
suudab tõestada, et on võimeline oma 
tegevust ja kaupade liikumist 
kõrgetasemeliselt haldama.

Or. en

Selgitus

Volitatud ettevõtja staatuse andmise peamised tingimused on äärmiselt olulised. Seetõttu 
peab raportöör äärmiselt oluliseks nende täpsustamist õigusaktis. Täiendavate üksikasjade 
puhul võib sellegipoolest kasutada delegeeritud õigusakte (uuesti sõnastatud õigusakti 
artikkel 23), et säilitada teatav paindlikkus ning õigusakti lihtsustada. Raportööri koostatud 
uued lõiked (vt raportööri muudatusettepanekuid 10, 11, 12 ja 13) sisalduvad hetkel ainult 
ajakohastatud tolliseadustiku esialgses konsolideeritud versioonis. 

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Lõike 1 punktis c osutatud 
maksevõimet peetakse tõestatuks, kui 
volitatud ettevõtja staatuse taotleja 
finantsolukord on rahuldav ja piisav 
selleks, et täita võetud kohustused, 
pidades nõuetekohaselt silmas asjaomase 
äritegevuse iseloomu.

Or. en

Selgitus

Volitatud ettevõtja staatuse andmise peamised tingimused on äärmiselt olulised. Seetõttu 
peab raportöör äärmiselt oluliseks nende täpsustamist õigusaktis. Täiendavate üksikasjade 
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puhul võib sellegipoolest kasutada delegeeritud õigusakte (uuesti sõnastatud õigusakti 
artikkel 23), et säilitada teatav paindlikkus ning õigusakti lihtsustada. Raportööri koostatud 
uued lõiked (vt raportööri muudatusettepanekuid 10, 11, 12 ja 13) sisalduvad hetkel ainult 
ajakohastatud tolliseadustiku esialgses konsolideeritud versioonis. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Lõike 1 punktis e osutatud turvalisus-
ja ohutusstandardeid peetakse piisavateks, 
kui volitatud ettevõtja staatuse taotleja 
suudab tõestada, et ta on võtnud 
nõuetekohaseid meetmeid selleks, et 
tagada rahvusvahelise tarneahela 
turvalisus ja ohutus, muu hulgas seoses 
füüsilise puutumatusega ning tema 
töötajate ja äripartnerite ohutusega.

Or. en

Selgitus

Volitatud ettevõtja staatuse andmise peamised tingimused on äärmiselt olulised. Seetõttu 
peab raportöör äärmiselt oluliseks nende täpsustamist õigusaktis. Täiendavate üksikasjade 
puhul võib sellegipoolest kasutada delegeeritud õigusakte (uuesti sõnastatud õigusakti 
artikkel 23), et säilitada teatav paindlikkus ning õigusakti lihtsustada. Raportööri koostatud 
uued lõiked (vt raportööri muudatusettepanekuid 10, 11, 12 ja 13) sisalduvad hetkel ainult 
ajakohastatud tolliseadustiku esialgses konsolideeritud versioonis. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 243 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, millega reguleeritakse 
täiendavalt järgmist:

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

a) eeskirjad artiklis 21 nimetatud volitatud 
ettevõtja staatuse andmise kohta;
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b) juhud, mil kooskõlas artikli 21 lõikega 
1 ei kohaldata deklarandi suhtes liidu 
tolliterritooriumil asumise nõuet;

b) juhud, mil volitatud ettevõtja staatus 
tuleb uuesti läbi vaadata;

c) artikli 21 lõike 2 punktis b osutatud 
hõlbustused. 

c) loa andmine volitatud ettevõtjale seoses 
lihtsustuste kasutamisega;
d) sellise tolliasutuse määratlemine, kelle 
pädevusse kuulub kõnealuse staatuse 
ning kõnealuste lubade andmine;
e) selliste ohutuse ja turvalisusega 
seonduvate hõlbustuste liik ja ulatus, 
mida volitatud ettevõtja võib 
tollikontrollide puhul kasutada;
f) muude tolliasutustega konsulteerimine 
ja nende teavitamine;
g) volitatud ettevõtja staatuse tühistamise 
ja peatamise tingimused;
h) konkreetsed tingimused, millal ei 
kohaldata teatavate volitatud ettevõtjate 
rühmade kohustusest asuda liidu 
tolliterritooriumil;
2. Lõikes 1 osutatud täiendavate 
tingimuste puhul võetakse arvesse 
käesoleva määruse järgmisi sätteid:
a) artikli 21 lõike 2 punktis b osutatud 
hõlbustused.
b) artikli 39 lõike 3 sätted;
c) kutsetegevusealane osalemine 
tollialaste õigusaktidega hõlmatud 
tegevustes;
d) pädevuse või kutsekvalifikatsiooniga 
seonduvad praktilised normid, mis on 
otseselt seotud läbiviidava tegevusega;
e) ettevõtjale asjakohaste rahvusvaheliste 
konventsioonide alusel väljastatud mis 
tahes rahvusvaheliselt tunnustatud 
tõendid.

Or. en

Selgitus

Il y a lieu de préciser clairement l'objectif, le contenu et la portée de l'acté délégué. La 
rapporteure propose de nouveau (après quelques ajustements indispensables) les précisions
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reprises à l'article 15 du code des douanes modernisé. N.B.: il est à noter que l'amendement 
présente un lien avec l'amendement 9 du rapporteur concernant l'article 21, paragraphe 2, 
point b), et l'amendement 17 relatif à l'article 39, paragraphe 3. 

