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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tullirikkomuksia ja 

-seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä 

(COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2013)0884), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 33 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 

parlamentille (C8-0033/2014), 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 

oikeusperustasta, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Liettuan parlamentin ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat 

perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 

säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen, 

– on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan, 

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä 

kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A8-0239/2016), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 
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Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 viite 

 

Komission teksti Tarkistus 

ottavat huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 

erityisesti sen 33 artiklan, 

ottavat huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 

erityisesti sen 33 ja 114 artiklan, 

Perustelu 

Sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskeva 114 artikla ja myös osa unionin 

tullikoodeksin oikeusperustasta olisi lisättävä tämän direktiivin oikeusperustaan.  

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a.  Tämän direktiivin olisi oltava 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 952/20131 mukainen. 

 ___________________ 

 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 

9 päivänä lokakuuta 2013, unionin 

tullikoodeksista (EUVL L 269, 

10.10.2013, s. 1). 

Perustelu 

Tarkistuksessa vahvistetaan, että direktiivin on tärkeää olla unionin tullikoodeksin 

säännösten mukainen. 

 

Tarkistus   3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 
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(2)  Sen vuoksi tullirikkomusten ja 

-seuraamusten osalta noudatetaan 28:aa 

erilaista oikeudellista kehystä. Tästä 

johtuu, että unionin tullilainsäädännön 

rikkomista ei kohdella samalla tavalla 

kaikkialla unionissa ja että kussakin 

tapauksessa määrättävissä olevat 

seuraamukset ovat luonteeltaan ja 

vakavuudeltaan erilaisia riippuen siitä, 

missä jäsenvaltiossa ne määrätään. 

(2)  Sen vuoksi tullirikkomusten ja 

-seuraamusten osalta noudatetaan 28:aa 

erilaista oikeudellista kehystä. Tästä 

johtuu, että unionin tullilainsäädännön 

rikkomista ei kohdella samalla tavalla 

kaikkialla unionissa ja että kussakin 

tapauksessa määrättävissä olevat 

seuraamukset ovat luonteeltaan ja 

vakavuudeltaan erilaisia riippuen siitä, 

missä jäsenvaltiossa ne määrätään, ja ne 

johtavat mahdollisesti jäsenvaltioiden 

tulojen menetyksiin ja vääristävät 

kaupankäyntiä. 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3)  Tällainen jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestelmien erilaisuus ei vaikuta 

pelkästään tulliliiton optimaaliseen 

hallinnointiin, vaan myös estää talouden 

toimijoiden tasavertaisten 

toimintamahdollisuuksien toteutumista 

tulliliitossa, koska se vaikuttaa toimijoiden 

mahdollisuuteen käyttää 

tulliyksinkertaistuksia ja -helpotuksia. 

(3)  Tällainen jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestelmien erilaisuus ei vaikuta 

pelkästään tulliliiton optimaaliseen 

hallinnointiin ja avoimuuteen, joita 

tarvitaan sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan varmistamiseen sen suhteen, 

miten eri tulliviranomaiset käsittelevät 

rikkomuksia, vaan myös estää talouden 

toimijoiden, joihin sovelletaan jo erilaisia 

sääntöjä unionissa, tasavertaisten 

toimintamahdollisuuksien toteutumista 

tulliliitossa, koska se vaikuttaa toimijoiden 

mahdollisuuteen käyttää 

tulliyksinkertaistuksia ja -helpotuksia. 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien erilaisuus aiheuttaa avoimuuden puutetta sen suhteen, 

miten rikkomuksista rangaistaan tai jätetään rankaisematta, mikä heikentää näin 

sisämarkkinoiden toimintaa. 

 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(6)  Olisi laadittava luettelo 

käyttäytymistavoista, joita olisi pidettävä 

unionin tullilainsäädäntöä rikkovina ja 

seuraamuksia aiheuttavina. Kyseisten 

tullirikkomusten olisi kokonaisuudessaan 

koskettava sellaisesta tullilainsäädännöstä 

johtuvia velvoitteita, jossa viitataan 

suoraan koodeksiin. Tässä direktiivissä ei 

määritetä, olisiko jäsenvaltioiden 

sovellettava hallinnollisia vai 

rikosoikeudellisia seuraamuksia kyseisiin 

tullirikoksiin. 

(6)  Tässä direktiivissä olisi esitettävä 

luettelo käyttäytymistavoista, joita olisi 

pidettävä unionin tullilainsäädäntöä 

rikkovina ja seuraamuksia aiheuttavina. 

Kyseisten tullirikkomusten olisi 

kokonaisuudessaan koskettava sellaisesta 

tullilainsäädännöstä johtuvia velvoitteita, 

jossa viitataan suoraan koodeksiin. Tässä 

direktiivissä säädetään, että 

jäsenvaltioiden olisi sovellettava muita 

kuin rikosoikeudellisia seuraamuksia 

kyseisiin tullirikoksiin. Jäsenvaltioiden 

olisi myös voitava säätää kansallisen 

lainsäädännön ja unionin oikeuden 

mukaisesti rikosoikeudellisten 

seuraamusten määräämisestä muiden 

kuin rikosoikeudellisen seuraamusten 

sijasta, jos asianomaisen rikkomuksen 

luonne ja vakavuus niin edellyttää, jotta 

määrätty seuraamus on tehokas, 

oikeasuhteinen ja varoittava. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7)  Ensimmäiseen 

käyttäytymisluokkaan olisi kuuluttava 

ankaran vastuun alaiset tullirikkomukset, 

joissa ei tarvita minkäänlaisia 

subjektiivisia syitä, koska asianomaiset 

velvoitteet ovat luonteeltaan objektiivisia 

ja niiden täyttämisestä vastaavat henkilöt 

eivät voi jättää huomioimatta niiden 

olemassaoloa ja sitovuutta. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(8)  Toiseen ja kolmanteen 

käyttäytymisluokkaan olisi kuuluttava 

tullirikkomukset, jotka tehdään 

tuottamuksellisesti tai tarkoituksellisesti ja 

joissa vastuun aiheutuminen edellyttää 

subjektiivista syytä. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10)  Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 

olisi säädettävä, että tulliviranomaisten 

erehdyksestä johtuvia toimia ja 

laiminlyöntejä ei tulisi pitää 

tullirikkomuksena. 

(10)  Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 

olisi säädettävä, että koodeksissa 

tarkoitetut tulliviranomaisten erehdyksestä 

johtuvat toimet ja laiminlyönnit eivät 

muodosta tullirikkomusta. 

Perustelu 

Unionin tullikoodeksin 119 artiklassa määritellään, mikä on tulliviranomaisten erehdys. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12)  Jäsenvaltioiden kansallisten 

seuraamusjärjestelmien lähentämiseksi 

olisi vahvistettava seuraamusten asteikko, 

joka kuvastaa tullirikkomusten eri luokkia 

ja niiden vakavuutta. Tehokkaiden, 

oikeasuhteisten ja varoittavien 

seuraamusten määräämiseksi 

jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 

niiden toimivaltaiset viranomaiset ottavat 

huomioon erityiset raskauttavat tai 

lieventävät asianhaarat sovellettavien 

seuraamusten tyyppiä ja tasoa 

määrittäessään. 

(12)  Jäsenvaltioiden kansallisten 

seuraamusjärjestelmien lähentämiseksi 

olisi vahvistettava seuraamusten asteikko, 

joka kuvastaa tullirikkomusten vakavuutta. 

Tehokkaiden, oikeasuhteisten ja 

varoittavien seuraamusten määräämiseksi 

jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 

niiden toimivaltaiset viranomaiset ottavat 

huomioon erityiset raskauttavat tai 

lieventävät asianhaarat sovellettavien 

seuraamusten tyyppiä ja tasoa 

määrittäessään. 
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Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 a)  Ainoastaan tapauksissa, joissa 

vakavat rikkomukset eivät liity vilpin 

kohteena oleviin tulleihin vaan 

asianomaisen tavaran arvoon, esimerkiksi 

teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien 

rikkomusten tai kiellettyjen tai 

rajoitettujen tavaroiden tapauksissa, 

tulliviranomaisten määräämän 

seuraamuksen olisi perustuttava 

tavaroiden arvoon. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13)  Tullirikkomuksia koskevissa 

menettelyissä vanhentumisaika olisi 

vahvistettava neljäksi vuodeksi, joka alkaa 

kulua tullirikkomuksen tekopäivänä tai, 

kun kyseessä on jatkuva tai toistuva 

rikkomus, päivänä, jona kyseisen 

rikkomuksen aiheuttava käyttäytyminen 

lakkaa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että tullirikkomusta koskevaan 

tutkimukseen tai oikeudenkäyntiin liittyvä 

toimi keskeyttää vanhentumisajan 

kulumisen. Jäsenvaltiot voivat säätää, 

missä tapauksissa vanhentumisaika 

keskeytyy. Näiden menettelyjen 

vireillepanon tai jatkamisen ei pitäisi enää 

olla mahdollista kahdeksan vuoden 

kuluttua, kun taas seuraamuksen 

toimeenpanon vanhentumisajan olisi oltava 

kolme vuotta. 

(13)  Tullirikkomuksia koskevissa 

menettelyissä vanhentumisaika olisi 

vahvistettava neljäksi vuodeksi, joka alkaa 

kulua tullirikkomuksen tekopäivänä tai, 

kun kyseessä on jatkuva tai toistuva 

rikkomus, päivänä, jona kyseisen 

rikkomuksen aiheuttava käyttäytyminen 

lakkaa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että samaa tullirikkomusta koskevaan 

tutkimukseen tai oikeudenkäyntiin liittyvä 

toimi tai rikkomuksesta vastuussa olevan 

henkilön toimi keskeyttää 

vanhentumisajan kulumisen. 

Jäsenvaltioiden olisi voitava säätää, missä 

tapauksissa vanhentumisaika on 

keskeytettävä. Kaikkia menettelyjä olisi 

pidettävä vanhentuneina 

vanhentumisajan keskeytymisestä 

huolimatta kahdeksan vuoden kuluttua, 

kun taas seuraamuksen toimeenpanon 

vanhentumisajan olisi oltava kolme vuotta. 
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Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14)  Olisi säädettävä mahdollisuudesta 

keskeyttää tullirikkomuksia koskevat 

hallinnolliset menettelyt, kun samaa 

henkilöä vastaan on pantu vireille 

rikoskanne samasta asiasta. Hallinnollisia 

menettelyjä olisi voitava jatkaa 

rikoskanteen päätöksen saattamisen jälkeen 

ainoastaan tiukasti ne bis in idem 

-periaatetta noudattaen. 

(14)  Olisi säädettävä mahdollisuudesta 

keskeyttää tullirikkomuksia koskevat 

hallinnolliset menettelyt, kun samaa 

henkilöä vastaan on pantu vireille 

rikoskanne samasta asiasta. Hallinnollisia 

menettelyjä olisi voitava jatkaa 

rikoskanteen päätöksen saattamisen jälkeen 

ainoastaan noudattaen tiukasti ne bis in 

idem -periaatetta, jonka mukaan samasta 

rikoksesta ei voida rangaista kahta kertaa. 

Perustelu 

Tarkistuksella vahvistetaan viittausta oikeusoppiin, jonka mukaan henkilöä ei voida rangaista 

kahta kertaa samasta rikoksesta. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (15 a)  Tämän direktiivin yleisenä 

tavoitteena on varmistaa unionin 

tullilainsäädännön tehokas 

täytäntöönpano. Tämän direktiivin 

säädöskehys ei kuitenkaan mahdollista 

yhdennettyä lähestymistapaa 

täytäntöönpanoon eikä valvontaan, 

tarkastukseen ja tutkintaan. Komissiota 

olisi siksi pyydettävä laatimaan Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomus 

näistä näkökohdista sekä yleisten 

riskienhallintapuitteiden 

täytäntöönpanosta, jotta voidaan arvioida 

täydentävän lainsäädännön mahdollinen 

tarve. 
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Perustelu 

Täytäntöönpanoa koskevan yhdennetyn lähestymistavan löytämiseksi komission olisi 

arvioitava kaikkia tarvittavia osatekijöitä, jotta voidaan saavuttaa tullilainsäädännön 

yhdenmukaista täytäntöönpanoa koskeva tavoite ja erityisesti lähentää toisiinsa tarkastusten 

suorittamistapoja unionissa. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 a)  Tämän direktiivin tavoitteena on 

vahvistaa tulliyhteistyötä lähentämällä 

tulliseuraamuksia koskevia kansallisia 

lainsäädäntöjä. Koska jäsenvaltioiden 

oikeusperinteet ovat tällä hetkellä hyvin 

erilaisia, yhdenmukaistaminen ei voi olla 

täydellistä. 

Perustelu 

Tässä johdanto-osan kappaleessa otetaan huomioon tätä direktiiviehdotusta tukevassa 

oikeusperustassa mainitut tavoitteet. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.  Tässä direktiivissä säädetään 

unionin tullilainsäädännön rikkomuksia 

koskeva kehys ja näistä rikkomuksista 

määrättävät seuraamukset. 

1.  Tämän direktiivin tavoitteena on 

edistää sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa ja vahvistaa unionin 

tullilainsäädännön rikkomuksia koskeva 

kehys sekä säätää näistä rikkomuksista 

määrättävät muut kuin rikosoikeudelliset 

seuraamukset lähentämällä 

jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia tai 

hallinnollisia määräyksiä. 

Perustelu 

114 artiklan lisääminen oikeusperustaksi edellyttää tätä muutosta 1 artiklan sanamuotoon. 
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Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a.  Tämä direktiivi kattaa unionin 

kauppakumppaneihin sekä Maailman 

kauppajärjestöön ja Maailman 

tullijärjestöön liittyvät jäsenvaltioiden 

velvoitteet, ja sen tarkoituksena on 

perustaa yhdenmukaiset ja toimivat 

sisämarkkinat, jotka helpottavat kauppaa 

ja tarjoavat varmuutta. 

 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

2 artikla 2 artikla 

Tullirikkomukset ja -seuraamukset Yleiset periaatteet 

Jäsenvaltioiden on annettava sääntöjä, 

jotka koskevat 3–6 artiklassa vahvistetuista 

tullirikkomuksista määrättäviä 

seuraamuksia. 

