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Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Euroopa Parlamendi seisukoha eelnõu sõnastus pärast lõplikku õiguslikku ja keelelist 

toimetamist parlamendi ja nõukogu teenistuste poolt on järgmine: 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 

MÄÄRUS (EL) 2016/…, 

…, 

millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu 

tolliseadustik) kauba osas, mis on meritsi või õhuteed pidi ajutiselt liidu 

tolliterritooriumilt välja viidud 
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ET 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 207, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt1 

ning arvestades järgmist: 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi … seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja 

nõukogu … otsus. 
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 ET 

 

(1) Selleks et hõlbustada kaubavoogude liikumist, välistatakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) nr 952/20131 artikliga 136 nimetatud määruse teatavate sätete 

kohaldamine kauba suhtes, mis on väljaspool liidu tolliterritooriumi peatumata kahe 

liidu sadama või lennujaama vahel liikudes liidu tolliterritooriumilt ajutiselt välja 

viidud. Kõnealused sätted käsitlevad kohustust esitada sisenemise ülddeklaratsioon, 

kohustust teatada merelaeva või õhusõiduki saabumisest, kohustust toimetada kaup 

konkreetsesse kohta ja esitada see tollile kohas, kus see maha või ümber laaditakse, 

ja ajutist ladustamist. 

(2) Kõnealusest välistusest tulenevalt puudub õiguslik alus nõuda maha- või 

ümberlaaditud kauba esitamist kohas, kuhu kaup pärast ajutist liidu 

tolliterritooriumilt väljaviimist tagasi tuuakse. Kui kaupa ei esitata, on tollil keeruline 

tagada selle kauba järelevalve ja tekib oht, et imporditollimaksu ja muid makse ei 

nõuta korrektselt sisse ning et muid kui maksumeetmeid (nagu veterinaar- ja 

fütosanitaarkontrollid) ei kohaldata nõuetekohaselt. 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, 

millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1). 



 

PE593.991v01-00 4/8 RR\1109682ET.docx 

ET 

 

(3) Seepärast tuleks määruse (EL) nr 952/2013 artiklit 136 muuta, et võtta arvesse 

liiduvälise kauba ja liidu kaubaga seotud eri olukordi.  

(4) Selleks et tagada liiduvälise kauba tõhus tollijärelevalve, tuleks sätteid, mis 

käsitlevad kohustust toimetada kaup konkreetsesse kohta, esitada see maha- või 

ümberlaadimisel tollile, oodata enne kauba maha- või ümberlaadimist luba, ja ajutise 

ladustamise sätteid, jätkuvalt kohaldada liiduvälise kauba suhtes. Seepärast tuleks 

määruse (EL) nr 952/2013 artiklit 136 muuta, nähes ette, et liiduvälise kauba suhtes 

ei kohaldata üksnes neid sätteid, mis käsitlevad kohustust esitada sisenemise 

ülddeklaratsioon ja kohustust teatada merelaeva või õhusõiduki saabumisest. 

(5) Selleks et tagada liidu kauba tõhus järelevalve, tuleks määruse (EL) nr 952/2013 

artiklis 136 vahet teha olukorral, kus liidu kauba tollistaatust tuleb tõendada vastavalt 

kõnealuse määruse artikli 153 lõikele 2, ja olukorral, kus liidu kaubal on säilinud 

tollistaatus kõnealuse määruse artikli 155 lõike 2 alusel.  
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(6) Liidu kauba puhul, mille tollistaatust tuleb tõendada vastavalt määruse (EL) 

nr 952/2013 artikli 153 lõikele 2, tuleks välistada üksnes nende sätete kohaldamine, 

mis käsitlevad kohustust esitada sisenemise ülddeklaratsioon ja kohustust teatada 

merelaeva või õhusõiduki saabumisest, sest see võimaldab teostada asjakohast 

tollijärelevalvet. 