La rapporteure préconise la suppression de toute référence à la levée de l'obligation faite à 
l'opérateur économique d'être installé sur le territoire douanier de l'Union. Amendement lié à 
l'amendement 8 de la rapporteure relatif à l'article 21 (1). 

Muudatusettepanek 15

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 
võtmist, peatamist, tühistamist, muutmist 
või kehtetuks tunnistamist.

9. Tollialaste õigusaktide ühetaolise 
kohaldamise tagamiseks võib komisjon 
vastu võtta muid kui artikli 32 lõikes 8 
viidatud otsuseid, milles nõutakse ühelt või 
mitmelt liikmesriigilt artiklis 24 osutatud 
otsuse võtmist, peatamist, tühistamist, 
muutmist või kehtetuks tunnistamist.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid on üldkohaldatavad. Ümbersõnastatud ettepaneku artikli 24 lõikes 9 
ning artikli 32 lõikes 8 räägitakse lihtsalt liikmesriikidest, mitte ühest või mitmest 
liikmesriigist. Kui otsustatakse jääda artiklites 26 ja 34 osutatud rakendusaktide kasutamise 
juurde, selgitaks käesoleva muudatusettepanekuga tehtud kohandus olukorda täpsemalt. 
Käesolev muudatusettepanek seondub artiklis 26 osutatud menetluskorraga.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 või kauba päritolu 
määramine, võib komisjon võtta vastu 
otsuseid, milles nõutakse ühelt või mitmelt 
liikmesriigilt STI- või SPI-otsuste 
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tunnistamist. kehtetuks tunnistamist.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid on üldkohaldatavad. Ümbersõnastatud ettepaneku artikli 24 lõikes 9 
ning artikli 32 lõikes 8 räägitakse lihtsalt liikmesriikidest, mitte ühest või mitmest 
liikmesriigist. Kui otsustatakse jääda artiklites 26 ja 34 osutatud rakendusaktide kasutamise 
juurde, selgitaks käesoleva muudatusettepanekuga tehtud kohandus olukorda täpsemalt. 
Käesolev muudatusettepanek seondub artiklis 26 osutatud menetluskorraga.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tollikontrollid toimuvad ühtse 
riskijuhtimise raamistikus, mis põhineb 
tolliadministratsioonide-vahelisel riskialase 
teabe vahetusel ja analüüsil ning millega 
määratakse kindlaks ühtsed 
riskikriteeriumid ja standardid, 
kontrollimeetmed ja kontrolli 
eelisvaldkonnad.

3. Tollikontrollid toimuvad ühtse 
riskijuhtimise raamistikus, mis põhineb 
tolliadministratsioonide-vahelisel riskialase 
teabe vahetusel ja analüüsil ning millega 
määratakse kindlaks ühtsed 
riskikriteeriumid ja standardid, 
kontrollimeetmed ja kontrolli 
eelisvaldkonnad.

Selleks et turvalisuse ja ohutuse kohta loa 
saanud volitatud ettevõtjad saaksid oma 
staatusest võimalikult suurt kasu ning 
võiksid läbida lihtsustatud füüsilisi ja 
dokumendikontrolle (vastavalt artikli 21 
lõike 2 punktile a), nähakse 
tollivaldkonna riskijuhtimissüsteemides 
ette vähendatud riskimäär.

Or. en

Selgitus

Les nouvelles orientations de l'UE concernant les opérateurs économiques agréés précisent 
que l'avantage du statut comporte des contrôles allégés au point d'importation et 
d'exportation et peuvent être également pris en considération pour les contrôles postérieurs 
au dédouanement. La rapporteure estime que ce principe fondamental doit être énoncé dans 
l'acte de base et pas seulement dans les orientations, et qu'il doit figurer à l'article 21 et à 
l'article 39 de la refonte. L'amendement présente un lien avec l'am. 9 de la rapporteure 
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concernant l'article 21, paragraphe 2, point b) et l'am. 14 concernant l'article 23.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
meetmed tollikontrollide ühetaolise 
kohaldamise tagamiseks, sh riskiteabe ja -
analüüside vahetamine, ühised 
riskikriteeriumid ja -standardid, 
kontrollimeetmed ja kontrolli 
eelisvaldkonnad.

1. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
meetmed tollikontrollide ühetaolise 
kohaldamise tagamiseks, sh riskiteabe ja -
analüüside vahetamine, ühised 
riskikriteeriumid ja -standardid, 
kontrollimeetmed ja kontrolli 
eelisvaldkonnad. Need meetmed ei mõjuta 
artikli 39 lõikes 3 osutatud üldisi sätteid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek seondub raportööri muudatusettepanekuga, milles käsitletakse artikli 21 
lõike 2 punkti a ning artikli 39 lõiget 3. Selleks et turvalisuse ja ohutuse kohta loa saanud 
volitatud ettevõtjad saaksid oma staatusest võimalikult suurt kasu ning võiksid läbida 
lihtsustatud füüsilisi ja dokumendikontrolle (vastavalt artikli 21 lõike 2 punktile a), nähakse 
tollivaldkonna riskijuhtimissüsteemides ette vähendatud riskimäär.