1.  Jäsenvaltioiden on annettava 

sääntöjä, jotka koskevat 3 ja 6 artiklassa 

vahvistetuista tullirikkomuksista 

määrättäviä seuraamuksia tiukasti ne bis in 

idem -periaatetta noudattaen. 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 ja 

6 artiklassa vahvistetut teot tai 

laiminlyönnit muodostavat 

tullirikkomuksen, jos ne tehdään 

tuottamuksellisesti tai tarkoituksellisesti. 

 Jäsenvaltiot voivat määrätä kansallisen 

lainsäädännön ja unionin oikeuden 

mukaisesti rikosoikeudellisten 

seuraamusten määräämisestä muiden 

kuin rikosoikeudellisen seuraamusten 

sijasta, jos asianomaisen rikkomuksen 

luonne ja vakavuus niin edellyttää, jotta 
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määrätty seuraamus on tehokas, 

oikeasuhteinen ja varoittava. 

 2.  Tässä direktiivissä  

 (a) tulliviranomaisten on 

määritettävä, tehtiinkö rikkomus 

tuottamuksellisesti eli rikkomuksesta 

vastuussa oleva henkilö ei noudattanut 

kohtuullista huolellisuutta toimintansa 

valvonnassa tai hänen toteuttamansa 

toimenpiteet ovat olleet selkeästi 

riittämättömiä rikkomuksen 

aiheuttaneiden olosuhteiden estämiseksi, 

jos rikkomuksen aiheutumisen riski on 

kohtuudella ennakoitavissa; 

 (b) tulliviranomaisten on 

määritettävä, tehtiinkö rikkomus 

tarkoituksellisesti eli rikkomuksesta 

vastuussa oleva henkilö toimi tietoisena 

siitä, että hän teki rikkomuksen 

muodostavan teon tai laiminlyönnin, tai 

henkilön harkittu ja tietoinen tavoite oli 

rikkoa tullilainsäädäntöä; 

 (c) rikkomuksesta vastuussa olevan 

henkilön tekemät kirjoitus- tai 

laskuvirheet eivät muodosta 

tullirikkomusta, ellei kaikista tapaukseen 

liittyvistä seikoista ilmene selvästi, että ne 

tehtiin tuottamuksellisesti tai 

tarkoituksellisesti. 

 

 

Tarkistus   18 

Ehdotus direktiiviksi 

2 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a artikla 

 Kaupan helpottaminen 

 Noudattaakseen unionin velvoitteita, jotka 

liittyvät kaupan helpottamista koskevaan 

Maailman kauppajärjestön sopimukseen, 

jäsenvaltioiden on perustettava 

yhteistyössä kaikki jäsenvaltiot kattava 
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yhteistyöjärjestelmä. Järjestelmän 

tarkoituksena on koordinoida 

tulliseuraamusten keskeisiä 

tulosindikaattoreita (muun muassa 

muutoksenhakujen ja rikkomusten 

uusimisen lukumäärien analyysia), jakaa 

parhaita käytäntöjä (muun muassa 

valvonnan ja seuraamusten tehokkuutta 

sekä hallintokulujen vähentämistä) 

tulliviranomaisten välillä, välittää 

edelleen talouden toimijoiden kokemuksia 

ja luoda yhteyksiä toimijoiden välille, 

seurata tulliviranomaisten toimintatapoja 

ja laatia tilastoja kolmansista maista 

peräisin olevien yritysten tekemistä 

rikkomuksista. Yhteistyöjärjestelmässä 

kaikille jäsenvaltioille on ilmoitettava 

viipymättä tullirikkomuksia koskevasta 

tutkinnasta ja todeksi osoitetuista 

rikkomuksista, jotta voidaan helpottaa 

kauppaa, estää laittomien tuotteiden 

pääsy sisämarkkinoille ja tehostaa 

tarkastuksia. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

3 artikla 3 artikla 

Ankaran vastuun alainen tullirikkomus Tullirikkomus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

seuraavat teot tai laiminlyönnit 

muodostavat tullirikkomuksen virheen 

subjektiivisesta syystä riippumatta: 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

seuraavat teot tai laiminlyönnit 

muodostavat tullirikkomuksen: 

(a)  tulli-ilmoituksen, väliaikaisen 

varastoinnin ilmoituksen, saapumisen 

yleisilmoituksen, poistumisen 

yleisilmoituksen, jälleenvienti-ilmoituksen 

tai jälleenvientitiedonannon antava henkilö 

ei voi taata koodeksin 15 artiklan 2 kohdan 

a alakohdassa säädettyä ilmoituksessa, 

tiedoksiannossa tai hakemuksessa olevien 

tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä; 

(a)  tulli-ilmoituksen, väliaikaisen 

varastoinnin ilmoituksen, saapumisen 

yleisilmoituksen, poistumisen 

yleisilmoituksen, jälleenvienti-ilmoituksen 

tai jälleenvientitiedonannon antava henkilö 

ei voi taata koodeksin 15 artiklan 2 kohdan 

a alakohdassa säädettyä ilmoituksessa, 

tiedoksiannossa tai hakemuksessa olevien 

tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä; 
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(b)  tulli-ilmoituksen, väliaikaisen 

varastoinnin ilmoituksen, saapumisen 

yleisilmoituksen, poistumisen 

yleisilmoituksen, jälleenvienti-ilmoituksen 

tai jälleenvientitiedonannon antava henkilö 

ei voi taata koodeksin 15 artiklan 2 kohdan 

b alakohdassa säädettyä täydentävissä 

asiakirjoissa olevien tietojen aitoutta, 

oikeellisuutta ja täydellisyyttä; 

(b)  tulli-ilmoituksen, väliaikaisen 

varastoinnin ilmoituksen, saapumisen 

yleisilmoituksen, poistumisen 

yleisilmoituksen, jälleenvienti-ilmoituksen 

tai jälleenvientitiedonannon antava henkilö 

ei voi taata koodeksin 15 artiklan 2 kohdan 

b alakohdassa säädettyä täydentävissä 

asiakirjoissa olevien tietojen aitoutta, 

oikeellisuutta ja täydellisyyttä; 

(c)  henkilö ei anna koodeksin 

127 artiklassa säädettyä saapumisen 

yleisilmoitusta, koodeksin 133 artiklassa 

säädettyä tiedonantoa meri- tai ilma-

aluksen saapumisesta, koodeksin 

145 artiklassa säädettyä väliaikaisen 

varastoinnin ilmoitusta, koodeksin 

158 artiklassa säädettyä tulli-ilmoitusta, 

koodeksin 244 artiklan 2 kohdassa 

säädettyä toimia vapaa-alueilla koskevaa 

ilmoitusta, koodeksin 263 artiklassa 

säädettyä lähtöä edeltävää ilmoitusta, 

koodeksin 270 artiklassa säädettyä 

jälleenvienti-ilmoitusta, koodeksin 

271 artiklassa säädettyä poistumisen 

yleisilmoitusta tai koodeksin 274 artiklassa 

säädettyä jälleenvientitiedoksiantoa; 

(c)  henkilö ei anna koodeksin 

127 artiklassa säädettyä saapumisen 

yleisilmoitusta, koodeksin 133 artiklassa 

säädettyä tiedonantoa meri- tai ilma-

aluksen saapumisesta, koodeksin 

145 artiklassa säädettyä väliaikaisen 

varastoinnin ilmoitusta, koodeksin 

158 artiklassa säädettyä tulli-ilmoitusta, 

koodeksin 244 artiklan 2 kohdassa 

säädettyä toimia vapaa-alueilla koskevaa 

ilmoitusta, koodeksin 263 artiklassa 

säädettyä lähtöä edeltävää ilmoitusta, 

koodeksin 270 artiklassa säädettyä 

jälleenvienti-ilmoitusta, koodeksin 

271 artiklassa säädettyä poistumisen 

yleisilmoitusta tai koodeksin 274 artiklassa 

säädettyä jälleenvientitiedoksiantoa; 

(d)  talouden toimija ei täytä koodeksin 

51 artiklassa säädettyä velvoitetta säilyttää 

tullimuodollisuuksien täyttämistä koskevat 

asiakirjat ja tiedot helppopääsyisellä tavalla 

tullilainsäädännössä vaadittavan ajan; 

(d)  talouden toimija ei täytä koodeksin 

51 artiklassa säädettyä velvoitetta säilyttää 

tullimuodollisuuksien täyttämistä koskevat 

asiakirjat ja tiedot helppopääsyisellä tavalla 

tullilainsäädännössä vaadittavan ajan; 

(e)  unionin tullialueelle tuodut tavarat 

siirretään pois tullivalvonnasta ilman 

tulliviranomaisten lupaa koodeksin 

134 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja 

toisen alakohdan vastaisesti; 

(e)  unionin tullialueelle tuodut tavarat 

siirretään pois tullivalvonnasta ilman 

tulliviranomaisten lupaa koodeksin 

134 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja 

toisen alakohdan vastaisesti; 

(f)  tavarat siirretään pois 

tullivalvonnasta koodeksin 134 artiklan 

1 kohdan neljännen alakohdan, 

158 artiklan 3 kohdan tai 242 artiklan 

vastaisesti; 

(f)  tavarat siirretään pois 

tullivalvonnasta koodeksin 134 artiklan 

1 kohdan neljännen alakohdan, 

158 artiklan 3 kohdan tai 242 artiklan 

vastaisesti; 

(g)  unionin tullialueelle tavaroita tuova 

henkilö ei täytä koodeksin 135 artiklan 

1 kohdassa säädettyä velvoitetta kuljettaa 

tavarat asianmukaiseen paikkaan tai ei 

ilmoita tulliviranomaisille, kun koodeksin 

137 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyä 

(g)  unionin tullialueelle tavaroita tuova 

henkilö ei täytä koodeksin 135 artiklan 

1 kohdassa säädettyä velvoitetta kuljettaa 

tavarat asianmukaiseen paikkaan tai ei 

ilmoita tulliviranomaisille viipymättä, kun 

koodeksin 137 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
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velvoitetta ei voida täyttää; säädettyä velvoitetta ei voida täyttää, tai ei 

ilmoita tavaroiden sijaintipaikkaa; 

(h)  vapaa-alueelle tavaroita tuova 

henkilö ei täytä koodeksin 135 artiklan 

2 kohdassa säädettyä velvoitetta tuoda 

tavarat suoraan kyseiselle vapaa-alueelle 

kulkematta unionin tullialueen muun osan 

kautta, kun vapaa-alue on rajakkain 

jäsenvaltion ja kolmannen maan välisen 

maarajan kanssa; 

(h)  vapaa-alueelle tavaroita tuova 

henkilö ei täytä koodeksin 135 artiklan 

2 kohdassa säädettyä velvoitetta tuoda 

tavarat suoraan kyseiselle vapaa-alueelle 

kulkematta unionin tullialueen muun osan 

kautta, kun vapaa-alue on rajakkain 

jäsenvaltion ja kolmannen maan välisen 

maarajan kanssa; 

(i)  tavarat väliaikaiseen varastointiin 

tai tullimenettelyyn ilmoittava henkilö ei 

anna asiakirjoja tulliviranomaisille, vaikka 

tätä vaaditaan unionin lainsäädännössä tai 

vaikka tämä on tarpeen tullitarkastusten 

tekemiseksi koodeksin 145 artiklan 

2 kohdan ja 163 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti; 

(i)  tavarat väliaikaiseen varastointiin 

tai tullimenettelyyn ilmoittava henkilö ei 

anna asiakirjoja tulliviranomaisille, vaikka 

tätä vaaditaan unionin lainsäädännössä tai 

vaikka tämä on tarpeen tullitarkastusten 

tekemiseksi koodeksin 145 artiklan 

2 kohdan ja 163 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti; 

(j)  väliaikaisessa varastossa olevista 

muista kuin unionitavaroista vastaava 

talouden toimija ei täytä koodeksin 

149 artiklassa säädettyä velvoitetta asettaa 

kyseiset tavarat tullimenettelyyn tai 

jälleenviedä ne; 

(j)  väliaikaisessa varastossa olevista 

muista kuin unionitavaroista vastaava 

tavarat väliaikaiseen varastointiin 

ilmoittava henkilö tai henkilö, joka 

varastoi tavaroita tapauksissa, joissa ne 

on varastoitu muihin kuin 

tulliviranomaisten osoittamiin tai 

hyväksymiin paikkoihin, ei täytä 

koodeksin 149 artiklassa säädettyä 

velvoitetta asettaa kyseiset tavarat 

tullimenettelyyn tai jälleenviedä ne 

määräajassa; 

(k)  tavarat tullimenettelyyn ilmoittava 

henkilö ei tulli-ilmoituksen tai täydentävän 

ilmoituksen antamishetkellä pidä 

hallussaan eikä anna tulliviranomaisten 

käyttöön täydentäviä asiakirjoja, jotka 

tarvitaan kyseisen menettelyn 

soveltamiseksi koodeksin 163 artiklan 

1 kohdan ja 167 artiklan 1 kohdan toisen 

alakohdan mukaisesti; 

(k)  tavarat tullimenettelyyn ilmoittava 

henkilö ei tulli-ilmoituksen tai täydentävän 

ilmoituksen antamishetkellä pidä 

hallussaan eikä anna tulliviranomaisten 

käyttöön täydentäviä asiakirjoja, jotka 

tarvitaan kyseisen menettelyn 

soveltamiseksi koodeksin 163 artiklan 

1 kohdan ja 167 artiklan 1 kohdan toisen 

alakohdan mukaisesti; 

(l)  tavarat tullimenettelyyn ilmoittava 

henkilö ei koodeksin 166 artiklan mukaisen 

yksinkertaistetun ilmoituksen tai koodeksin 

182 artiklan mukaisen ilmoittajan 

kirjanpitoon tehtävän merkinnän 

tapauksessa anna koodeksin 167 artiklan 

1 kohdassa säädettyä täydentävää 

ilmoitusta toimivaltaiseen 

(l)  tavarat tullimenettelyyn ilmoittava 

henkilö ei koodeksin 166 artiklan mukaisen 

yksinkertaistetun ilmoituksen tai koodeksin 

182 artiklan mukaisen ilmoittajan 

kirjanpitoon tehtävän merkinnän 

tapauksessa anna koodeksin 167 artiklan 

1 kohdassa säädettyä täydentävää 

ilmoitusta toimivaltaiseen 
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tullitoimipaikkaan erityisen määräajan 

kuluessa; 

tullitoimipaikkaan erityisen määräajan 

kuluessa; 