(7) Määruse (EL) nr 952/2013 artikli 139 sätteid, mis käsitlevad kohustust esitada kaup 

maha- või ümberlaadimisel tollile, ja kõnealuse määruse artiklist 140 tulenevat 

kohustust oodata enne kauba maha- või ümberlaadimist luba, ei tuleks samuti 

kohaldada liidu kauba suhtes, mille tollistaatus on säilinud kõnealuse määruse 

artikli 155 lõike 2 alusel, võttes arvesse asjaolu, et isegi kui kaup on liidu 

tolliterritooriumilt ajutiselt välja viidud, ei ole kauba tollistaatus muutunud ja seda ei 

pea tõendama.  

(8) Määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 136 esinevad viited kõnealuse määruse artikli 135 

lõikele 1 ja artiklile 137 tuleks välja jätta, et kohustada isikut, kes kauba liidu 

tolliterritooriumile toob, toimetama selle tolli määratud kohta, et toll saaks vajaduse 

korral kontrollida, kas tegemist on liidu või liiduvälise kaubaga.  
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(9) Määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 136 esinev viide kõnealuse määruse artiklile 141 

tuleks välja jätta, et oleks selge, et kõnealuse määruse artikli 141 lõiget 1, milles 

välistatakse teatavate sätete kohaldamine transiidiprotseduurile suunatud kauba 

suhtes, kohaldatakse ka kauba suhtes, mis tuuakse liidu tolliterritooriumile tagasi 

pärast selle ajutist väljaviimist otseteed mööda meritsi või õhuteed pidi. 

(10) Määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 136 esinev viide kõnealuse määruse 

artiklitele 144–149, mis käsitlevad ajutist ladustamist, tuleks samuti välja jätta. Kuigi 

kõnealuseid sätteid ei kohaldata liidu kauba suhtes, tuleks neid kohaldada liiduvälise 

kauba suhtes. Määruse (EL) nr 952/2013 artiklit 136 tuleks selles osas vastavalt 

muuta. 

(11) Käesolev määrus peaks jõustuma võimalikult kiiresti, et tagada viivitamata kauba 

tõhus järelevalve,  

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 
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Artikkel 1 

Määruse (EL) nr 952/2013 artikkel 136 asendatakse järgmisega:  

„Artikkel 136 

Kaup, mis on liidu tolliterritooriumilt meritsi või õhuteed pidi ajutiselt välja viidud 

1. Artikleid 127–130 ja artiklit 133 ei kohaldata, kui liiduväline kaup tuuakse liidu 

tolliterritooriumile pärast seda, kui kaup viidi meritsi või õhuteed pidi ajutiselt liidu 

tolliterritooriumilt välja ja kui kaupa on veetud otseteed mööda, tegemata peatusi 

väljaspool liidu tolliterritooriumi. 

2. Artikleid 127–130 ja artiklit 133 ei kohaldata, kui liidu kaup, mille liidu kauba 

tollistaatust on vaja tõendada vastavalt artikli 153 lõikele 2, tuuakse liidu 

tolliterritooriumile pärast seda, kui kaup viidi meritsi või õhuteed pidi ajutiselt liidu 

tolliterritooriumilt välja ja kui kaupa on veetud otseteed mööda, tegemata peatusi 

väljaspool liidu tolliterritooriumi. 

3. Artikleid 127–130 ning artikleid 133, 139 ja 140 ei kohaldata, kui liidu kaup, mida 

veetakse, ilma et kauba tollistaatus muutuks vastavalt artikli 155 lõikele 2, tuuakse 

liidu tolliterritooriumile pärast seda, kui kaup viidi meritsi või õhuteed pidi ajutiselt 

liidu tolliterritooriumilt välja ja kui kaupa on veetud otseteed mööda, tegemata peatusi 

väljaspool liidu tolliterritooriumi.“ 
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Artikkel 2 

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

…, 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president eesistuja 

 

 

(Puudutab kõiki keeleversioone.) 