Muudatusettepanek 19

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 
muutmise kriteeriumi põhjal või – kui 
selle kriteeriumi alusel ei ole võimalik 
olulist töötlemist määratleda –
väärtuselise protsendina või tootmis- või 
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töötlemisprotsessina. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võtta õigusakti uuesti need peamised põhimõtted, millest 
komisjon peaks delegeeritud õigusaktide puhul juhinduma. Raportööri arvates on 
päritolureeglite kohaldamise kriteeriumid äärmiselt olulised ning need tuleks esitada 
õigusaktis. Ettepanek lähtub päritolureegleid käsitlevast WTO lepingust (artikli 9 lõike 2 
punkti c alapunkti iii esimene taane). Käesolev muudatusettepanek seondub raportööri 
muudatusettepanekuga 21, milles käsitletakse artiklit 55.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui vastavalt tollialastele õigusaktidele 
või muudele asjaomaseid valdkondi 
reguleerivatele liidu õigusaktidele 
esitatakse kauba päritolutõend, võib toll 
tõsise kahtluse korral nõuda lisatõendeid, 
mis on vajalikud tagamaks, et märgitud 
päritolu on kooskõlas asjaomastes liidu 
õigusaktides sätestatud eeskirjadega.

2. Kui vastavalt tollialastele õigusaktidele 
või muudele asjaomaseid valdkondi 
reguleerivatele liidu õigusaktidele 
esitatakse kauba päritolutõend, võib toll 
tõsise kahtluse korral nõuda lisatõendeid, 
mis on vajalikud tagamaks, et märgitud 
päritolu on kooskõlas asjaomastes liidu 
õigusaktides sätestatud eeskirjadega.

Kolmandas riigis välja antud 
päritolutõendi esitamise korral peavad 
liidule esitatavad tõendid vastama 
järgmistele tingimustele:
a) päritolutõendi peab olema väljastanud 
asjaomase riigi usaldusväärne asutus või 
pädev amet;
b) see peab sisaldama kogu vajalikku 
teavet, et võimaldada määratleda 
konkreetset kaupa, mille kohta tõend on 
väljastatud;
c) selles tuleb selgelt välja tuua, millisest 
konkreetsest riigist tõendis käsitletud 
kaubad pärinevad.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võtta õigusakti uuesti need peamised põhimõtted, millest 
komisjon peaks delegeeritud õigusaktide puhul juhinduma. Raportööri arvates on 
päritolureeglite kohaldamise kriteeriumid äärmiselt olulised ning need tuleks esitada 
õigusaktis. Ettepanek lähtub WTO lepingust. Käesolev muudatusettepanek seondub 
raportööri muudatusettepanekuga 21, milles käsitletakse artiklit 55.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55

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, 
millega reguleeritakse täiendavalt 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek seondub raportööri muudatusettepanekuga 19, milles käsitletakse artikli 
53 lõiget 2, ning muudatusettepanekuga 20, milles käsitletakse artikli 54 lõiget 2.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kauba puhul, mille suhtes kohaldatakse 
soodusmeetmeid, mida liit on vastu võtnud 
ühepoolselt teatavate väljaspool liidu 
tolliterritooriumi asuvate riikide või 
territooriumide või selliste riikide või 
territooriumide rühmade suhtes ning mis ei 
kuulu lõikes 5 kirjeldatute alla, võtab 
komisjon vastu meetmed, millega 
sätestatakse sooduspäritolureeglid. 

3. Kauba puhul, mille suhtes kohaldatakse 
soodusmeetmeid, mida liit on vastu võtnud 
ühepoolselt teatavate väljaspool liidu 
tolliterritooriumi asuvate riikide või 
territooriumide või selliste riikide või 
territooriumide rühmade suhtes ning mis ei 
kuulu lõikes 5 kirjeldatute alla, võtab 
komisjon vastu meetmed, millega 
sätestatakse sooduspäritolureeglid. Kauba 
sooduspäritolu määratlemisega 
seonduvad sätted põhinevad kauba 
täieliku tootmise või piisava töötlemise 
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kriteeriumidel.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võtta õigusakti uuesti need peamised põhimõtted, millest 
komisjon peaks delegeeritud õigusaktide puhul juhinduma. Raportööri arvates on 
sooduspäritolu kohaldamise kriteeriumid äärmiselt olulised ning need tuleks esitada ka 
õigusaktis. Ettepanek lähtub määruse (EMÜ) 2454/93 artiklist 72 ning artikli 98 lõikest 1. 
Käesolev muudatusettepanek seondub raportööri muudatusettepanekuga 23, milles 
käsitletakse artiklit 57.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57

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, 
millega reguleeritakse täiendavalt 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek seondub seega raportööri muudatusettepanekuga 22, milles 
käsitletakse artiklit 56.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 115 a
Deklaratsiooni esitamine ning selle eest 
vastutav isik
Sisenemise ülddeklaratsioon esitatakse 
elektroonilise andmetöötlussüsteemi abil, 
kasutades Maailma Tolliorganisatsiooni 
SAFE-normide raamistikus soovitatud 
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mitmekordsete failide süsteemi. See 
süsteem rajaneb põhimõttel, et teave tuleb 
saada isikult, kes seda omab ning kellel 
on õigus see esitada.

Or. en

Selgitus

Le dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée est la condition de l'importation dans l'UE. Il 
s'agit par conséquent d'un aspect fondamental à réglementer dans l'acte de base et pas 
simplement par voie d'actes délégués. Un système de fichiers multiples tel que préconisé dans 
les normes de l'Organisation mondiale des douanes s'avère la solution optimale pour obtenir 
une information de qualité permettant d'évaluer les risques. Il est utilisé avec succès dans de 
nombreuses régions du monde. Ce système repose sur le principe selon lequel l'information 
doit être recueillie auprès de la personne qui la détient et qui dispose du droit de la 
communiquer. 

