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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa Liidu 
tollivaldkonna ühtne teeninduskeskkond ja muudetakse määrust (EL) nr 952/2013
(COM(2020)0673 – C9-0338/2020 – 2020/0306(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0673),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artikleid 33, 
114 ja 207, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C9-
0338/2020),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 24. märtsi 2021. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni kirja,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A9-0279/2021),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

1 ELT C 220, 9.6.2021, lk 62.
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Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1a) Tolliliit on olnud maailma 
suurimate kaubandusblokkide hulka 
kuuluva Euroopa Liidu nurgakivi. 
Tolliliit on ülimalt tähtis liidu edukaks 
lõimumiseks ja siseturu tõrgeteta 
toimimiseks nii äriühingute kui ka 
tarbijate huvides.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liidu rahvusvahelise kaubanduse 
suhtes kohaldatakse nii tollialaseid kui ka 
muid liidu õigusakte. Viimati nimetatud 
õigusakte kohaldatakse konkreetse kauba 
suhtes sellistes poliitikavaldkondades nagu 
tervis ja ohutus, keskkond, põllumajandus, 
kalandus, kultuuripärand ja turujärelevalve. 
Üks peamisi Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 952/201330 
kohaselt tolliasutustele antud ülesandeid on 
tagada liidu ja selle elanike julgeolek ja 
turvalisus ning vajaduse korral 
keskkonnakaitse tihedas koostöös teiste 
asutustega. Liidu tolliväliste 
haldusformaalsuste eest vastutavad 
asutused (edaspidi „pädevad 
partnerasutused“) ja tolliasutused töötavad 
sageli eraldi, tekitades kauplejatele 
keerulised ja koormavad 
aruandluskohustused ning ebatõhusa kauba 
tollivormistuse, mis soodustab vigu ja 
pettusi. Selleks et tegeleda tolli ja pädevate 
partnerasutuste killustunud koostalitlusega 
kauba tollivormistuse haldamisel ning 
koordineerida tegevust selles valdkonnas, 
on komisjon ja liikmesriigid võtnud aastate 
jooksul mitmeid kohustusi, et töötada 
kauba tollivormistuse jaoks välja ühtse 

(1) Liidu rahvusvahelise kaubanduse 
suhtes kohaldatakse nii tollialaseid kui ka 
muid liidu õigusakte. Viimati nimetatud 
õigusakte kohaldatakse konkreetse kauba 
suhtes sellistes poliitikavaldkondades nagu 
tervis ja ohutus, keskkond, põllumajandus, 
kalandus, kultuuripärand ja turujärelevalve. 
Üks peamisi Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 952/201330 
kohaselt tolliasutustele antud ülesandeid on 
tagada liidu ja selle elanike julgeolek ja 
turvalisus ning vajaduse korral 
keskkonnakaitse tihedas koostöös teiste 
asutustega. Liidu tolliväliste 
haldusformaalsuste eest vastutavad 
asutused (edaspidi „pädevad 
partnerasutused“) ja tolliasutused töötavad 
sageli eraldi, tekitades kauplejatele 
keerulised ja koormavad 
aruandluskohustused ning ebatõhusa kauba 
tollivormistuse, mis soodustab vigu, pettusi 
ja lisakulusid ettevõtjatele. Nende asutuste 
koostalitluse probleemid on suur takistus 
edusammude tegemisel digitaalse ühtse 
turu väljakujundamiseks ja integreeritud 
ja kooskõlastatud tolli- ja piirihalduse 
saavutamiseks. Selleks et tegeleda tolli ja 
pädevate partnerasutuste killustunud 
koostalitlusega kauba tollivormistuse 
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teeninduskeskkonna algatused. haldamisel ning koordineerida tegevust 
selles valdkonnas, on komisjon ja 
liikmesriigid võtnud aastate jooksul 
mitmeid kohustusi, et töötada kauba 
tollivormistuse jaoks välja ühtse 
teeninduskeskkonna algatused.

__________________ __________________
30 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).

30 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).

