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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnistab, et toll on rahvusvahelise kaubanduse seisukohalt äärmiselt oluline; tunnistab 
sellega seoses reguleerivat rolli, mida täidab WTO leping tolliväärtuse määramise kohta, 
mille eesmärk on kehtestada kaupade õiglase, ühetaolise ja erapooletu hindamise süsteem 
tolli eesmärgil, välistades sellega avatud ja õiglast kaubandust takistada võivate suvaliste 
ja fiktiivsete tolliväärtuste kasutamise; rõhutab samuti, et hästi toimiv toll on tähtis 
Euroopa Liidu kaubandusalase konkurentsivõime seisukohalt, kuna see täidab olulist rolli 
võitluses ebaseadusliku kauba ja võltsitud toodete impordi, ekspordi ja transiidi vastu, 
intellektuaalomandi õiguste kaitsmisel ja toodete ohutuse tagamisel;

2. kutsub komisjoni üles säilitama ühenduse tolliseadustiku artiklit 24, et kaupade päritolu 
saaks jätkuvalt kindlaks määrata koha järgi, kus toimus nende viimane oluline 
majanduslikult põhjendatud töötlemine; rõhutab samas, et kolmanda riigi pädeva 
ametiasutuse väljastatud mittesooduspäritolu eksporditõendit peaks EL tunnustama ka 
edaspidi; rõhutab, et praeguse olukorra muutmine koormaks ettevõtjaid 
haldusmenetlustega ning vähendaks Maailma Kaubandusorganisatsiooni tasandil 
tehtavaid ühtlustamise jõupingutusi;

3. peab vajalikuks võtta meetmeid tolli moderniseerimiseks, lihtsustada näiteks tollialaseid 
õigusakte ning muuta tollisüsteemid elektrooniliseks ja koostalitlusvõimeliseks, mis aitaks 
lihtsustada kaubandustavasid, ning seda tuleks teha võimalikult kiiresti, ning peab samuti 
vajalikuks tõhustada maksupolitsei ennetus- ja uurimistegevuse koordineerimist Euroopa 
tasandil; tuletab meelde, et praegune alla 1000 euro maksvate kaupade puhul kehtiv 
suuline deklaratsioon aitab paljude VKEde jaoks kaubandustehinguid oluliselt lihtsustada 
ning see tuleks säilitada; soovib, et ajakohastatava tolliseadustikuga kinnitataks 
tollideklaratsioonide kaotamise keskset rolli kaubanduse hõlbustamisel;

4. väljendab heameelt 2009. aastal kasutusele võetud lihtsustatud tollikontrolli süsteemi üle 
ning tunnustab selle tähtsust rahvusvahelise kaubanduse edendamisel; märgib murelikult, 
et Euroopa Kontrollikoda on avastanud lihtsustatud menetluste ebapiisava kontrolli ja 
auditeerimise liikmesriikides; rõhutab seetõttu kontrollisüsteemi asjakohase rakendamise 
tähtsust ning kutsub komisjoni üles seda protsessi hoolikalt jälgima, et vältida kahju ELi 
eelarvele ning kaubanduspoliitika sätete rikkumist;

5. võtab teadmiseks, et 27 liikmesriigiga tõhusalt toimivas liidus on vaja kindlaks määrata 
kohustuslik kaupade füüsiline kontroll, mis kehtiks kõikidele liidu ühtse turu erinevatele 
piiriületuskohadele (sadamad, lennujaamad, maismaapiir); nõuab ühtlasi suuremat 
koostööd ja parimate tavade vahetamist seoses imporditud kaupadelt käibemaksu 
kogumise, tollipunktide lahtiolekuaegade ning liidu tolliseadustikule mittevastavate tasude 
ja sanktsioonidega, kuna esinevad erinevused moonutavad kaubavoogude liikumist;

6. rõhutab Euroopa Liidu välispiiride ühtse haldamise olulisust; kordab oma üleskutset 
komisjonile ja liikmesriikidele ühtlustada ühelt poolt tollikontrollisüsteeme ning teiselt 
poolt sanktsioone; palub liikmesriikidel ja komisjonil luua ühised tegevusplatvormid ning 
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rõhutab vajadust kindlustada piisav väljaõpe tolliametnikele ja ettevõtjatele, et tagada liidu 
eeskirjade ühtne kohaldamine ja tarbijate parem kaitsmine;

7. tuletab meelde, kui oluline on tagada, et volitatud ettevõtjaid koheldaks kõikides ühenduse 
tolliterritooriumi tollipunktides kontrolli ühtsuse ja vastastikuse tunnustamise seisukohalt 
võrdselt;

8. nõuab, et komisjon lisaks ühisesse tolliseadustikku rangemad nõuded Euroopa Liidu 
tolliesinduse teenuse pakkujatele, et tõsta selliste vahendajate professionaalsust ja 
vastutust ning sätestada selged eeskirjad, mis reguleeriksid suhteid tolliagendi ja 
ekspedeerimisettevõtete vahel, mis on vajalikud, et muuta tolliagendid selliste väikese ja 
keskmise suurusega importijate toetajaks, kellel puudub võime rakendada ühtset 
tollieeskirjade programmi, mis on analoogne Euroopa volitatud ettevõtja programmiga;

9. väljendab heameelt ELi ja Jaapani vahelise volitatud ettevõtjate vastastikust tunnustamist 
käsitleva koostöölepingu kehtimahakkamise üle; julgustab komisjoni alustama 
samasuguste lepingute sõlmimise teemal läbirääkimisi ka teiste tähtsate partnerite, eeskätt 
Ameerika Ühendriikide, Kanada, Hiina ja Venemaaga, ja võtma seejuures täielikult 
arvesse Euroopa Parlamendi rolli ning kaasama selle teema ka kahepoolsete 
kaubanduslepingute läbirääkimistesse; rõhutab, et rahvusvahelise kaubanduse 
lihtsustamiseks ning tollipettuse ja võltsimise vastu võitlemiseks on oluline tugevdada 
tollikoostööd Venemaa ning idapartnerluses ja Euroopa–Vahemere piirkonna partnerluses 
osalevate riikidega;

10. ergutab komisjoni töötama Maailma Tolliorganisatsioonis välja mitmepoolse koostöö- ja 
koordineerimise kava selleks, et kehtestada normid ja ühised eeskirjad, mis parandaksid 
tolli- ja piiriprotseduuride turvalisust ja tõhusust ning vähendaksid kulusid normide ja 
heade tavade jagamise kaudu;

11. on seisukohal, et Doha vooru raames sõlmitav kokkulepe kaubavahetuse lihtsustamiseks 
oleks Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmesriikidele kasulik, eelkõige kuna 
see suurendaks õiguskindlust ning vähendaks kaubandusega seotud kulusid; kutsub seega 
komisjoni üles detsembris toimuva ministrite konverentsi valguses omalt poolt sellise 
kokkuleppe sõlmimise suunas liikuma;

12. rõhutab vajadust tagada, et kolmandates riikides teostatavat seaduslikku tollikontrolli ei 
kasutataks teatud juhtudel EList saabuvatele kaupadele uute mittetariifsete tõkete loomise 
vahendina.
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