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – lõik 1 – sissejuhatav osa ja punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui Maailma Tolliorganisatsiooni SAFE-
normide raamistikku muudetakse, 
antakse komisjonile volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte,
et muuta sisenemise ülddeklaratsiooni 
esitamise korda käsitlevaid eeskirju, nagu 
on sätestatud artiklis 115a.

a) eeskirjad sisenemise ülddeklaratsiooni 
esitamise korra kohta;

Or. en

Selgitus

Sisenemise ülddeklaratsiooni esitamine on kaupade liitu importimise tingimus. Seetõttu on see 
äärmiselt oluline element, mida tuleks käsitleda õigusaktis, mitte delegeeritud õigusaktide 
tasandil.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – sissejuhatav osa ja punkt a (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse:
a) juhud (välja arvatud artikli 114 lõikes 2 
osutatud juhtumid), mille puhul ei pea 
sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise 
nõuet kohaldama või mille puhul võib 
seda kohustust muuta, samuti selle nõude 
tühistamise või muutmise tingimused;

Or. en

Selgitus

Ei saa oletada, et praeguse artikli punktis a osutatud „eeskirjad sisenemise ülddeklaratsiooni 
esitamise korra kohta” hõlmavad volitusi lubada sellise deklaratsiooni esitamise kohustuse 
mitte kohaldamist või selle muutmist.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 126a 
Ajutisele ladustamisele suunatud kaup
1. Välja arvatud juhtudel, kui kaup 
suunatakse viivitamata tolliprotseduurile, 
mille suhtes on tollideklaratsioon 
aktsepteeritud, või kaup on paigutatud 
vabatsooni, loetakse tollile esitatud 
ühenduseväline kaup vastavalt artiklile 
203 ajutisele ladustamisele suunatuks.
2. Kui tuvastatakse, et tollile esitatud 
ühendusevälise kauba kohta ei ole 
sisenemise ülddeklaratsiooni, esitab 
kauba valdaja viivitamata sellise 
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deklaratsiooni, ilma et see piiraks 
artikli 114 lõikes 3 sätestatud kohustuse ja 
artikli 114 lõike 2 alusel vastu võetud 
meetmetega kehtestatud erandite või 
loobumise kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek määruses 450/2008 kasutatud endise artikli 98 taastamiseks. See artikkel 
on ümbersõnastatud dokumendist välja jäetud, kuigi kaubad suunatakse ajutisele 
ladustamisele endiselt nende esitamisel. 

Muudatusettepanek 28

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

Or. en

Selgitus

Keskse tollivormistuse puhul teeb raportöör ettepaneku taastada ajakohastatud 
tolliseadustiku artikli 106 sätted, mille kohaselt tagab tolliasutus kauba vabastamise ning 
tolliasutus, kellele kaup esitati, viib läbi ainult turvalisuse ja ohutuse kontrolle. See mõjutab 
artikli 138 lõikeid 2 ja 3. Käesolev muudatusettepanek seondub seega raportööri 
muudatusettepanekuga 29, milles käsitletakse ümbersõnastatud ettepaneku artikli 138 lõiget 
3. 
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Muudatusettepanek 29

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 
tollideklaratsioon, on esitanud põhjendatud 
taotluse, ning võimaldab kauba 
vabastamise, võttes arvesse sellest 
tolliasutusest saadud teavet.

Or. en

Selgitus

Keskse tollivormistuse puhul teeb raportöör ettepaneku võtta uuesti kasutusele ajakohastatud 
tolliseadustiku artikli 106 sätted, mille kohaselt tagab tolliasutus kauba vabastamise ning 
tolliasutus, kellele kaup esitati, viib läbi ainult turvalisuse ja ohutuse kontrolle. See mõjutab 
artikli 138 lõikeid 2 ja 3. Käesolev muudatusettepanek seondub raportööri 
muudatusettepanekuga 28, milles käsitletakse artikli 138 lõiget 2.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Keskse tollivormistuse puhul teeb raportöör ettepaneku võtta uuesti kasutusele ajakohastatud 
tolliseadustiku artikli 106 sätted, mille kohaselt tagab tolliasutus kauba vabastamise ning 
tolliasutus, kellele kaup esitati, viib läbi ainult turvalisuse ja ohutuse kontrolle. See mõjutab 
artikli 138 lõikeid 2 ja 3. Käesolev muudatusettepanek seondub raportööri 
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muudatusettepanekuga 29, milles käsitletakse ümbersõnastatud ettepaneku artikli 138 lõiget 
2. 

Muudatusettepanek 31

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 
tollideklaratsioonid, mis vastavad 
käesolevas peatükis sätestatud 
tingimustele, tingimusel, et kaup, mille 
kohta tollideklaratsioon on tehtud, on 
tollile esitatud või et tolliasutusi on 
eelnevalt teavitatud, kui kaup tolliasutusi 
rahuldaval viisil tollikontrolli 
läbiviimiseks kättesaadavaks tehakse.