(m)  tulliviranomaisten tavaroihin, 

pakkauksiin tai kuljetusvälineisiin 

kiinnittämät tunnisteet poistetaan tai 

hävitetään ilman koodeksin 192 artiklan 

2 kohdan mukaista tulliviranomaisten 

myöntämää ennakkolupaa; 

(m)  tulliviranomaisten tavaroihin, 

pakkauksiin tai kuljetusvälineisiin 

kiinnittämät tunnisteet poistetaan tai 

hävitetään ilman koodeksin 192 artiklan 

2 kohdan mukaista tulliviranomaisten 

myöntämää ennakkolupaa; 

(n)  sisäisen jalostusmenettelyn 

luvanhaltija ei päätä tullimenettelyä 

koodeksin 257 artiklassa säädetyssä 

määräajassa; 

(n)  sisäisen jalostusmenettelyn 

luvanhaltija ei päätä tullimenettelyä 

koodeksin 257 artiklassa säädetyssä 

määräajassa; 

(o)  ulkoisen jalostusmenettelyn 

luvanhaltija ei päätä tullimenettelyä 

koodeksin 262 artiklassa säädetyssä 

määräajassa; 

(o)  ulkoisen jalostusmenettelyn 

luvanhaltija ei päätä tullimenettelyä 

koodeksin 262 artiklassa säädetyssä 

määräajassa; 

(p)  rakennuksia pystytetään vapaa-

alueella ilman koodeksin 244 artiklan 

1 kohdassa säädettyä tulliviranomaisten 

hyväksyntää; 

(p)  rakennuksia pystytetään vapaa-

alueella ilman koodeksin 244 artiklan 

1 kohdassa säädettyä tulliviranomaisten 

ennakolta antamaa hyväksyntää; 

(q)  velallinen ei maksa tulli- tai 

vientitulleja koodeksin 108 artiklassa 

säädetyssä määräajassa. 

(q)  velallinen ei maksa tulli- tai 

vientitulleja koodeksin 108 artiklassa 

säädetyssä määräajassa; 

 (q a)  taloudellinen toimija ei anna 

tulliviranomaisten pyynnöstä kyseisiä 

asiakirjoja ja tietoja asianmukaisessa 

muodossa ja kohtuullisessa ajassa eikä 

kaikkea tarvittavaa apua 

muodollisuuksien tai tarkastusten 

loppuun suorittamista varten koodeksin 

15 artiklan 1 kohdan mukaisesti; 

 (q b)  tullilainsäädännön soveltamista 

koskevan päätöksen haltija ei noudata 

kyseisestä päätöksestä johtuvia velvoitteita 

koodeksin 23 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti; 

 (q c)  tullilainsäädännön soveltamista 

koskevan päätöksen haltija ei ilmoita 

tulliviranomaisille viipymättä kaikista 

näiden viranomaisten päätöksen 

tekemisen jälkeen ilmenevistä seikoista, 

jotka ovat omiaan vaikuttamaan 

päätöksen voimassaoloon tai sisältöön 

koodeksin 23 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti; 
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 (q d)  unionin passitusmenettelyn haltija 

ei esitä tavaroita muuttumattomina 

määrätullitoimipaikassa säädetyssä 

määräajassa koodeksin 233 artiklan 

1 kohdan a alakohdan mukaisesti; 

 (q e)  tavarat puretaan tai lastataan 

uudelleen niitä kuljettaneesta 

kuljetusvälineestä toiseen ilman 

tulliviranomaisten myöntämää lupaa tai 

paikoissa, joita kyseiset viranomaiset eivät 

ole osoittaneet tai hyväksyneet koodeksin 

140 artiklan mukaisesti; 

 (q f)  tavarat varastoidaan väliaikaisissa 

varastotiloissa tai tullivarastoissa ilman 

tulliviranomaisten koodeksin 147 ja 

148 artiklan mukaisesti myöntämää 

lupaa; 

 (q g)  luvanhaltija tai menettelynhaltija 

ei täytä koodeksin 242 artiklan 1 kohdan 

a ja b alakohdassa säädettyjä 

tullivarastomenettelyyn asetettujen 

tavaroiden varastoinnista johtuvia 

velvollisuuksia; 

 (q h)  tulliviranomaisille koodeksin 

15 tai 163 artiklan mukaisesti annettavat 

tiedot tai asiakirjat ovat virheellisiä; 

 (q i)  talouden toimija käyttää 

epätarkkoja tai puutteellisia tietoja taikka 

epäaitoja, epätarkkoja tai pätemättömiä 

asiakirjoja saadakseen tulliviranomaisilta 

luvan 

 (i)  tulla koodeksin 38 artiklan 

mukaiseksi valtuutetuksi talouden 

toimijaksi 

 (ii)  käyttää koodeksin 166 artiklan 

mukaista yksinkertaistettua ilmoitusta 

 (iii)  käyttää koodeksin 177, 179, 182 tai 

185 artiklan mukaisia muita 

tulliyksinkertaistuksia tai 

 (iv)  soveltaa tavaroihin 

erityismenettelyjä koodeksin 211 artiklan 

mukaisesti; 

 (q j)  tavarat tuodaan unionin 

tullialueelle tai viedään sieltä esittämättä 
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niitä tulliviranomaisille koodeksin 139 tai 

245 artiklan tai 267 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti; 

 (q k)  tavarat jalostetaan tullivarastossa 

ilman koodeksin 241 artiklan mukaista 

tulliviranomaisten myöntämää lupaa; 

 (q l)  hankitaan tai pidetään hallussa 

tämän artiklan qd ja qj alakohdassa 

tarkoitetussa tullirikkomuksessa mukana 

olleita tavaroita. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

4 artikla Poistetaan. 

Tuottamukselliset tullirikkomukset  

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

seuraavat teot tai laiminlyönnit 

muodostavat tullirikkomuksen, kun ne 

tehdään tuottamuksellisesti: 

 

(a)  väliaikaisessa varastossa olevista 

muista kuin unionitavaroista vastaava 

talouden toimija ei täytä koodeksin 

149 artiklassa säädettyä velvoitetta asettaa 

kyseiset tavarat tullimenettelyyn tai 

jälleenviedä ne; 

 

(b)  talouden toimija ei täytä koodeksin 

15 artiklan 1 kohdassa säädettyä 

velvoitetta antaa tulliviranomaiselle 

kaikki tarvittava apu 

tullimuodollisuuksien tai tullitarkastusten 

loppuun suorittamista varten; 

 

(c)  tullilainsäädännön soveltamista 

koskevan päätöksen haltija ei täytä 

koodeksin 23 artiklan 1 kohdan mukaisia 

mainitusta päätöksestä johtuvia 

velvoitteita; 

 

(d)  tullilainsäädännön soveltamista 

koskevan päätöksen haltija ei täytä 

koodeksin 23 artiklan 2 kohdassa 
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säädettyä velvoitetta ilmoittaa 

tulliviranomaisille viipymättä kaikista 

kyseisten viranomaisten tekemän 

päätöksen tekemisen jälkeen ilmenevistä 

seikoista, jotka vaikuttavat päätöksen 

voimassaoloon tai sisältöön; 

(e)  talouden toimija ei täytä koodeksin 

139 artiklassa säädettä velvoitetta esittää 

unionin tullialueelle tuodut tavarat 

tulliviranomaisille; 

 

(f)  unionin passitusmenettelyn 

luvanhaltija ei täytä koodeksin 

233 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 

säädettyä velvoitetta esittää tavarat 

muuttumattomina 

määrätullitoimipaikassa säädetyssä 

määräajassa; 

 

(g)  talouden toimija ei täytä koodeksin 

245 artiklassa säädettyä velvoitetta esittää 

vapaa-alueelle tuodut tavarat tullille; 

 

(h)  talouden toimija ei täytä koodeksin 

267 artiklan 2 kohdassa säädettyä 

velvoitetta esittää unionin tullialueelta 

vietävät tavarat tullille niiden poistumisen 

yhteydessä; 

 

(i)  tavarat puretaan tai lastataan 

uudelleen niitä kuljettaneesta 

kuljetusvälineestä toiseen ilman 

koodeksin 140 artiklassa säädettyä 

tulliviranomaisten myöntämää lupaa tai 

paikoissa, joita kyseiset viranomaiset eivät 

ole osoittaneet tai hyväksyneet; 

 

(j)  tavarat varastoidaan väliaikaisissa 

varastotiloissa tai tullivarastoissa ilman 

tulliviranomaisten koodeksin 147 tai 

148 artiklan mukaisesti myöntämää 

lupaa; 

 

(k)  luvanhaltija tai menettelynhaltija 

ei täytä koodeksin 242 artiklan 1 kohdan 

a ja b alakohdassa säädettyjä 

tullivarastomenettelyyn asetettujen 

tavaroiden varastoinnista johtuvia 

velvoitteita. 
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Perustelu 

Kaikki rikkomukset voidaan tehdä joko tuottamuksellisesti tai tarkoituksellisesti, minkä vuoksi 

tämä artikla poistetaan ja aikaisemmin tämän artiklan mukaisen luettelon rikkomukset 

luokitellaan niiden vakavuuden perusteella. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

5 artikla Poistetaan. 

Tarkoituksellisesti tehdyt tullirikkomukset  

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

seuraavat teot tai laiminlyönnit 

muodostavat tullirikkomuksen, kun ne 

tehdään tarkoituksellisesti: 

 

(a) tulliviranomaisille koodeksin 15 tai 

163 artiklan mukaisesti annettavat tiedot 

tai asiakirjat ovat virheellisiä; 

 

(i) tulla koodeksin 38 artiklan mukaiseksi 

valtuutetuksi talouden toimijaksi; 

 

(ii) käyttää koodeksin 166 artiklan 

mukaista yksinkertaistettua ilmoitusta; 

 

(iii) käyttää koodeksin 177, 179, 182 tai 

185 artiklan mukaisia muita 

tulliyksinkertaistuksia; 

 

(iv) asettaa tavarat erityismenettelyihin 

koodeksin 211 artiklan mukaisesti; 

 

(c) tavarat tuodaan unionin tullialueelle 

tai ne poistuvat sieltä ilman että niitä 

esitetään tulliviranomaisille koodeksin 

139 tai 245 artiklan tai 267 artiklan 

2 kohdan mukaisesti; 

 

(d) tullilainsäädännön soveltamista 

koskevan päätöksen haltija ei täytä 

koodeksin 23 artiklan 1 kohdan mukaisia 

mainitusta päätöksestä johtuvia 

velvoitteita; 

 

(e) tullilainsäädännön soveltamista 

koskevan päätöksen haltija ei täytä 
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koodeksin 23 artiklan 2 kohdassa 

säädettyä velvoitetta ilmoittaa 

tulliviranomaisille viipymättä kaikista 

kyseisten viranomaisten tekemän 

päätöksen tekemisen jälkeen ilmenevistä 

seikoista, jotka vaikuttavat päätöksen 

voimassaoloon tai sisältöön; 

(f) tavarat jalostetaan tullivarastossa 

ilman koodeksin 241 artiklan mukaista 

tulliviranomaisten myöntämää lupaa; 

 

(g) jossakin 4 artiklan f alakohdassa tai 

tämän artiklan c alakohdassa 

vahvistetussa tullirikkomuksessa mukana 

olleiden tavaroiden hankinta tai niiden 

hallussapito. 

 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla  

 

Komission teksti Tarkistus 

6 artikla 6 artikla 

Yllytys, avunanto ja yritys Yllytys, avunanto ja yritys 

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 

että yllytys 5 artiklassa tarkoitettuun 

toimeen tai laiminlyöntiin ja avunanto 

niissä katsotaan tullirikkomukseksi. 

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 

että yllytys 8 b artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettuun toimeen tai laiminlyöntiin ja 

avunanto niissä muodostavat 

tullirikkomuksen. 

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 

että yritys 5 artiklan b ja c alakohdassa 

tarkoitettuun toimeen tai laiminlyöntiin 

katsotaan tullirikkomukseksi. 

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 

että yritys 3 artiklan qi tai qj alakohdassa 

tarkoitettuun toimeen tai laiminlyöntiin 

muodostaa tullirikkomuksen. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla 
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Komission teksti Tarkistus 

7 artikla 7 artikla 

Tulliviranomaisten erehdys Tulliviranomaisten erehdys 

Edellä 3–6 artiklassa tarkoitetut toimia ja 

laiminlyöntejä ei katsota 

tullirikkomuksiksi, kun ne tapahtuvat 

tulliviranomaisten erehdyksen vuoksi. 

Edellä 3 ja 6 artiklassa tarkoitetut toimet ja 

laiminlyönnit eivät muodosta 

tullirikkomusta, kun ne tapahtuvat 

tulliviranomaisten erehdyksen vuoksi 

koodeksin 119 artiklan mukaisesti, ja 

tulliviranomaiset ovat vastuussa 

erehdyksen aiheuttamista vahingoista. 