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsuse nr 70/2008/EÜ31 artikli 4 
lõikele 6 püüavad liikmesriigid ja komisjon 
luua ja kasutusele võtta ühtse 
teeninduskeskkonna raamistiku. 
21. jaanuari 2015. aasta lõpparuandes 
elektroonilise tolli ELis rakendamise 
hindamise kohta32 on märgitud, et kuigi 
kõnealuse otsuse teatavad elemendid on 
endiselt väga olulised, on teised osad kas 
asendatud või ei ole need piisavalt 
konkreetsed, et innustada ja stimuleerida 
edasist arengut, eelkõige ühtse 
teeninduskeskkonna algatuse osas. Sellest 
lähtudes kiideti nõukogu 17. detsembri 
2014. aasta järeldustes elektroonilise tolli 
ja ühtse liidese rakendamise kohta Euroopa 
Liidus33 heaks 15. oktoobri 2014. aasta 
Veneetsia deklaratsioon34 ning kutsuti 
komisjoni üles esitama ettepanekut otsuse 
nr 70/2008/EÜ läbivaatamiseks.

(2) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsusele nr 70/2008/EÜ31 
püüavad liikmesriigid ja komisjon luua ja 
kasutusele võtta ühtse teeninduskeskkonna 
raamistiku, mis tagab tõrgeteta 
andmevahetuse ettevõtjate ja tolliasutuste 
vahel, tolliasutuste ja komisjoni vahel, 
tolliasutuste ja muude asutuste või ametite 
vahel ning eri tollisüsteemide vahel kogu 
liidus ning võimaldab ettevõtjatel esitada 
tollile kogu impordi või ekspordi 
tollivormistuseks vajaliku teabe, 
sealhulgas tolliga mitteseotud 
õigusaktidega nõutava teabe. Kõnealuse 
otsuse teatavad elemendid on kas 
asendatud või ei ole need piisavalt 
konkreetsed, et innustada ja stimuleerida 
edasist arengut, eelkõige ühtse 
teeninduskeskkonna algatuse osas. Sellest 
lähtudes ja kooskõlas 21. jaanuari 
2015. aasta lõpparuandega elektroonilise 
tolli ELis rakendamise hindamise kohta31a 
kiideti nõukogu 17. detsembri 2014. aasta 
järeldustes elektroonilise tolli ja ühtse 
liidese rakendamise kohta Euroopa 
Liidus33 heaks 15. oktoobri 2014. aasta 
Veneetsia deklaratsioon34 ning kutsuti 
komisjoni üles esitama ettepanekut otsuse 
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nr 70/2008/EÜ läbivaatamiseks.

__________________ __________________
31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
jaanuari 2008. aasta otsus nr 70/2008/EÜ 
tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna 
kohta (ELT L 23, 26.1.2008, lk 21).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
jaanuari 2008. aasta otsus nr 70/2008/EÜ 
tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna 
kohta (ELT L 23, 26.1.2008, lk 21).
31a Lõpparuanne, mille koostasid 
komisjoni taotlusel Coffey International 
Development, Europe Economic Research 
Ltd ja Ramboll Management Consulting.

32 Lõpparuanne, mille koostasid komisjoni 
taotlusel Coffey International 
Development, Europe Economic Research 
Ltd ja Ramboll Management Consulting.

32 Lõpparuanne, mille koostasid komisjoni 
taotlusel Coffey International 
Development, Europe Economic Research 
Ltd ja Ramboll Management Consulting.