Or. en

Selgitus

L'amendement prévoit la possibilité d'une notification, antérieure à l'arrivée, des décisions 
douanières relatives à la mainlevée/contrôle de la déclaration à condition que les 
marchandises aient été mises à disposition aux fins de contrôle douanier et à la satisfaction 
des autorités douanières. Il convient de signaler que c'était l'intention de l'article 112, 
paragraphe 1, du code des douanes modernisé alors que la refonte subordonne l'acceptation 
à la présentation des marchandises, c'est-à-dire l'arrivée et la mise à disposition à des fins de 
contrôle. Cela exclut la possibilité d'une facilitation simple et avantageuse.

Muudatusettepanek 32

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.

Kui volitatud ettevõtja staatuse andmise 
menetluse raames juba esitatud andmeid 
ei ole hiljem muudetud, loetakse
tollialaseid lihtsustusi kasutav volitatud 
ettevõtja punkti b esimeses lõigus
sätestatud nõude täitnuks.

Or. en
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Selgitus

Volitatud ettevõtja staatus peaks neil võimaldama lihtsustustest võimalikult suurt kasu saada. 
Kui nad on juba volitatud ettevõtjaks saamise kriteeriumid täitnud, ei tuleks nende tegevusega 
seonduvate lihtsustuste kasutamisega seotud kriteeriume uuesti uurida. Uuesti sõnastatud 
ettepanekus on aga esitatud seos erimenetluse kohaldamise loa kriteeriumide ning volitatud 
ettevõtja staatuse vahel. See muudab volitatud ettevõtja staatuse vähetähtsamaks ning toob 
kaasa kulude suurenemise, eeskätt VKEde jaoks.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 203 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui muule tolliprotseduurile suunatakse 
muid kui liiduväliseid kaupu, loetakse 
neid tollile esitamise hetkel ajutise 
ladustamise protseduurile suunatuks 
järgmistel juhtudel:

1. Kui järgmisi liiduväliseid kaupu ei ole 
deklareeritud muule tolliprotseduurile, 
peab kauba valdaja need tollile esitamise 
hetkel deklareerima ajutise ladustamise 
protseduurile:

a) kui kaup, mis tuuakse liidu 
tolliterritooriumile, esitatakse tollile 
viivitamata selle saabumisel kooskõlas 
artikliga 124;

a) kaup, mis tuuakse liidu 
tolliterritooriumile, välja arvatud otse 
vabatsooni;

b) kui kaup esitatakse liidu
tolliterritooriumil asuvale 
sihttolliasutusele kooskõlas 
transiidiprotseduuri reguleerivate 
eeskirjadega;

b) kaup, mis tuuakse vabatsoonist liidu
tolliterritooriumi muusse osasse;

c) kui kaup tuuakse vabatsoonist liidu 
tolliterritooriumi muusse osasse;

c) kaup, mille puhul 
välistransiidiprotseduur on lõppenud.
Tollideklaratsioon loetakse esitatuks ja 
tolli poolt vastuvõetuks kauba tollile 
esitamise hetkest.

Or. en

Selgitus

Ajakohastatud tolliseadustiku artikli 151 lõige 1. Käesolevas muudatusettepanekus 
määratletakse deklaratsiooni esitamine ning selle vastuvõtmine. Kaup suunatakse 
tolliprotseduurile kauba esitamisel, nagu on sätestatud IV jaotise peatüki 2 jao 3 artiklis 126 
a. 
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 203 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kauba valdaja esitab ajutise 
ladustamise deklaratsiooni hiljemalt 
kauba esitamisel tollile kooskõlas lõikega 
1.

2. Ajutise ladustamise protseduuri 
tollideklaratsiooniks on sisenemise 
ülddeklaratsioon või seda asendav 
transiididokument.

Toll võib kõnealust deklaratsiooni muuta 
või selle kehtetuks tunnistada ja seda 
kontrollida.

Pärast kauba esitamist kohaldatakse 
nendele deklaratsioonidele artiklit 149.

Or. en

Selgitus

Kauba ajutise ladustamise korral täiendava tollideklaratsiooni nõudmine on põhjendamatu. 
Sisenemise ülddeklaratsioon või seda asendav transiididokument vastab juba ajutise 
ladustamise protseduuri jaoks vajaliku tollideklaratsiooni nõuetele. Lisateabe, mida võib 
kaupade ladustamise puhul tolli järelevalve all põhjendatult nõuda, võib – ja tulekski –
esitada teatises koos kaupade esitamisega. Deklaratsiooni muutmist reguleeritakse 
tollideklaratsioone käsitlevates sätetes, kuna sisenemise ülddeklaratsioon ei kehti enam sellise 
deklaratsioonina.

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Toll võib vormikohase taotluse alusel 
lubada isikul kasutada kauba liidu 
ekspordiprotseduurile suunamisega ja 
selle protseduuri lõpetamisega seotud 
lihtsustusi.

Or. en

Selgitus

ELi kaubanduse tõhusaks toimimiseks on hädavajalik kehtestada kogu ELi territooriumil 
ühtsed ekspordieeskirjad. Ekspordiprotseduuri või selle lihtsustamist käsitlevaid sätteid ei saa 
hõlmata komisjoni ettepaneku artiklites 232 ja 234 osutatud volitustega. 
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 234

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
243 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte,
milles täpsustatakse juhud, mil
kohaldatakse ekspordiga seotud 
tolliformaalsusi vastavalt artikli 233 lõikele 
3.