 

 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että oikeushenkilöt saatetaan vastuuseen 

tullirikkomuksesta, jonka on 

oikeushenkilön puolesta tai hyväksi 

toteuttanut joko yksin tai oikeushenkilön 

elimen jäsenenä henkilö, jonka johtava 

asema oikeushenkilössä perustuu johonkin 

seuraavista: 

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että oikeushenkilöt saatetaan vastuuseen 

3 ja 6 artiklassa tarkoitetusta 
tullirikkomuksesta, jonka on 

oikeushenkilön puolesta tai hyväksi 

toteuttanut joko yksin tai oikeushenkilön 

elimen jäsenenä henkilö, jonka johtava 

asema oikeushenkilössä perustuu johonkin 

seuraavista: 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2.  Jäsenvaltioiden on myös 

varmistettava, että oikeushenkilöt saatetaan 

vastuuseen, kun 1 kohdassa tarkoitetun 

henkilön harjoittaman ohjauksen tai 

valvonnan puuttuminen on mahdollistanut 

sen, että 1 kohdassa tarkoitetun henkilön 

alaisena toimiva henkilö on voinut tehdä 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 
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tullirikkomuksia kyseisen oikeushenkilön 

hyväksi. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a.  Tässä direktiivissä 

’oikeushenkilöllä’ tarkoitetaan mitä 

tahansa yhteisöä, jolla on sovellettavan 

lain mukaan oikeushenkilön asema, 

lukuun ottamatta valtioita tai julkisia 

elimiä niiden käyttäessä julkista valtaa 

sekä julkisoikeudellisia kansainvälisiä 

järjestöjä. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

8 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 a artikla  

 Huomioon otettavat tekijät arvioitaessa, 

onko rikkomus vähäinen 

 1.  Kun jäsenvaltiot määrittävät, onko 

3 tai 6 artiklassa tarkoitettu rikkomus 

vähäinen, niiden on menettelyn alusta 

lähtien eli tullirikkomuksen mahdollista 

toteutumista määrittäessään 

varmistettava, että niiden toimivaltaiset 

viranomaiset ottavat huomioon kaikki 

asiaankuuluvat asianhaarat, muun 

muassa seuraavat: 

 (a)  tullirikkomus tehtiin 

tuottamuksellisesti; 

 (b)  asianomaisiin tavaroihin ei 

sovelleta koodeksin 134 artiklan 1 kohdan 

toisessa virkkeessä ja koodeksin 

267 artiklan 3 kohdan e alakohdassa 

tarkoitettuja kieltoja tai rajoituksia; 
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 (c)  rikkomuksella on vähäinen 

vaikutus tai sillä ei ole lainkaan 

vaikutusta maksettavien tullien määrään; 

 d)  rikkomuksista vastaava henkilö 

toimii tehokkaassa yhteistyössä 

toimivaltaisen viranomaisen kanssa 

menettelyissä; 

 e)  rikkomuksesta vastuussa oleva 

henkilö ilmoittaa vapaaehtoisesti 

rikkomuksesta edellyttäen, että 

rikkomuksesta ei ole vielä tehty tutkintaa, 

josta rikkomuksesta vastuussa oleva 

henkilö on tietoinen; 

 f)  rikkomuksesta vastuussa oleva 

henkilö pystyy osoittamaan, että hän 

pyrkii merkittävällä tavalla noudattamaan 

unionin tullilainsäädäntöä osoittamalla 

esimerkiksi vaatimusten noudattamista 

koskevan järjestelmän avulla, että hänen 

toimintaansa valvotaan korkeatasoisesti; 

 g)  rikkomuksesta vastuussa oleva 

taho on pieni tai keskisuuri yritys, jolla ei 

ole aikaisempaa kokemusta tulliin 

liittyvistä asioista. 

 2.  Toimivaltaiset viranomaiset pitävät 

rikkomusta vähäisenä ainoastaan, jos 

rikkomukseen ei liity 8 b artiklassa 

tarkoitettua raskauttavaa tekijää. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

8 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 b artikla 

 Huomioon otettavat tekijät arvioitaessa 

sitä, onko rikkomus vakava 

 1.  Kun jäsenvaltiot määrittävät, onko 

3 tai 6 artiklassa tarkoitettu rikkomus 

vakava, niiden on menettelyn alusta 

lähtien eli tullirikkomuksen mahdollista 

toteutumista määrittäessään 
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varmistettava, että niiden toimivaltaiset 

viranomaiset ottavat huomioon kaikki 

tarvittavat asianhaarat, jotka ovat 

seuraavat: 

 (a)  rikkomus tehtiin 

tarkoituksellisesti; 

 (b)  rikkomuksen kestoaika oli pitkä, 

mikä osoittaa aikomusta sen 

ylläpitämiseen; 

 (c)  samanlainen rikkomus tai siihen 

liittyvä rikkomus jatkuu tai toistuu eli se 

tehdään useammin kuin kerran;  

 (d)  rikkomuksella on huomattava 

vaikutus vilpin kohteena olevien tuonti- 

tai vientitullien määrään; 

 (e)  asianomaisiin tavaroihin 

sovelletaan koodeksin 134 artiklan 

1 kohdan toisessa virkkeessä ja koodeksin 

267 artiklan 3 kohdan e alakohdassa 

tarkoitettuja kieltoja tai rajoituksia; 

 (f)  rikkomuksista vastaava henkilö 

kieltäytyy yhteistyöstä tai täysimääräisestä 

yhteistyöstä toimivaltaisen viranomaisen 

kanssa; 

 (g)  rikkomuksesta vastuussa oleva 

henkilö on tehnyt aiempia rikkomuksia. 

 2.  Edellä 3 artiklan f, g, p, gi ja 

gi alakohdassa tarkoitetut rikkomukset 

ovat luonteeltaan vakavia rikkomuksia. 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

9 artikla 9 artikla 

Seuraamukset 3 artiklassa tarkoitetuista 

tullirikkomuksista 
Muut kuin rikosoikeudelliset 

seuraamukset vähäisistä 
tullirikkomuksista  

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

3 artiklasta tarkoitetuista 

tullirikkomuksista määrätään tosiasiallisia, 

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että 3 artiklassa tarkoitetuista 8 a artiklan 

mukaan vähäisinä pidettävistä 
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oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia 

seuraavissa rajoissa: 

tullirikkomuksista määrätään vilpin 

kohteena olevien tullien palauttamisen 

lisäksi tosiasiallisia, oikeasuhteisia, 

varoittavia ja muita kuin 

rikosoikeudellisia seuraamuksia 

seuraavissa rajoissa: 

(a)  kun tullirikkomus koskee tiettyjä 

tavaroita, perittävän sakon suuruus on 1–

5 prosenttia tavaroiden arvosta; 

(a)  kun tullirikkomus liittyy vilpin 

kohteena oleviin tulleihin, perittävän 

sakon suuruus on enintään 70 prosenttia 

vilpin kohteena olevista tulleista; 

(b)  kun tullirikkomus ei koske tiettyjä 

tavaroita, perittävä sakko on vähintään 

150 euroa ja enintään 7 500 euroa. 

(b)  kun tullirikkomus ei liity vilpin 

kohteena oleviin tulleihin, perittävä sakko 

on enintään 7 500 euroa. 

 2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että määritettäessä seuraamusten tasoa 

tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 

rajoissa otetaan huomioon kaikki 

8 a artiklassa luetellut asiaankuuluvat 

asianhaarat. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

10 artikla Poistetaan. 

Seuraamukset 4 artiklassa tarkoitetuista 

tullirikkomuksista 

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

4 artiklasta tarkoitetuista 

tullirikkomuksista määrätään 

tosiasiallisia, oikeasuhteisia ja varoittavia 

seuraamuksia seuraavissa rajoissa: 

 

(a)  kun tullirikkomus koskee tiettyjä 

tavaroita, perittävän sakon suuruus on 

enintään 15 prosenttia tavaroiden 

arvosta; 

 

(b)  kun tullirikkomus ei koske tiettyjä 

tavaroita, perittävä sakko on enintään 

22 500 euroa. 
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Perustelu 

Tämä artikla poistetaan 4 artiklan poistamisen seurauksena. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

11 artikla 11 artikla 

Seuraamukset 5 ja 6 artiklassa 

tarkoitetuista tullirikkomuksista 
Muut kuin rikosoikeudelliset 

seuraamukset vakavista tullirikkomuksista  

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 5 ja 

6 artiklasta tarkoitetuista 

tullirikkomuksista määrätään tosiasiallisia, 

oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia 

seuraavissa rajoissa: 

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että 3 ja 6 artiklassa tarkoitetuista 

8 b artiklan mukaisesti vakavina 

pidetyistä tullirikkomuksista määrätään 

vilpin kohteena olevien tullien 

palauttamisen lisäksi tosiasiallisia, 

oikeasuhteisia, varoittavia ja muita kuin 

rikosoikeudellisia seuraamuksia 

seuraavissa rajoissa: 

(a)  kun tullirikkomus koskee tiettyjä 

tavaroita, perittävän sakon suuruus on 

enintään 30 prosenttia tavaroiden arvosta; 

(a)  kun tullirikkomus liittyy vilpin 

kohteena oleviin tulleihin, perittävän 

sakon suuruus on 70–140 prosenttia vilpin 

kohteena olevista tulleista; 

 (a a)  kun tullirikkomus ei liity vilpin 

kohteena oleviin tulleihin vaan tavaroiden 

arvoon, perittävän sakon suuruus on 15–

30 prosenttia tavaroiden arvosta; 

(b)  kun tullirikkomus ei koske tiettyjä 

tavaroita, perittävä sakko on enintään 

45 000 euroa. 

(b)  kun tullirikkomus ei liity vilpin 

kohteena oleviin tulleihin eikä tavaroiden 

arvoon, perittävän sakon suuruus on 

7 500–45 000 euroa. 

 2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että määritettäessä seuraamusten tasoa 

tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 

rajoissa otetaan huomioon kaikki 

8 a artiklassa ja 8 b artiklan 1 kohdassa 

luetellut asiaankuuluvat asianhaarat. 
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Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

11 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 11 a artikla 

 Täydentävät muut kuin rikosoikeudelliset 

seuraamukset vakavista rikkomuksista 

 1.  Täydennyksenä 11 artiklassa 

luetelluille seuraamuksille ja koodeksin 

mukaisesti jäsenvaltiot voivat määrätä 

seuraavat muuhun kuin sakkoon 

perustuvat seuraamukset vakavasta 

rikkomuksesta: 

 (a)  tavaroiden tuomitseminen 

väliaikaisesti tai pysyvästi menetetyiksi; 

 (b)  myönnetyn luvan keskeyttäminen. 

 2.  Koodeksin mukaisesti 

jäsenvaltioiden on säädettävä, että 

valtuutetun talouden toimijan aseman 

myöntämistä koskevat päätökset 

kumotaan, jos tullilainsäädännön 

rikkomus on vakava tai toistuva. 

 

 

Tarkistus   33 

Ehdotus direktiiviksi 

11 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 11 b artikla 

 Uudelleentarkastelu 

 1. Komissio tarkastelee uudelleen 

9 ja 11 artiklan mukaan sovellettavien 

sakkojen määriä yhdessä jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten kanssa 

uudelleen viisi vuotta ... [tämän direktiivin 

voimaantulopäivästä]. 

Uudelleentarkastelumenettelyllä pyritään 

varmistamaan, että tulliliiton puitteissa 

määrättävien sakkojen määrät ovat 
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entistä johdonmukaisempia tulliliiton 

toiminnan yhdenmukaistamiseksi. 

 2. Komissio julkaisee joka vuosi 

yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioiden 

3 ja 6 artiklassa tarkoitetuista 

tullirikkomuksista määräämistä 

seuraamuksista.  

 3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tullilainsäädäntöä noudatetaan 

asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 

2 kohdassa sekä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa 

(EU) N:o 978/20121 tarkoitetulla tavalla. 

 _______________ 

 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 

25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen 

tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 

kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, 

s. 1). 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

11 c artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 11 c artikla 

 Sovittelu 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava 

sovittelun mahdollisuus menettelyllä, 

jonka avulla toimivaltainen viranomainen 

voi päästä rikkomuksesta vastuussa 

olevan henkilön kanssa sopimukseen 

tullirikkomusta koskevan asian 

ratkaisemiseksi siten, että vaihtoehtona 

oikeudenkäynnin vireillepanolle tai 

jatkamiselle asianomainen henkilö 

hyväksyy välittömästi toimeenpantavan 

seuraamuksen. 

 Jos oikeuskäsittely on kuitenkin aloitettu, 

toimivaltaiset viranomaiset voivat sovitella 

asiaa ainoastaan oikeusviranomaisen 
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suostumuksella. 

 Komissio antaa sovittelumenettelyjä 

koskevat ohjeet sen varmistamiseksi, että 

rikkomuksesta vastuussa olevalle 

henkilölle annetaan mahdollisuus 

sovitteluun yhtäläisen kohtelun 

periaatteen mukaisesti ja avoimesti ja että 

kaikista loppuun saatetuista sovitteluista 

julkaistaan menettelyn tulos. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

12 artikla Poistetaan. 

Seuraamusten tosiasiallinen soveltaminen 

ja toimivaltaisten viranomaisten valtuudet 

määrätä seuraamuksia 

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3–

6 artiklassa tarkoitetuista 

tullirikkomuksista määrättävien 

seuraamusten tyyppiä ja tasoa 

määritettäessä tulliviranomaiset ottavat 

huomioon asiaankuuluvat asianhaarat, 

mukaan lukien tarvittaessa seuraavat: 

 

(a) rikkomuksen vakavuus ja kesto;  

se, että rikkomuksesta vastaava henkilö 

on valtuutettu talouden toimija; 

 

vilpin kohteena olevan tuonti- tai 

vientitullin määrä; 

 

se, että asianomaisiin tavaroihin 

sovelletaan koodeksin 134 artiklan 

1 kohdan toisessa virkkeessä ja koodeksin 

267 artiklan 3 kohdan alakohdassa 

tarkoitettuja kieltoja tai rajoituksia tai että 

ne aiheuttavat vaaran yleiselle 

turvallisuudelle: 

 

rikkomuksesta vastaavan henkilön 

halukkuus tehdä yhteistyötä 

toimivaltaisen viranomaisen kanssa; 
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rikkomuksesta vastaavan henkilön 

aiemmat rikkomukset. 

 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

12 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 12 a artikla 

 Vaatimusten noudattaminen 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

unionin tullilainsäädännön 

noudattamista ja noudattamisen 

jatkamista koskevat ohjeet ja julkaisut 

ovat kaikkien asianosaisten saatavilla 

helppokäyttöisessä, ymmärrettävässä ja 

päivitetyssä muodossa. 

Perustelu 

Tarkistuksessa määritetään yleisesti, minkälaisia ohjeiden ja julkaisujen on oltava. 

Tarkistuksessa täsmennetään myös, että ohjeiden ja julkaisujen on oltava asianosaisten 

saatavilla. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

13 artikla 

Vanhentuminen 

13 artikla 

Vanhentuminen 

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että 3–6 artiklassa tarkoitettuja 

tullirikkomuksia koskevissa menettelyissä 

vanhentumisaika on neljä vuotta, joka 

alkaa kulua tullirikkomuksen tekopäivänä. 

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että 3 ja 6 artiklassa tarkoitettuja 

tullirikkomuksia koskevien menettelyjen 

vireillepanon vanhentumisaika on neljä 

vuotta ja että se alkaa kulua 

tullirikkomuksen tekopäivänä. 

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kun tullirikkomus on jatkuvaa tai 

toistuvaa, vanhentumisaika alkaa kulua 

päivänä, jona tullirikkomuksen 

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kun tullirikkomus on jatkuvaa tai 

toistuvaa, vanhentumisaika alkaa kulua 

päivänä, jona tullirikkomuksen 
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muodostava toimi tai laiminlyönti päättyy. muodostava toimi tai laiminlyönti päättyy. 

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että vanhentumisaika keskeytyy, kun 

toimivaltainen viranomainen antaa 

kyseiselle henkilölle tiedoksi samaan 

tullirikkomukseen liittyvän tutkimuksen tai 

oikeudenkäynnin vireillepanon. 

Vanhentumisaika alkaa kulua uudelleen 

keskeyttävän toimen päivästä. 

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että vanhentumisaika keskeytyy, kun 

toimivaltainen viranomainen antaa 

kyseiselle henkilölle tiedoksi samaan 

tullirikkomukseen liittyvän tutkimuksen tai 

oikeudenkäynnin vireillepanon tai kun 

rikkomuksesta vastuussa oleva henkilö 

aloittaa toimet. Vanhentumisajan 

kuluminen jatkuu uudelleen päivänä, jona 

keskeyttävä toimi päättyy. 

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että 3–6 artiklassa tarkoitettua 

tullirikkomusta koskevan menettelyn 

vireillepano tai jatkaminen ei ole 

mahdollista, kun 1 tai 2 kohdassa 

tarkoitetusta päivästä on kulunut 

kahdeksan vuotta. 

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että 3 tai 6 artiklassa tarkoitettua 

tullirikkomusta koskevat menettelyt ovat 

vanhentuneita riippumatta tämän artiklan 

3 kohdassa tarkoitetuista 

vanhentumisajan keskeytyksistä, kun 

tämän artiklan 1 tai 2 kohdassa 

tarkoitetusta päivästä on kulunut 

kahdeksan vuotta, tämän kuitenkaan 

rajoittamatta 14 artiklan 2 kohdan 

soveltamista. 

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että vanhentumisaika seuraamuksen 

määräämisestä tehtävän päätöksen 

täytäntöönpanolle on kolme vuotta. Aika 

alkaa kulua päivänä, jona päätös saa 

lainvoiman. 

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että vanhentumisaika seuraamuksen 

määräämisestä tehtävän päätöksen 

täytäntöönpanolle on kolme vuotta. Aika 

alkaa kulua päivänä, jona päätös saa 

lainvoiman. 

6.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tapaukset, joissa 1, 4 ja 5 kohdassa 

säädettyjen vanhentumisaikojen kuluminen 

keskeytetään. 

6.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tapaukset, joissa 1, 4 ja 5 kohdassa 

säädettyjen vanhentumisaikojen kuluminen 

keskeytetään. 

 

Tarkistus   38 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä ja 

vaihdettava 3–6 artiklassa tarkoitetun 

tullirikkomuksen muodostavaa toimea tai 

laiminlyöntiä koskevaa menettelyä varten 

tarvittavia tietoja erityisesti silloin, kun 

useampi kuin yksi jäsenvaltio on pannut 

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä ja 

vaihdettava 3 ja 6 artiklassa tarkoitetun 

tullirikkomuksen muodostavaa toimea tai 

laiminlyöntiä koskevaa menettelyä varten 

tarvittavia tietoja erityisesti tapauksissa, 

joissa useampi kuin yksi jäsenvaltio on 
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vireille rikoskanteen samaa henkilöä 

vastaan samasta asiasta. 

pannut vireille rikoskanteen samaa 

henkilöä vastaan samasta 

asiasta. Jäsenvaltioiden yhteistyön 

tavoitteena on oltava tavaroita koskevien 

tullitarkastusten tehostaminen ja unionin 

menettelyjen yhdenmukaistaminen. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komissio valvoo jäsenvaltioiden välistä 

yhteistyötä, jotta voidaan laatia 

tullitarkastuksia ja -seuraamuksia 

koskevia keskeisiä tulosindikaattoreita, 

levittää parhaita käytäntöjä ja 

koordinoida tullivirkailijoiden koulutusta. 

 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

17 artikla 17 artikla 

Takavarikointi Takavarikointi 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

toimivaltaisilla viranomaiselle on 

mahdollisuus takavarikoida väliaikaisesti 

kaikki tavarat, kuljetusvälineet ja muut 

välineet, joita on käytetty 3–6 artiklassa 

tarkoitetuissa tullirikkomuksissa. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

toimivaltaisilla viranomaiselle on 

mahdollisuus takavarikoida väliaikaisesti 

kaikki tavarat, kuljetusvälineet tai muut 

välineet, joita on käytetty 3 ja 6 artiklassa 

tarkoitetuissa tullirikkomuksissa. Jos 

jäsenvaltio seuraamuksen määrättyään 

määrää tavarat pysyvästi menetetyiksi, se 

voi tarvittaessa päättää tavaroiden 

tuhoamisesta, uudelleenkäytöstä tai 

kierrättämisestä. 
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Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komissio toimittaa viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2017 unionin 

tullilainsäädännön täytäntöönpanoa 

koskevista muista osatekijöistä, kuten 

valvonnasta, tarkastuksista ja 

tutkinnoista, Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomuksen sekä tekee 

tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen 

tämän direktiivin täydentämiseksi. 

Perustelu 

Tarkistuksella selvennetään, että tullilainsäädännön täytäntöönpanoon sisältyy muita tekijöitä 

kuin seuraamuksia, esimerkiksi tarkastuksia, valvontaa ja tutkintoja, joita olisi myös 

yhdenmukaistettava entisestään unionin tullilainsäädännön yhdenmukaista täytäntöönpanoa 

ja soveltamista koskevan tavoitteen saavuttamiseksi. 

 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

18 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 18 a artikla  

 Jäsenvaltioiden raportointi 

 Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle 

rikkomuksia koskevat tilastotiedot, joista 

käy ilmi, mitä seuraamuksia 

rikkomuksista on määrätty, jotta komissio 

voi arvioida tämän direktiivin 

soveltamista. Nämä tiedot on toimitettava 

vuosittain tämän direktiivin voimaantulon 

jälkeen. Komissio voi käyttää näitä tietoja 

tämän direktiivin tarkistamisessa 

kansallisten seuraamusjärjestelmien 

lähentämiseksi. 
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PERUSTELUT 

 

Komissio julkaisi ehdotuksen direktiiviksi tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskevasta 

unionin oikeudellisesta kehyksestä 13. joulukuuta 2013. 

 

Vaikka tulliunionia pidetään yhtenä Euroopan unionin peruspilareista ja sisämarkkinoiden 

selkärankana, tullilainsäädännön täytäntöönpanoa eikä seuraamuksia ei ole vielä yhdennetty. 

Tämä merkitsee sitä, että säännöt ovat samat, mutta kun kyseisiä sääntöjä rikotaan, 

sovellettavat seuraamukset poikkeavat merkittävästi. 

 

Tulliunioni ja kauppapolitiikka kuuluvat Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan, ja 

siksi vain EU voi kehittää yhteisen lähestymistavan, jonka mukaisesti tullilainsäädäntö 

pannaan täytäntöön.  Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet työskentelemään erityisesti kahden 

seuraavan tavoitteen puolesta: tullihallintojen vuorovaikutusta ja suorituskykyä tehostetaan 

siten, että ne ovat ikään kuin yksi hallinnonala, joka varmistaa tarkastukset yhdenmukaisin 

tuloksin ja laillisen liiketoiminnan tukemisen mutta myös unionin taloudellisten etujen 

tarvittavan suojelun. Kuitenkin on melko selvää, että ilman täytäntöönpanoa ja myös 

seuraamuksia koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jäsenvaltioiden tullihallintojen ei ole 

mahdollista toimia yhtenäisesti etenkin jäsenvaltioiden sanktiojärjestelmien välisten 

merkittävien erojen vuoksi, kuten tulliseuraamusten hankeryhmän vuonna 2010 laatimassa 

raportissa todetaan. 

 

Nämä erot saavat aikaan molemminpuolisen luottamuspulan hallintojen välillä, vaikka 

luottamus ja yhteistyö tulliviranomaisten välillä ovat olennaisia tulliunionin hyvän hallinnon 

ja EU:n taloudellisten etujen suojelun kannalta. Lisäksi ne heikentävät taloudellisten 

toimijoiden tasavertaisia toimintamahdollisuuksia Euroopan unionissa. Euroopan unionin 

tuomioistuin on pitänyt tulliseuraamusten eroja toimenpiteinä, joilla on vastaava vaikutus 

kuin määrällisillä rajoituksilla. Markkinahäiriöiden vaarat ja tasavertaisten 

toimintamahdollisuuksien puute todennäköisesti lisääntyvät, kun otetaan käyttöön 

valtuutettuja talouden toimijoita koskevat uudet säännökset, jolloin vakavat ja toistuvat 

rikkomukset voivat johtaa aseman menetykseen (unionin tullikoodeksin 39 artikla) ja kaupan 

helpottamista koskeva toimenpide kytketään siten unionin tullilainsäädännön 

noudattamishistoriaan. 

 

Jos jäsenvaltioiden sanktiojärjestelmien väliset erot säilytetään, tämä tarkoittaa lopulta sitä, 

että yritys voi menettää valtuutetun talouden toimijan aseman yhdessä maassa, kun taas 

toisessa jäsenvaltiossa toimiva toinen yritys ei menettäisi sitä samasta rikkomuksesta. Tämä 

on entistä merkityksellisempää erityisesti mikroyritysten ja yksittäisten henkilöiden 

harjoittaman sähköisen kaupankäynnin lisääntymisen vuoksi, koska se edellyttää 

noudattamista koskevien järjestelmien osalta entistä suurempaa oikeusvarmuutta sekä 

enemmän avoimuutta sen suhteen, miten eri tulliviranomaiset käsittelevät rikkomuksia. 

 

Lisäksi on painotettava, että seuraamusjärjestelmiä on lähennettävä toisiinsa, jotta EU voi 

täyttää ulkoisen velvoitteensa, joka sisältyy vuoden 1994 kansainvälisen tullitariffi- ja 

kauppasopimuksen (GATT) X artiklan 3 kohdan a alakohtaan, jossa todetaan  

seuraavasti: 
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jokaisen sopimuspuolen täytyy yhdenmukaisella, puolueettomalla ja kohtuullisella tavalla 

soveltaa kaikkia sellaisia lakejansa, säädöksiänsä, päätöksiänsä ja määräyksiänsä, jotka ovat 

laadultaan sellaisia kuin tämän artiklan 1 kohdassa on esitetty.  

  

Unionin tullikoodeksin vaatimukset 

 

Unionin tullikoodeksi edellyttää jäsenvaltioilta tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 

tulliseuraamusjärjestelmiä. Tällä direktiivillä olisi siksi pyrittävä parantamaan EU:n 

tullilainsäädännön täytäntöönpanoa koskevien jäsenvaltioiden lähestymistapojen 

yhdenmukaistamista sisämarkkinoiden perustamista ja toimintaa koskevan SEUT-sopimuksen 

114 artiklan sekä tulliyhteistyötä koskevan SEUT-sopimuksen 33 artiklan perusteella ja 

uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpanon ja sähköisen tullauksen kehittämisen mukaisesti. 

 

 

Kaupan helpottaminen ja noudattamisen parantaminen 

 

Tässä direktiivissä olisi otettava huomioon, että suurin osa tulliasioissa mukana olevista 

toimijoista on laillisia yrityksiä, jotka pyrkivät noudattamaan tullilainsäädäntöä. Tulliin 

liittyvät toiminnot edellyttävät talouden toimijoiden huomioon ottamista kumppaneina, minkä 

vuoksi on perusteltua käyttää rikkomustapauksissa pääasiassa muita kuin rikosoikeudellisia 

seuraamuksia tehokkaina keinoina, joilla varmistetaan säännösten noudattaminen, 

pikemminkin kuin rikosoikeudellisia seuraamuksia.  

Tässä mietinnössä selkeytetään direktiivin soveltamisalaa, jotta varmistetaan, että ainoastaan 

tuottamuksellisesti tai tarkoituksellisesti tehdyt rikkomukset ovat rikkomuksia, ja poistetaan 

ankara vastuu, joka ei edellytä subjektiivista syytä. Tuottamuksellisen käytöksen määritelmä 

on olennainen tässä direktiivissä, jolla yhdenmukaistetaan muut kuin rikosoikeudelliset 

seuraamukset, koska tuottamuksesta ei pitäisi rangaista rikoksena, vaikka objektiiviset 

olosuhteet, kuten vakavat taloudelliset seuraukset, ovat olemassa. Jos todetaan, että henkilö ei 

ollut syyllistynyt tuottamukseen ja hän ei ollut tietoinen tosiseikoista eikä ollut voinut 

ennakoida tapahtumaa, vaikka hän olisi ollut kohtuullisen huolellinen, kyseistä henkilöä ei 

pitäisi rangaista. Lisäksi virheestä ei pitäisi rangaista, paitsi jos se on osa tuottamuksellista tai 

tarkoituksellista käyttäytymistä. Tarkoituksellisesti tehdyistä tietyn kynnysarvon ylittävistä 

rikkomuksista voidaan rangaista rikoslain mukaisesti, mikä antaa jäsenvaltioille 

mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeeksi varoittavia vilpillisen 

käyttäytymisen rankaisemisen kannalta. 