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

a) ekspordiprotseduuri käsitlevad sätted;
b) juhud, mil ekspordiga seotud 
tolliformaalsusi kohaldatakse vastavalt 
artikli 233 lõikele 3;

c) eeskirjad artikli 233 lõikes 4 osutatud 
loa andmise kohta.

Or. en

Selgitus

ELi kaubanduse tõhusaks toimimiseks on hädavajalik kehtestada kogu ELi territooriumil 
ühtsed ekspordieeskirjad. Ekspordiprotseduuri või selle lihtsustamist käsitlevaid sätteid ei saa 
hõlmata komisjoni ettepaneku artiklites 232 ja 234 osutatud volitustega. 

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 243 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni volitatakse võtma vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

1. Komisjoni volitatakse võtma vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu ja 
eelkõige selle artikliga 290.

Or. en
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Selgitus

Lisatakse viide Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 244 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab tolliseadustiku 
komitee. Kõnealune komitee on komitee 
määruse (EL) 182/2011 tähenduses.

1. Komisjoni abistab tolliseadustiku 
komitee. Kõnealune komitee on komitee 
määruse (EL) 182/2011 tähenduses ning 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingule ja eelkõige selle artiklile 291.

Or. en

Selgitus

Lisatakse viide Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 291.
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SELETUSKIRI

Liidu tolliseadustiku ümbersõnastamise käigus tegi komisjon ettepaneku kohandada 
mõningaid määruse (EÜ) nr 450/2008 sätteid, et võtta arvesse tollialaste ja muude asjakohaste 
valdkondade õigusaktide arengut, viia määrus vastavusse Lissaboni lepingust tulenevate 
menetlusnõuetega ning lükata edasi selle kohaldamine.

Enamikku ümbersõnastatava määruse (EÜ) nr 450/2008 (millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik)) sätteid on seega muudetud kas nende Lissaboni 
lepinguga vastavusseviimise tõttu või ELi asjakohaste õigusaktide täiustamisest tuleneva 
kohandamisvajaduse tõttu.

Tolliliit on ühtse turu toimimise seisukohast äärmiselt oluline ning ühtne turg saab 
nõuetekohaselt toimida ainult siis, kui ühtseid ja ajakohastatud tollieeskirju ja -süsteeme 
rakendatakse ühiselt ja järjekindlalt.

Selleks et luua dünaamiline keskkond konkurentsivõime ja majanduskasvu edendamiseks, 
tagades samal ajal nõuetekohase ja ühtse kaupade kontrollimise, esitas raportöör 
muudatusettepanekud, mille abil edendada ajakohastatud ja lihtsaid tollieeskirju, mis 
põhineksid tipptasemel süsteemidel ning võimaldaksid tollikontrolli sellisel määral ühtlustada, 
et ettevõtja peab asjaomast teavet esitama vaid ühe korra.

Raportöör võttis muudatusettepanekute esitamisel arvesse institutsioonidevahelist kokkulepet 
õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika kohta, esitades muudatusettepanekuid ainult halli 
märgistusega teksti kohta. Sellegipoolest jätab pr Le Grip endale õiguse esitada tema raporti 
projekti kohta muudatusettepanekute esitamise ajal uusi muudatusettepanekuid komisjoni 
ettepanekus muutmatuks märgitud sätete kohta (valge taustavärviga tekst), kui fraktsioonid 
jõuavad selles suhtes omavahel kokkuleppele. Vastavalt ülalnimetatud 
institutsioonidevahelise kokkuleppe sätetele annab raportöör sellisel juhul komisjonile ja 
nõukogule viivitamatult teada, et kavatseb esitada täiendavaid muudatusettepanekuid.

Elektrooniliste süsteemide kasutuselevõtt kõikides liikmesriikides

Liidu tolliseadustiku ümbersõnastamise käigus tegi komisjon ettepaneku teha ühele või 
mitmele liikmesriigile erand ajakohastatud tolliseadustikus kehtestatud tolliasutuste ja 
ettevõtjate vahelise elektroonilise andmevahetuse tingimusteta ja kohustusliku kohaldamise 
nõudest. Selline poliitika põhjustab liidus tollimenetluste kahetasandilist käsitust ning võib 
suurendada lõhet nende liikmesriikide vahel, kes otsustavad sellesse investeerida, ning nende 
vahel, kes seda ei tee. Ettevõtjate jaoks tähendab see kehtivate menetluste mitmekordse 
läbimise vajadust (kas siis paberkujul dokumentide või elektrooniliste andmete näol) ning see 
tooks Euroopa ettevõtete jaoks kaasa arvestatavad lisakulud. Raportööri meelest on seega 
äärmiselt oluline, et liidu tolliseadustikku rakendatakse ja kohaldatakse kõigis 27 liikmesriigis 
ühtemoodi, et säilitada algselt juba ajakohastatud tolliseadustikus visandatud üleeuroopalise 
e-tolli põhivaimu. Erandkorras võib erandid kehtestada üksnes piiratud ajavahemikuks ning 
erandite tegemise kriteeriumid ja viisid tuleks kindlaks määrata delegeeritud õigusaktidega.
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Volitatud ettevõtja staatuse väärtustamine ajakohastatud tolliseadustiku 
ümbersõnastamise ettepanekus

Raportöör on seisukohal, et volitatud ettevõtja staatus peaks võimaldama seadusekuulekatel ja 
usaldusväärsetel ettevõtjatel üldistest lihtsustustest võimalikult suurt kasu saada. Kui ettevõtja 
on täitnud volitatud ettevõtjaks saamise kriteeriumid, ei tohiks tema tegevusega seonduvate 
lihtsustuste kasutamisega seotud kriteeriume enam läbi vaadata. 
Volitatud ettevõtja staatuse ning tollikontrollide vähendamise seost tuleks liidu tolliseadustiku 
ümbersõnastamise ettepanekus rohkem tähtsustada. Praegu käsitletakse seda teemat volitatud 
ettevõtjaid käsitlevates liidu suunistes. Volitatud ettevõtja staatuse andmise põhitingimused 
on aga äärmiselt olulised ning neid tuleb käsitleda delegeeritud õigusaktides. 