 
Jotta varmistetaan, että seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, on tärkeää 

jättää ovi avoimeksi kaikkein asianmukaisimmille seuraamuksille, koska tämä on 

osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vähentää noudattamatta jättämistä. Tässä direktiivissä olisi 

kuitenkin asetettava puitteet, joilla varmistetaan jäsenvaltioiden välinen yhteisymmärrys siitä, 

mitkä ovat tällaiset lieventävät tai raskauttavat asianhaarat ensin mainitun vapaaehtoisesta 

ilmoittamisesta viimeksi mainitun yhteistyöstä kieltäytymiseen. Ankaraa vastuuta koskevat 

säännökset ovat vastoin tätä lähestymistapaa sen lisäksi, että asetetaan kyseenalaiseksi 

joitakin oikeudellisia periaatteita, kuten syyttömyysolettama, koska se ei edellytä 

syyllisyystekijää seuraamuksen määräämiseksi. Ankaraa vastuuta koskevilla säännöksillä 

saatettaisiin heikentää kasvua ja laillista kauppaa, eivätkä ne todennäköisesti ole tehokkaita 

eivätkä paranna noudattamista. 
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Rikkomukset olisi kuitenkin luokiteltava vähäisiin rikkomuksiin ja vakaviin rikkomuksiin 

erityisesti sen perusteella, että valtuutettu talouden toimija menettää mahdollisesti asemansa, 

jos hän rikkoo vakavasti unionin tullikoodeksia. Rikkomusten luokittelua koskeva komission 

alkuperäinen logiikka on säilytetty siten, että eri luokat ja luettelo siitä, mitä jäsenvaltiot 

pitävät rikkomuksina, kuten määräaikojen noudattamatta jättämien, on esimerkiksi otettu 

huomioon. 

 
 

 

Suhteellisuus 

 

Jotta voidaan varmistaa, että oikeasuhteinen seuraamusjärjestelmä on käytössä, sakon määrä 

ei voi perustua tavaroiden arvoon. Seuraamuksen olisi perustuttava maksamatta jääneiden 

tullien määrään, koska se olisi sidottava rikkomuksesta aiheutuviin taloudellisiin seurauksiin. 

Tavaroiden arvoon perustuva seuraamus saattaisi johtaa suhteettomaan järjestelmään, jossa 

arvokasta tavaraa koskevalla vähäisellä rikkomuksella voisi olla tuhoisat seuraukset 

yritykselle. Joustavuuden aikaansaamiseksi olisi asetettava kiinteä määrä tapauksissa, joissa 

tavaralla ei joko ole tullimaksua tai rikkomus ei liity tiettyyn tavaraan. Vaikka on asetettava 

yhdenmukaiset puitteet, tarvitaan rangaistusasteikko, jolla on yläraja, jotta tulliviranomaisilla 

on mahdollisuus harkita sakon mukauttamista raskauttavista tai lieventävistä asianhaaroista 

riippuen. Olisi myös sallittava muut rangaistukset kuin rahasakot, kuten valtuutetun talouden 

toimijan aseman menettäminen, kuten unionin tullikoodeksissa säädetään, ja tavaroiden 

takavarikointi. 

Tulliviranomaisten olisi myös otettava huomioon erityisesti pienten yritysten 

oikeudenkäyntikustannukset ja annettava siksi mahdollisuus sovittelumenettelyyn, joka olisi 

määritettävä johdonmukaisuuden vahvistamiseksi kaikkialla EU:ssa. 

 

 

Rikosoikeudellisten ja muiden kuin rikosoikeudellisten seuraamusten välille vedettävä 

raja 

 

Tällä direktiivillä olisi pyrittävä yhdenmukaistamaan muut kuin rikosoikeudelliset 

seuraamukset tullilainsäädännön rikkomistapauksissa asianmukaisimpina puitteina, joilla 

parannetaan noudattamista ja vähennetään rikkomusten määrää. Jos rikkomuksia tehdään 

petostarkoituksessa, jäsenvaltiot voivat korottaa rikosoikeudellisia seuraamuksia tietyn 

kynnysarvon yläpuolelle unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjuntaa 

rikosoikeudellisin keinoin koskevan direktiivin (PIF-direktiivi) mukaisesti, koska direktiivissä 

annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus käyttää muita kuin rikosoikeudellisia seuraamuksia 

tämän saman kynnysarvon alapuolella. Tämä kahden direktiivin välinen yhteys vastaa 

käytäntöjä useimmissa jäsenvaltioissa, joissa yhdistetään muut kuin rikosoikeudelliset 

seuraamukset ja rikosoikeudelliset seuraamukset tullilainsäädännön noudattamisen 

varmistamiseksi. PIF-direktiivi ei kuitenkaan yksinään riitä, koska ei ole olemassa unionin 

lainsäädäntöä, jossa rangaistaan tuottamuksellisista rikkomuksista, jotka kuitenkin ovat 

enemmistö tullilainsäädäntöä koskevista rikkomuksista. 

 

Osa säännöksistä, kuten yllytys, avunanto ja teon yritys, ovat rikosoikeudellisia termejä 

joissakin jäsenvaltioissa, mutta ne ovat myös rangaistavia muun kuin rikosoikeuden nojalla 

seitsemässä jäsenvaltiossa. Olisi selvennettävä, että kyseiset toimet tehdään tarkoituksellisesti 
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ja ne voivat johtaa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin muihin kuin 

rikosoikeudellisiin seuraamuksiin tai tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolisiin 

rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.  

 

 

Tarpeellinen muutos: säännöksiä noudatettava ennakolta eikä jälkikäteen 

 

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tullin ja kaupan kanssa tekemisissä oleville henkilöille 

tiedotetaan aktiivisesti siitä, miten tullilainsäädäntöä noudatetaan nyt ja jatkossa. 

Jäsenvaltioiden hallinnollisten sanktiojärjestelmien olisi siksi oltava viimeinen väline, jolla 

rangaistaan tuottamuksellisesta käyttäytymisestä sen suhteen, mitä rikkomuksesta vastaavan 

henkilön olisi pitänyt tietää ja tehdä tällaisten rikkomusten estämiseksi. Kysymys siitä, oliko 

henkilö syyllinen tuottamuksellisuuteen, olisi otettava keskeiseksi osaksi 

seuraamusjärjestelmän soveltamista. 

 

Tieto- ja viestintäteknisten välineiden käytön olisi johdettava mahdollisuuteen valvoa 

tosiaikaisesti sääntöjen noudattamista, ja tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä toimijoiden 

kanssa, jotta varmistetaan täysimääräinen noudattaminen sekä jäsenvaltioiden mahdollisuus 

panna täytäntöön unionin tullikoodeksissa säädetyt sähköisiä järjestelmiä koskevat 

säännökset. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi sitouduttava myös tullikoodeksissa asetettujen 

vaatimusten mukaisesti ottamaan osaa yhteiseen riskienhallintajärjestelmään, jota komission 

olisi edelleen kehitettävä. Tämä on yksi täytäntöönpanoa koskevista yhteisen lähestymistavan 

mukaisista pilareista, jolla täydennetään yhteisen seuraamusjärjestelmän perustamista. 
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OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO 
OIKEUSPERUSTASTA 

Vicky Ford 

Puheenjohtaja 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 

Bryssel 

Asia: Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tullirikkomuksia ja 

-seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä 

(COM(2013)0884 – C8 0033/2014 – 2013/0432(COD)) 

Arvoisa puheenjohtaja 

Pyysitte 29. helmikuuta 2016 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausuntoa edellä mainitun ehdotuksen 

oikeusperustan asianmukaisuudesta. 

Valiokunta käsitteli kysymystä 21. huhtikuuta 2016 pitämässään kokouksessa. 

I - Taustaa 

 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) pyysi 29. helmikuuta 2016 

lähettämällään kirjeellä oikeudellisten asioiden valiokunnalta työjärjestyksen 39 artiklan 

2 kohdan mukaisesti lausuntoa edellä mainitun ehdotuksen oikeusperustan 

asianmukaisuudesta. 

 

Komission ehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 

33 artiklaan, joka koskee tulliyhteistyötä ja antaa unionille tässä asiassa tavalliseen 

lainsäätämisjärjestykseen perustuvan toimivallan. 

 

Ehdotusta käsittelevä IMCO-valiokunnan esittelijä katsoi, että SEUT:n 114 artikla, joka 

koskee sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan liittyvän lainsäädännön lähentämistä, 

heijastelisi paremmin ehdotuksen tavoitteita, ja että ehdotus vastaisi siten unionin 

tullikoodeksia1, joka myös perustuu SEUT:n 114 artiklaan. 

 

 

II - Ehdotus 

 

Vaikka tullilainsäädäntö on yhdenmukaistettu ja kuuluu unionin toimivaltaan, seuraamuksia 

ja tullirikkomuksia koskevan lainsäädännön antaminen kuuluu edelleen jäsenvaltioille. 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin 

tullikoodeksista (uudelleenlaadittu), EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1–101. 
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Tulli 2013 -ohjelman mukaan komissio arvioi 24 jäsenvaltion kansalliset järjestelmät, jotka 

koskivat tullirikkomuksia ja seuraamuksia.1 Komissio havaitsi järjestelyissä merkittäviä eroja 

ja katsoi näiden erojen vaikuttavan kielteisesti. Seuraukset tuntuvat paitsi kansainvälisellä 

tasolla niin myös unionin puitteissa, koska tullilainsäädännön täytäntöönpanon valvonnassa 

olevat erot voivat vaikeuttaa tulliliiton tehokasta hallinnointia. Lisäksi erilaiset säännöt 

vaikuttavat myös talouden toimijoihin ja tasapuolisiin kilpailuedellytyksiin, jotka ovat 

sisämarkkinoiden ytimessä. Komissio tunnustaa nämä erot perusteena tämän säädöksen 

tarpeellisuudelle perustelujen 1.1 kohdassa ja ehdotuksen johdanto-osan 3 kappaleessa. 

 

Ehdotuksen vaikutusten arviointia koskevissa perusteluissa (3.1) komissio toteaa, että 

”[m]yös tiettyjen helpotusten ja yksinkertaistusten lisääminen unionin tullilainsäädäntöön ja 

AEO-toimijoiden mahdollisuus käyttää niitä ovat vahva syy lujittaa jäsenvaltioiden välistä 

yhteistyötä entisestään”. 

 

Ehdotus sisältää yhteisen luettelon eri rikkomuksista ja laiminlyönneistä, joita olisi pidettävä 

unionin tullikoodeksin ja muun tullilainsäädännön rikkomuksina, ja siinä säädetään 

objektiivisista, tarkoituksellisesti tehdyistä ja tuottamuksellisista tapauksista (ehdotuksen 1–

5 artikla). 6 artikla koskee yllytystä, avunantoa ja yritystä edellä rikkomuksina mainittuihin 

toimiin. Ehdotuksen 7 artikla koskee tulliviranomaisten erehdyksiä ja 8 artikla 

oikeushenkilöiden vastuuta. Ehdotuksen 9–12 artiklassa säädetään seuraamusten rajoista ja 

periaatteista, joiden olisi ohjattava ehdotuksen soveltamista. 13 ja 14 artiklassa on 

menettelyyn liittyviä säännöksiä, jotka koskevat vanhentumista ja hallinnollisten menettelyjen 

keskeyttämistä. 15 artiklassa määritellään, missä lainkäyttövaltaa olisi käytettävä. 

16 artiklassa viitataan jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön ja velvoitetaan jäsenvaltiot 

vaihtamaan tietoja ja pitämään huolta ne bis in idem -periaatteen noudattamisesta, jolla 

taataan, että kukaan ei joudu samojen seikkojen perusteella oikeuteen useammassa kuin 

yhdessä jäsenvaltiossa. 17 artikla velvoittaa jäsenvaltiot antamaan mahdollisuuden 

takavarikoida kaikki tullirikkomuksen suorittamiseen käytetyt välineet. Lopuksi ehdotus 

sisältää määräyksiä direktiivin noudattamista ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista 

koskevasta kertomuksesta ja uudelleentarkastelusta (18–21 artikla). 

 

 

III - Ehdotettu oikeusperusta 

 

Ehdotuksen ehdotettu oikeusperusta on SEUT:n 33 artikla, joka kuuluu seuraavasti: 

 

 

2 LUKU 

TULLIYHTEISTYÖ 

 

33 artikla 
(aiempi EY-sopimuksen 135 artikla) 

 

                                                 
1 Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kypros, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, 

Luxemburg, Malta, Alankomaat, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja ja Yhdistynyt 

kuningaskunta.  
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Euroopan parlamentti ja neuvosto toteuttavat perussopimusten soveltamisalalla tavallista 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen toimenpiteitä jäsenvaltioiden sekä jäsenvaltioiden ja 

komission välisen tulliyhteistyön vahvistamiseksi. 

 

 

Seuraavaa SEUT:n 114 artiklaa ehdotetaan lisättäväksi oikeusperustaan (korostus lisätty): 

 

 

3 LUKU 

LAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMINEN 

 

114 artikla  
(aiempi EY-sopimuksen 95 artikla) 

  

1. Jollei perussopimuksissa toisin määrätä, 26 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 

toteuttamiseksi sovelletaan seuraavia määräyksiä. Euroopan parlamentti ja neuvosto 

toteuttavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa 

kuultuaan sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevat toimenpiteet jäsenvaltioiden 

lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämiseksi. 

 

 

IV - Oikeuskäytäntö 

 

Tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ”yhteisön toimen oikeudellisen 

perustan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen 

suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö”1. 

Säädös voidaan näin ollen kumota sillä perusteella, että sille on valittu väärä oikeusperusta. 

 

Periaatteessa toimella on oltava vain yksi oikeusperusta. Kaksinkertaista oikeusperustaa 

voidaan käyttää vain, jos toimella pyritään samanaikaisesti useaan tavoitteeseen tai siihen 

liittyy useita tekijöitä, ilman että joku niistä on toissijainen ja epäsuora toiseen nähden2 

edellyttäen, että kuhunkin oikeusperustaan liittyvät menettelyt eivät ole yhteensopimattomia.3 

 

 

V - Analyysi 

 

SEUT:n 33 artikla on sisällytetty neljän muun tulliyhteistyön alalla hyväksytyn säädöksen 

oikeusperustaan, kuten unionin tullikoodeksi ja Tulli 2020 -asetus.4 Tulliyhteistyön käsitteelle 

ei ole yksiselitteistä määritelmää, mutta SEUT:n II osaston ”Tavaroiden vapaa liikkuvuus” 

2 luvun ”Tulliyhteistyö” vakiintuneessa kontekstissa sitä on käytetty laajasti suhteessa 

tulliliittoon esimerkiksi tullimaksujen, petosten ehkäisemisen ja unionin tullialueelle 

                                                 
1 Asia C-45/86, komissio v. neuvosto (yleiset tullietuudet), Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta; asia C-440/05, komissio 

v. neuvosto, Kok. 2007, s. I-9097; asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 2009, s. I-7585. 
2 Asia C-411/06, komissio v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2009, s. I-07585, 47 kohta. 
3 Asia C-300/89, komissio v. neuvosto (titaanioksidi), Kok. 1991, s. I-2867, 17–25 kohta. 
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1294/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 

unionin tullitoimintaa kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) perustamisesta ja päätöksen 

N:o 624/2007/EY kumoamisesta, EUVL L 347, 20.12.2013, s. 209–220. 
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saapuvien tavaroiden tarkastamisen alalla.1 SEUT:n 33 artikla on siten oikea oikeusperusta, 

kun käsitellään tulliviranomaisten välisiä yhteistyöpuitteita. 

 

SEUT:n 114 artikla on sisämarkkinoiden yhdenmukaistamistoimenpiteiden oikeusperusta. 

Tämän artiklan mukaiset yhdenmukaistamistoimenpiteet edellyttävät, että jäsenvaltioiden 

asiaa koskevassa lainsäädännössä on eroja, jotka johtaisivat kaupan häiriöihin 

sisämarkkinoilla. Artiklaa voitaisiin käyttää, kun on todennäköistä, että tällaisia kansallisen 

lainsäädännön eroja voi ilmetä, mutta todennäköisyys ei voi olla puhtaasti hypoteettinen. 

Tuomioistuin on toistuvasti todennut tämän oikeuskäytännössä, vaikka se ei ole selkeästi 

määritellyt ”todennäköisyyttä”. Tuomioistuin ei kuitenkaan koskaan ole hyväksynyt SEUT:n 

114 artiklaa oikeusperustaksi lainsäädännölle, kun se on todennut, että kansallisten 

lainsäädäntöjen eroja ei ole eikä todennäköisesti muodostu. 

 

Tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan SEUT:n 114 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet on 

tarkoitettu sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevien edellytysten parantamiseen, 

ja niillä on tosiasiallisesti oltava tämä tarkoitus edistämällä tavaroiden vapaaseen 

liikkuvuuteen tai palvelujen tarjoamisen vapauteen kohdistuvien esteiden taikka kilpailun 

vääristymien poistamista.2 

 

Komission ehdotuksella pyritään ratkaisemaan ongelmat, jotka aiheutuvat tullirikkomuksia ja 

niistä määrättäviä seuraamuksia koskevien järjestelmien eroista Euroopan markkinoilla. 

Kuten ehdotuksen johdanto-osassa ja perusteluissa todetaan, näillä eroilla on kolme 

ulottuvuutta: ensinnäkin kansainvälinen taso, jossa unionin on taattava, että se noudattaa sitä 

koskevia kansainvälisiä sitoumuksia; toiseksi tulliliiton taso, kun pyritään tulliliiton 

tehokkaampaan hallinnointiin; ja kolmanneksi sisämarkkinoiden taso, joiden osalta komissio 

tunnustaa, että vallitseva tilanne ei turvaa tasapuolisia kilpailuedellytyksiä, jos talouden 

toimijat eivät toimi samoin ehdoin ja samojen sääntöjen mukaisesti. Ehdotuksella ei siten 

pyritä ainoastaan vahvistamaan tulliyhteistyötä, vaan se on myös suunnattu korjaamaan 

sisämarkkinoiden häiriöitä yhdenmukaisella säännöstöllä, jota sovelletaan kaikissa 

28 jäsenvaltiossa.  

 

Useimmat ehdotuksen säännökset on todellakin tarkoitettu laatimaan yhtenäinen luettelo 

rikkomuksista langetettavista hallinnollisista seuraamuksista ja siitä, mitä tekoja ja 

laiminlyöntejä olisi itse asiassa pidettävä rikkomuksina. Vaikka jotkut säännökset koskevat 

vain yhteistyökysymyksiä (15 artiklan 2 kohta ja 16 artikla) esimerkiksi tietojen vaihdon 

osalta, useimmat säännökset on tarkoitettu lähentämään kansallisia sääntöjä. 

 

Kuten tuomioistuin on todennut, kaksinkertaista oikeusperustaa voidaan käyttää, jos 

molemmat määräykset liittyvät kiinteästi kyseiseen säädökseen. Kun tässä tapauksessa 

otetaan huomioon ehdotetun direktiivin tavoite ja sisältö, tulliliiton tehokkaamman 

hallinnoinnin saavuttamisen tavoitteita ei voida erottaa pyrkimisestä siihen, että talouden 

toimijoihin sovelletaan samoja sääntöjä ilman, että siitä aiheutuu etua lievemmän sääntelyn 

jäsenvaltioissa. 

                                                 
1
 Euroopan unionin neuvosto, tulliliiton kehittämisstrategian edistymistä koskevat päätelmät, Bryssel, 10. ja 

11. joulukuuta 2012, saatavissa englanniksi 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/134129.pdf.  
2 Asia C-491/01 British American Tobacco (Investments) Ltd ja Imperial Tobacco Ltd, Kok. 2002, s. I-11453, 

60 kohta. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/134129.pdf


 

RR\1101421FI.doc 45/58 PE575.381v02-00 

 FI 

 

Ehdotus ei rajoitu jäsenvaltioiden välisen tulliyhteistyön vahvistamiseen, vaan sillä pyritään 

aktiivisesti puuttumaan kansallisten järjestelmien eroista aiheutuviin sisämarkkinoiden 

vääristymiin. Siksi olisi käytettävä SEUT:n 114 artiklaa SEUT:n 33 artiklan lisäksi. 

Molemmat määräykset ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa ilman että toinen niistä on 

toissijainen toiseen nähden. 

 

Olisi huomattava, että SEUT:n 114 artiklan menettelyn mukaan Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean kuuleminen on pakollista. 

 

 

VI - Johtopäätös ja suositus 

 

SEUT:n 33 ja 114 artikla muodostavat ehdotuksen asianmukaisen oikeusperustan. 

 

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti siten 21. huhtikuuta 2016 pitämässään kokouksessa 

äänin 17 puolesta, 3 vastaan ja 0 tyhjää1 suositella, että tullirikkomuksia ja -seuraamuksia 

koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä annettavan Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin oikeusperustana olisi pidettävä SEUT:n 33 ja 114 artiklaa. 

Kunnioittavasti 

Pavel Svoboda 

                                                 
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Axel Voss (varapuheenjohtajat), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 

Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico 

Gasbarra, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Dietmar Köster, Emil Radev, József 

Szájer, Cecilia Wikström ja Josef Weidenholzer (työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti). 
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25.5.2016 

KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tullirikkomuksia ja 

-seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä 

(COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432/(COD)) 

Valmistelija: Franck Proust 

 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Tausta 

Euroopan unionin tullikoodeksi on mahdollistanut tullilainsäädännön yhdenmukaistamisen. 

Sen täytäntöönpanon valvonta, jolla varmistetaan tullisääntöjen noudattaminen ja 

seuraamusten lakisääteinen määrääminen, kuuluu kuitenkin jäsenvaltioiden kansallisen 

lainsäädännön piiriin. 

Sen vuoksi tullilainsäädännön täytäntöönpanon valvonnassa noudatettavia erilaisia 

oikeudellisia kehyksiä ja hallinto- tai oikeusperinteitä on 28. Sen seurauksena määritelmät ja 

seuraamusten vakavuus vaihtelevat erittäin paljon eri jäsenmaissa. 

Komission 24 jäsenvaltion kanssa Tulli 2013 -ohjelman mukaisesti vapaaehtoisesti 

perustamassa hankeryhmässä tarkasteltiin jäsenvaltioiden tullirikkomus- ja 

seuraamusjärjestelmiä.  

Valmistelijan kanta 

Valmistelijan kanta perustuu kolmeen tekijään: tämän direktiiviehdotuksen puitteisiin, 

sisältöön ja muotoon. 

1) Tämän direktiivin puitteisiin liittyy todellinen rajoite. Jos tarkastellaan pelkästään otsikkoa, 

tietyt termit (rikkomukset, seuraamukset) viittaavat toissijaisuusperiaatteeseen. 

Jotta INTA-valiokunnan lausuntoa noudatetaan ja se otetaan täysimääräisesti huomioon, 

valmistelija katsoi parhaimmaksi keskittyä lähestymistavassaan kansainväliseen kauppaan.  
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2) Tulli 2013 -ohjelman tuloksista käy ilmi sellaisia eroja rikkomuskynnyksissä ja 

määräajoissa, että ne asettavat tulliliittomme uskottavuuden ja itse toiminnan kiusalliseen 

valoon kauppakumppaneihimme nähden. 

Tarvitaan siis avoimuutta ja selkeyttä, joilla pitäisi saada aikaan myös säästöjä. Meidän on 

noudatettava WTO:ssa sovittuja kansainvälisiä velvoitteitamme, jotta voimme suojella 

markkina-aluettamme kokonaisuutena. Yhdysvallat on jo kiinnittänyt WTO:n huomion 

unionin sisämarkkinoiden epäjohdonmukaisuuteen. 

Valmistelija haluaisi ennen kaikkea, että direktiiviehdotusta käsitellään kaupan helpottamista 

koskevan sopimuksen puitteissa. Virasto tai muu elin voisi toteuttaa analyysi- ja 

koordinointitehtävät loukkaamatta toissijaisuusperiaatetta. Tiedonvaihto, joka ulottuu 

valvonnasta seuraamusten soveltamiseen, on tarpeen Euroopan unionin ja kolmansien maiden 

elinkeinoelämälle. 

Seuraamus- ja rikkomusjärjestelmän yksinkertaistaminen todennäköisesti yhdenmukaistaisi 

tilannetta. Jäsenvaltioiden on siksi lähennettävä seuraamuksia yhdenmukaisella tavalla, ei 

enää kynnysten, vaan seuraamusten vaihtelurajojen muodossa. Ei ole hyväksyttävää, että 

talouden toimijat pystyisivät välttämään kaikkia seuraamuksia sisämarkkinoilla tai että vielä 

voisi olla olemassa valtavia eroavaisuuksia. 

Valmistelija ehdottaa lopuksi, että toimivaltaisen tuomioistuimen valinnassa pidetään 

ensisijaisena valintaperusteena rikkomuksen alueellisuutta, jotta torjutaan 

oikeuspaikkakeinottelua, ja että polkumyyntitutkimusten yhteydessä tehostetaan tuonnin 

kirjaamista tulleissa, jotta vältetään suurten varastojen kertymistä veroseuraamuksia silmällä 

pitäen. 

3) Muodon suhteen esittelijä toivoo, että direktiiviehdotus noudattaa tehokasta ja selvää 

muotoa, jotta asiasta vastaavalle valiokunnalle voidaan esittää kunnianhimoiset ehdotukset ja 

samalla selvittää tilanteen kiireellisyys kansainvälisten velvoitteiden noudattamatta jättämisen 

ja unionin talouden toimijoiden tarpeiden vuoksi.  

 

 

TARKISTUKSET 

kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:  

 

Tarkistus   1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2)  Sen vuoksi tullirikkomusten ja 

-seuraamusten osalta noudatetaan 28:aa 

2)  Sen vuoksi tullirikkomusten ja 

-seuraamusten osalta noudatetaan 28:aa 
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erilaista oikeudellista kehystä. Tästä 

johtuu, että unionin tullilainsäädännön 

rikkomista ei kohdella samalla tavalla 

kaikkialla unionissa ja että kussakin 

tapauksessa määrättävissä olevat 

seuraamukset ovat luonteeltaan ja 

vakavuudeltaan erilaisia riippuen siitä, 

missä jäsenvaltiossa ne määrätään. 

erilaista oikeudellista kehystä. Tästä 

johtuu, että unionin tullilainsäädännön 

rikkomista ei kohdella samalla tavalla 

kaikkialla unionissa ja että kussakin 

tapauksessa määrättävissä olevat 

seuraamukset ovat luonteeltaan ja 

vakavuudeltaan erilaisia riippuen siitä, 

missä jäsenvaltiossa ne määrätään, ja ne 

johtavat mahdollisesti jäsenvaltioiden 

tulojen menetyksiin ja vääristävät 

kaupankäyntiä. 

 

Tarkistus   2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

3)  Tällainen jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestelmien erilaisuus ei vaikuta 

pelkästään tulliliiton optimaaliseen 

hallinnointiin, vaan myös estää talouden 

toimijoiden tasavertaisten 

toimintamahdollisuuksien toteutumista 

tulliliitossa, koska se vaikuttaa toimijoiden 

mahdollisuuteen käyttää 

tulliyksinkertaistuksia ja -helpotuksia. 

3)  Tällainen jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestelmien erilaisuus ei vaikuta 

pelkästään tulliliiton optimaaliseen 

hallinnointiin, vaan myös estää talouden 

toimijoiden, joilla jo nyt on erilaiset 

oikeudelliset kehykset eri puolilla unionia, 
tasavertaisten toimintamahdollisuuksien 

toteutumista tulliliitossa, koska se vaikuttaa 

toimijoiden mahdollisuuteen käyttää 

tulliyksinkertaistuksia ja -helpotuksia. 

 

 

Tarkistus   3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

17)  Tullirikkomusten tutkimisen 

helpottamiseksi toimivaltaisten 

viranomaisten olisi voitava takavarikoida 

väliaikaisesti kaikki tavarat, 

kuljetusvälineet tai muut rikkomuksen 

tekemisessä käytetyt välineet. 