Täiendavate lihtsustuste katsetamine elektrooniliste andmetöötlusvahendite abil

Tollialaste õigusaktide kohaldamise täiendavate lihtsustuste katsetamine elektrooniliste 
andmetöötlusvahendite abil on konkurentsivõimet ja majanduskasvu edendava dünaamilise 
keskkonna loomisele ainult kasuks. Nende katsetuste valdkonnad ja ajaline kestus tuleks 
määruses sellegipoolest täpselt välja tuua. Katsetamisperioodi lõpul tuleks neid lihtsustusi 
hinnata ning kui need osutuvad edukateks ja ka teiste liikmesriikide jaoks potentsiaalselt 
kasulikeks, tuleks need delegeeritud õigusaktide abil õigusakti põimida. 

Kaupade päritolu määramist ja sooduspäritolu käsitlevad eeskirjad

Sellel eesmärgil tehtud muudatusettepanekute eesmärk on võtta õigusakti uuesti need 
peamised põhimõtted, millest komisjon peaks delegeeritud õigusaktide puhul juhinduma. 
Raportööri arvates on päritolureeglite ja kaupade sooduspäritolu kohaldamist käsitlevad 
kriteeriumid nimelt äärmiselt olulised, mistõttu tuleks need konkreetselt ära märkida ka 
õigusaktis. Need ettepanekud lähtuvad päritolureegleid käsitlevast WTO lepingust ning 
määruse (EMÜ) 2454/93 artiklist 72 ja artikli 98 lõikest 1.

Ajakohastatud tolliseadustikus ette nähtud keskne tollivormistus

Keskse tollivormistuse puhul teeb raportöör ettepaneku taastada ajakohastatud tolliseadustiku 
artikli 106 sätted, mille kohaselt tagab tolliasutus kauba vabastamise ning tolliasutus, kellele 
kaup esitati, viib läbi ainult turvalisuse ja ohutuse kontrolle. See mõjutab liidu tolliseadustiku 
ümbersõnastamise ettepaneku artikli 138 lõikeid 2 ja 3.

Kauba ajutise ladustamise puhul ei ole vaja esitada eraldi deklaratsiooni

Raportöör on seisukohal, et kauba ajutise ladustamise korral täiendava tollideklaratsiooni 
nõudmine on põhjendamatu. Sisenemise ülddeklaratsioon või seda asendav transiididokument 
vastab juba ajutise ladustamise protseduuri jaoks vajaliku tollideklaratsiooni nõuetele. 
Lisateabe, mida võib kaupade tolli järelevalve all ladustamise puhul põhjendatult nõuda, võib 
esitada kaupade esitamisega seonduvas teatises. Liidu tolliseadustiku ümbersõnastamise 
ettepanekus on ette nähtud, et kaupade ajutise ladustamise puhul tuleb esitada täiendav ja 
eraldiseisev deklaratsioon. Sellisel nõudel on kaubandusele märkimisväärselt suur mõju, 
arvestades, et ettevõtjad, kes kaupa liitu sisse toovad, on enamasti ka kauba valdajad, ning et 
igal juhul esitavad nad kauba vabastamise taotluse ja alustavad uut protseduuri vaid paar tundi 
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pärast kauba esialgset esitamist, aga kindlasti sama tööpäeva jooksul. Praeguste ettepanekute 
juurde jäämine tähendaks, et ettevõtjad peavad esitama suures osas kattuvat teavet kaks korda.

Eeskirjad deklaratsiooni esitamise ning pädeva isiku kohta 

Sisenemise ülddeklaratsiooni esitamine on kauba liitu importimise tingimus. Seda äärmiselt 
olulist elementi tuleks seega reguleerida õigusaktis, mitte lihtsalt delegeeritud õigusaktides. 
Maailma Tolliorganisatsiooni SAFE-normide raamistikus soovitatud mitmekordsete failide 
süsteem on osutunud kvaliteetse ja riske hinnata võimaldava teabe saamiseks kõige 
optimaalsemaks viisiks ning seda kasutatakse edukalt maailma mitmetes piirkondades. 
Kõnealune süsteem rajaneb põhimõttel, et teave tuleb saada isikult, kes seda omab ning kellel 
on õigus see esitada.