17)  Tullirikkomusten tutkimisen 

helpottamiseksi toimivaltaisten 

viranomaisten olisi voitava takavarikoida 

väliaikaisesti kaikki tavarat, 

kuljetusvälineet tai muut rikkomuksen 

tekemisessä käytetyt välineet ja käyttää 

varhaisvaroitusjärjestelmää 

rikkomuksesta tiedottamiseksi muiden 

jäsenvaltion toimivaltaisille 
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viranomaisille. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä direktiivissä säädetään 

unionin tullilainsäädännön rikkomuksia 

koskeva kehys ja näistä rikkomuksista 

määrättävät seuraamukset. 

1.  Tässä direktiivissä säädetään 

unionin tullilainsäädännön rikkomuksia 

koskeva kehys ja näistä rikkomuksista 

määrättävien seuraamusten vaihtelurajat. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a.  Tämä direktiivi kattaa EU:n 

kauppakumppaneihin sekä 

Kansainväliseen kauppajärjestöön ja 

Maailman tullijärjestöön liittyvät 

jäsenvaltioiden velvoitteet, ja sen 

tarkoituksena on perustaa yhdenmukaiset 

ja toimivat sisämarkkinat, jotka 

helpottavat kauppaa ja varmistavat 

turvallisuuden. 

 

 

 

Tarkistus   6 

Ehdotus direktiiviksi 

1 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a artikla 

 Kaupan helpottaminen 
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 Noudattaakseen unionin velvoitteita, jotka 

liittyvät kaupan helpottamista koskevaan 

WTO:n sopimukseen, jäsenvaltiot 

perustavat yhteisesti kaikki jäsenvaltiot 

kattavan yhteistyöjärjestelmän. Kyseisen 

järjestelmän tarkoituksena on 

koordinoida tulliseuraamusten 

tehokkuuden keskeisiä indikaattoreita 

(analysoida muutoksenhakujen ja 

rikkomusten toistumisen lukumääriä 

jne.); jakaa parhaita käytäntöjä 

(valvonnan ja seuraamusten tehokkuus, 

hallintokulujen vähentäminen) 

tulliviranomaisten välillä; välittää 

edelleen talouden toimijoiden kokemuksia 

ja luoda yhteyksiä toimijoiden välille; 

seurata, kuinka tulliviranomaiset tekevät 

työtään; laatia tilastoja kolmansista 

maista peräisin olevien yritysten tekemistä 

rikkomuksista. Yhteistyöjärjestelmän 

puitteissa kaikille jäsenvaltioille 

ilmoitetaan viipymättä tullirikkomuksia 

koskevasta tutkinnasta ja todeksi 

osoitetuista rikkomuksista, jotta voidaan 

helpottaa kauppaa, estää laittomien 

tuotteiden pääsy sisämarkkinoille ja 

tehostaa tarkastuksia. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

5 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a artikla 

 Jäsenvaltioiden tuonnin kirjaaminen 

 Jäsenvaltiot valvovat, että niiden 

tulliviranomaiset, odottamatta komission 

kehotusta, ryhtyvät asianmukaisiin 

toimiin tuonnin kirjaamiseksi siten, että 

neuvoston asetukseen 

(EY) N:o 1225/20091 a liittyviä toimia 

voidaan sen jälkeen soveltaa kyseiseen 

tuontiin sen kirjauspäivästä lähtien. 

Tuonnin kirjaamisesta voidaan tehdä 
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pakollinen minkä hyvänsä unionin 

yrityksen asianmukaisesti perustellusta 

pyynnöstä. 

 ______________ 

 1 a Neuvoston asetus (EY) N:o 1225/2009, 

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, 

polkumyynnillä muista kuin Euroopan 

yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta 

tuonnilta suojautumisesta (EUVL L 343, 

22.12.2009, s. 51). 

 

 

 

Tarkistus   8 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a)  kun tullirikkomus koskee tiettyjä 

tavaroita, perittävän sakon suuruus on 

enintään 15 prosenttia tavaroiden arvosta; 

(a) kun tullirikkomus koskee tiettyjä 

tavaroita, perittävän sakon suuruus on 5–

15 prosenttia tavaroiden tai maksamatta 

jätettyjen tullien arvosta; 

Perustelu 

Kun kyseessä on arvokas rahti (esim. öljy tai raaka-aineet), voivat tuotteiden arvoon 

perustuvat sakot olla valtavat. Jäsenvaltioille on tästä syystä annettava mahdollisuus asettaa 

vaihtoehtoisesti joko kyseisten tuotteiden arvoon tai niistä maksettaviksi kuuluvien 

tullimaksujen määrään perustuvat sakot. 

 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – b alakohta  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b)  kun tullirikkomus ei koske tiettyjä 

tavaroita, perittävä sakko on enintään 

22 500 euroa. 

(b) kun tullirikkomus ei koske tiettyjä 

tavaroita, perittävä sakko on 7 500–

22 500 euroa. 
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Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a)  kun tullirikkomus koskee tiettyjä 

tavaroita, perittävän sakon suuruus on 

enintään 30 prosenttia tavaroiden arvosta; 

(a)  kun tullirikkomus koskee tiettyjä 

tavaroita, perittävän sakon suuruus on 10–

30 prosenttia tavaroiden tai maksamatta 

jätettyjen tullien arvosta; 

Perustelu 

Kun kyseessä on arvokas rahti (esim. öljy tai raaka-aineet), voivat tuotteiden arvoon 

perustuvat sakot olla valtavat. Jäsenvaltioille on tästä syystä annettava mahdollisuus asettaa 

vaihtoehtoisesti joko kyseisten tuotteiden arvoon tai niistä maksettaviksi kuuluvien 

tullimaksujen määrään perustuvat sakot. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – b alakohta  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b)  kun tullirikkomus ei koske tiettyjä 

tavaroita, perittävä sakko on enintään 

45 000 euroa. 

(b)  kun tullirikkomus ei koske tiettyjä 

tavaroita, perittävä sakko on 15 500–

45 000 euroa. 

 

Tarkistus   12 

Ehdotus direktiiviksi 

11 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 11 a artikla 

 1. Komissio tarkistaa 9, 10 ja 

11 artiklan mukaan sovellettavien 

sakkojen määrät yhdessä jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten kanssa viisi 

vuotta tämän direktiivin voimaantulon 

jälkeen. Tarkistusmenettelyllä pyritään 
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varmistamaan, että tulliliiton puitteissa 

määrättävien sakkojen määrät ovat 

entistä johdonmukaisempia tulliliiton 

toiminnan yhdenmukaistamiseksi. 

 2. Komissio julkaisee joka vuosi 

yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioiden 3–

6 artiklassa tarkoitetuista 

tullirikkomuksista määräämistä 

seuraamuksista.  

 3. Jäsenvaltiot varmistavat, että 

tullilainsäädäntöä noudatetaan asetuksen 

(EU) N:o 952/2013 5 artiklan 2 kohdassa 

sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) N:o 978/20121 a 

tarkoitetulla tavalla. 

 _______________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 

25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen 

tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 

kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, 

s. 1). 

 

 

Tarkistus   13 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Sitä, että kyseisiin tuotteisiin sovelletaan 

kieltoja, määrällisiä rajoituksia tai 

valvontatoimenpiteitä, jotka ovat 

perusteltuja erityisesti julkisen moraalin, 

yleisen järjestyksen tai turvallisuuden 

kannalta tai ihmisten ja eläinten 

terveyden ja elämän suojelemiseksi 

tuontiin sovellettavasta yhteisestä 

järjestelmästä annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

2015/4781 a 24 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetulla tavalla, pidetään 

raskauttavana tekijänä. 
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 _______________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2015/478, annettu 11 päivänä 

maaliskuuta 2015, tuontiin sovellettavasta 

yhteisestä järjestelmästä (EUVL L 83, 

27.3.2015, s. 16). 

 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että ne käyttävät lainkäyttövaltaa 3–

6 artiklassa tarkoitettuihin 

tullirikkomuksiin, kun jokin seuraavista 

edellytyksistä täyttyy: 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että ne käyttävät lainkäyttövaltaa 3–

6 artiklassa tarkoitettuihin 

tullirikkomuksiin seuraavien edellytysten 

mukaisessa ensisijaisuusjärjestyksessä: 

(a) tullirikkomus on tehty kokonaan tai 

osittain kyseisen jäsenvaltion alueella;  

(a) tullirikkomus on tehty kokonaan tai 

osittain kyseisen jäsenvaltion alueella;  

(b) tullirikkomuksen tehnyt henkilö 

on kyseisen jäsenvaltion kansalainen; 

(b) tullirikkomukseen liittyvät tavarat 

ovat kyseisen jäsenvaltion alueella, 

c) tullirikkomukseen liittyvät tavarat 

ovat kyseisen jäsenvaltion alueella, 

(c) tullirikkomuksen tehnyt henkilö 

on kyseisen jäsenvaltion kansalainen; 

(Alakohtien b ja c paikkoja muutetaan.) 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 2 kohta  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että jos useampi kuin yksi jäsenvaltio pitää 

itseään toimivaltaisena saman 

tullirikkomuksen suhteen, lainkäyttövalta 

kuuluu jäsenvaltiolle, jossa rikoskanne on 

vireillä samaa henkilöä vastaan samasta 

asiasta. Kun lainkäyttövaltaa ei voida 

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tapauksissa, joissa useampi kuin yksi 

jäsenvaltio pitää itseään toimivaltaisena 

saman tullirikkomuksen suhteen, 

lainkäyttövalta kuuluu jäsenvaltiolle, jossa 

rikoskanne on vireillä samaa henkilöä 

vastaan samasta asiasta.  
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määrittää ensimmäisen alakohdan 

nojalla, jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että lainkäyttövalta kuuluu jäsenvaltiolle, 

jonka toimivaltainen viranomainen panee 

ensimmäisenä vireille tullirikkomuksia 

koskevan rikoskanteen samaa henkilöä 

vastaan samasta asiasta. 

 

 

Tarkistus   16 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä ja 

vaihdettava 3–6 artiklassa tarkoitetun 

tullirikkomuksen muodostavaa toimea tai 

laiminlyöntiä koskevaa menettelyä varten 

tarvittavia tietoja erityisesti silloin, kun 

useampi kuin yksi jäsenvaltio on pannut 

vireille rikoskanteen samaa henkilöä 

vastaan samasta asiasta. 

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä ja 

vaihdettava 3–6 artiklassa tarkoitetun 

tullirikkomuksen muodostavaa toimea tai 

laiminlyöntiä koskevaa menettelyä varten 

tarvittavia tietoja erityisesti tapauksissa, 

joissa useampi kuin yksi jäsenvaltio on 

pannut vireille rikoskanteen samaa 

henkilöä vastaan samasta 

asiasta. Jäsenvaltioiden yhteistyön 

tavoitteena on oltava tavaroita koskevien 

tullitarkastusten tehostaminen ja unionin 

menettelyjen yhdenmukaistaminen. 

 

 

Tarkistus   17 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio antaa viimeistään [1 päivänä 

toukokuuta 2019] annettava Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle tämän 

direktiivin soveltamista koskevan 

kertomuksen, jossa arvioidaan, missä 

määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 

tarvittavia toimenpiteitä tämän direktiivin 

noudattamiseksi. 

Komissio antaa viimeistään [1 päivänä 

toukokuuta 2019] annettava Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle tämän 

direktiivin soveltamista koskevan 

kertomuksen, jossa arvioidaan, missä 

määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 

tarvittavia toimenpiteitä tämän direktiivin 

noudattamiseksi. Kertomus sisältää 

tuloksellisuuskriteerit, jotka osoittavat 

edistymistä tulliliiton lujittamisessa ja 
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menettelyjen lähentämisessä. 

 

 

 

 

 



 

RR\1101421FI.doc 57/58 PE575.381v02-00 

 FI 

ASIAN KÄSITTELY 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

Otsikko Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tullirikkomuksia ja -

seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä 

Viiteasiakirjat COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD) 

Asiasta vastaava valiokunta 

       Ilmoitettu istunnossa (pvä) 

IMCO 

13.1.2014 
   

Lausunnon antanut valiokunta 

       Ilmoitettu istunnossa (pvä) 

INTA 

13.1.2014 

Valmistelija 

       Nimitetty (pvä) 

Franck Proust 

3.9.2014 

Valiokuntakäsittely 16.2.2016 15.3.2016   

Hyväksytty (pvä) 24.5.2016    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

28 

9 

2 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle 

de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska 

Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, 

David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie 

Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck 

Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut 

Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu 

Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola 

Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

Dominique Bilde 

 
 

 



 

PE575.381v02-00 58/58 RR\1101421FI.doc 

FI 

ASIAN KÄSITTELY 
ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA 

Otsikko Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tullirikkomuksia ja -

seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä 

Viiteasiakirjat COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD) 

Annettu EP:lle (pvä) 13.12.2013    

Asiasta vastaava valiokunta 

       Ilmoitettu istunnossa (pvä) 

IMCO 

13.1.2014 
   

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto 

       Ilmoitettu istunnossa (pvä) 

INTA 

13.1.2014 

CONT 

13.1.2014 

ECON 

13.1.2014 

JURI 

13.1.2014 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet 

lausuntoa 

       Päätös tehty (pvä) 

CONT 

11.6.2014 

ECON 

22.7.2014 

JURI 

3.9.2014 
 

Esittelijä(t) 

       Nimitetty (pvä) 

Kaja Kallas 

17.7.2014 
   

Oikeusperustan kyseenalaistaminen 

       JURI-lausunto annettu (pvä) 

JURI 

21.4.2016 
   

Valiokuntakäsittely 22.1.2015 14.1.2016 22.2.2016 23.5.2016 

 13.6.2016    

Hyväksytty (pvä) 14.7.2016    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

24 

4 

3 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Vicky Ford, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez 

Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, 

Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, 

Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, 

Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Jan Philipp Albrecht, Pascal Arimont, Kaja Kallas, Julia Reda, Ulrike 

Trebesius, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

Gesine Meissner, Lieve Wierinck 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) 19.7.2016 

 
 