Saabumiseelne teade 

Raportööri muudatusettepanekus on ette nähtud võimalus anda kaupade vabastamise või 
deklaratsiooni kontrollimisega seonduvatest tolli otsustest eelnevalt teada, tingimusel, et 
kaubad on tollikontrolli jaoks kättesaadavaks tehtud ning seda tolliasutuste jaoks rahuldaval 
viisil. Tuleks märkida, et see oligi ajakohastatud tolliseadustiku artikli 112 lõike 1 eesmärk, 
ent liidu tolliseadustiku uuesti sõnastamise ettepaneku kohaselt sõltub aktsepteerimine 
täielikult kaupade esitamisest, st kaupade saabumisest ja nende kontrollimiseks 
kättesaadavaks tegemisest. Sellega välistatakse igasugune võimalus teha menetlus lihtsamaks 
ja kasulikumaks.
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LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI

Ref.: D(2012)36293

Malcolm Harbour 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni esimees
ASP 13E130
Brüssel

Teema: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse liidu tolliseadustik (uuesti sõnastatud)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Lugupeetud esimees,

Õiguskomisjon, mille esimees mul on au olla, uuris ülalnimetatud ettepanekut vastavalt 
Euroopa Parlamendi kodukorra artiklile 87, milles käsitletakse uuesti sõnastamist.

Nimetatud artikli lõike 3 tekst on järgmine: 

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi 
muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest vastutavat komisjoni.

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 156 ja 157 sätestatud tingimustel, on ettepanekule 
muudatusettepanekute esitamine kõnealuse valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud 
üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

Kui vastutav komisjon kavatseb institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 8 kohaselt esitada 
muudatusettepanekuid ka ettepaneku kodifitseeritud osade kohta, teatab ta oma kavatsusest 
viivitamatult nõukogule ja Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjon peaks teavitama 
parlamendikomisjoni enne artikli 54 kohaselt toimuvat hääletust oma seisukohast 
muudatusettepanekute suhtes ja teatama, kas ta kavatseb uuesti sõnastamise ettepaneku 
tagasi võtta.”

Õigusteenistuse esindajad osalesid uuesti sõnastamise ettepaneku läbi vaadanud konsultatiivse 
töörühma koosolekutel. Järgides õigusteenistuse arvamust ja võttes arvesse arvamuse koostaja 
soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi 
muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning varasemate õigusaktide 
muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes 
kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.
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Õiguskomisjon arutas seda küsimust oma 10. juuli 2012. aasta koosolekul ning kokkuvõttes 
soovitab õiguskomisjon 23 poolthäälega1 (erapooletuid ei olnud) teie vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil samuti uurida ülalnimetatud ettepanekut vastavalt kodukorra artiklile 
87.

Lugupidamisega

Klaus-Heiner LEHNE

Lisa: Konsultatiivse töörühma arvamus.

                                               
1 Kohal viibisid: Klaus-Heiner Lehne (esimees), Evelyn Regner (aseesimees), Franēoise Castex (aseesimees), 
Sebastian Valentin Bodu (aseesimees), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Antonio López-Istśriz White, Tadeusz 
Zwiefka, Luigi Berlinguer, Franēoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Jiří 
Maštálka, Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, József Szájer, Axel Voss, Dagmar Roth-Behrendt, Eva 
Lichtenberger.
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LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI 
ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

ÕIGUSTEENISTUSTE
KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 22. august 2012

ARVAMUS

EUROOPA PARLAMENDILE
NÕUKOGULE
KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse 
liidu tolliseadustik (uuesti sõnastatud)
COM(2012)0064, 20.2.2012 – 2012/0027(COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimusid 29. 
märtsil, 3. aprillil ja 24. mail 2012. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolekud, et muu hulgas vaadata läbi komisjoni 
esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadates koosolekutel1 läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega sõnastatakse uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta määrus 
(EÜ) nr 450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud 
tolliseadustik), märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1) Et seletuskiri oleks koostatud täielikus kooskõlas institutsioonidevahelises kokkuleppes 
sätestatud asjaomaste nõuetega, oleks vastavalt kokkuleppe punkti 6 alapunkti a alapunktile iii 
tulnud selles täpsustada, milliseid varasema õigusakti sätteid ettepanekuga ei muudeta.

2) Artikli 6 lõike 2 punktis b oleks tulnud sõna „võimalust” esile tõsta sisulise väljajätu 
märgistusega, milleks on kahekordne läbikriipsutus ja hall taust.

3) Uuesti sõnastatud teksti järgmised osad, mis on juba tähistatud kahekordse 
läbikriipsutusega, oleks tulnud tähistada ka halli taustaga, mida kasutatakse üldiselt sisuliste 
väljajättude esiletõstmiseks:
– preambuli esimeses volituses artikli number „26”;
– artikli 11 lõikes 2 viimased sõnad „mis tagab piisava andmekaitse taseme”;
                                               
1 Konsultatiivse töörühma käsutuses olid ettepaneku inglis-, prantsus- ja saksakeelsed versioonid. Töörühm 
töötas ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.



PR\912824ET.doc 37/37 PE494.493v04-00

ET

– vahetult pärast artikli 15 teksti määruse (EÜ) nr 450/2008 artikli 10 lõike 1 punktide b, c ja 
d ning artikli 10 lõike 2 kogu olemasolev sõnastus;
– artikli 23 punktis b sõnad „läbi vaadata”;
– artiklis 128 artiklite numbrid „96” ja „98”;
– artikli 174 lõikes 4 artikli number „131”;
– artikli 222 lõikes 3 sõnad „määrab […] tähtaja, mille jooksul”.

4) Artikli 168 lõike 1 punktis b tuleks viide (a) asendada viitega i), viide i) tuleks asendada 
viitega ii), viide ii) tuleks asendada viitega iii) ning viide iii) tuleks asendada viitega iv).

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, 
et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm 
märkis ka, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ning nimetatud muudatuste 
kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma 
sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurist Jurist Peadirektor