33 ST16507/14. 33 ST16507/14.
34 Nõukogu 17. detsembri 2014. aasta 
järelduste lisa.

34 Nõukogu 17. detsembri 2014. aasta 
järelduste lisa.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsus nr 70/2008/EÜ oli õiguslikuks 
aluseks, mis võimaldas komisjonil 
koostada e-tolli mitmeaastase 
strateegiakava liidu ühtse ja 
koostalitlusvõimelise elektroonilise 
tollikeskkonna loomiseks. Määruse 
ettepanekus, millega kehtestatakse 
mitmeaastases finantsraamistikus 
tollivaldkonna koostööprogramm1a, tegi 
komisjon parema õigusloome 
tegevuskavast tulenevate kohustuste 
täitmiseks ettepaneku otsus nr 
70/2008/EÜ kehtetuks tunnistada ja see 
otsus asendada. Lõpuks jäeti viited e-tolli 
mitmeaastasele strateegiakavale (MASP-
C) määrusega (EL) 2021/444 loodud 
tolliprogrammist välja ja seetõttu ei 
tunnistatud otsust nr 70/2008/EÜ 
kehtetuks. Kuna kõik otsuse nr 
70/2008/EÜ asjaomased sätted on kas 
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määrusega (EL) nr 925/2013 üle võetud 
või võetakse need üle käesoleva 
määrusega, tuleks otsus nr 70/2008/EÜ 
kehtetuks tunnistada. Määruse (EL) nr 
952/2013 ja käesoleva määruse sidususe 
ja kooskõlastatuse tagamiseks peaks 
MASP-C hõlmama kõiki asjakohaseid 
elemente, mis on seotud kõigi mõlema 
määruse seisukohast oluliste 
elektrooniliste süsteemidega.
__________________
1a (COM(2018)0442)

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kaubanduse hõlbustamine ning 
turvalisus ja julgeolek puudutavad kõiki 
asutusi, kes osalevad kauba 
tollivormistuses kõikjal liidu piiridel. 
Rahvusvahelise kaubanduse kiire kasv on 
suurendanud vajadust parema koostöö ja 
koordineerimise järele nende asutuste 
vahel. Käimasolev digiüleminek võimaldab 
seda olukorda tõhusamalt lahendada, 
ühendades tolliasutuste ja pädevate 
partnerasutuste süsteemid ning 
võimaldades süstemaatilist automaatset 
teabevahetust nende vahel. Seega ei ole 
praegune õigusnormidele vastavuse 
raamistik piisav, et toetada tõhusat 
koostööd tolliasutuste ja pädevate 
partnerasutuste vahel, kelle süsteeme ja 
menetlusi iseloomustab killustatus ja 
liiasus. Täielikult koordineeritud ja tõhus 
kauba tollivormistus nõuab rahvusvahelise 
kaubanduse jaoks liidu ühtlustatud 
regulatiivset keskkonda, mis toob liidule ja 
selle elanikele pikaajalist kasu kõigis 
poliitikavaldkondades.

(4) Kaubanduse hõlbustamine ning 
turvalisus ja julgeolek puudutavad kõiki 
asutusi, kes osalevad kauba 
tollivormistuses kõikjal liidu piiridel. 
Rahvusvahelise kaubanduse ja e-
kaubanduse kiire kasv on suurendanud 
vajadust parema koostöö ja 
koordineerimise järele nende asutuste 
vahel. Käimasolev digiüleminek võimaldab 
seda olukorda tõhusamalt lahendada, 
ühendades tolliasutuste ja pädevate 
partnerasutuste süsteemid ning 
võimaldades integreeritud, 
juurdepääsetavat ja süstemaatilist 
automaatset teabevahetust nende vahel, et 
tugevdada sertifikaatide kontrollimist ja 
luua korrapärane koostöö 
tolliprotseduuride valdkonnas. Seega ei 
ole praegune õigusnormidele vastavuse 
raamistik piisav, et toetada tõhusat 
koostööd tolliasutuste ja pädevate 
partnerasutuste vahel, kelle süsteeme ja 
menetlusi iseloomustab killustatus ja 
liiasus. Täielikult koordineeritud ja tõhus 
kauba tollivormistus nõuab rahvusvahelise 
kaubanduse jaoks liidu ühtlustatud 
regulatiivset keskkonda, mis toob liidule ja 
selle elanikele pikaajalist kasu kõigis 
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poliitikavaldkondades, toetab siseturu 
tõhusust ja tõrgeteta toimimist ning tagab 
tarbijate kaitse.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Käesoleva määruse rakendamisel 
tuleks arvesse võtta järeldusi Euroopa 
Kontrollikoja eriaruandes nr 04/2021 
„Tollikontroll: ebapiisav ühtlustamine 
kahjustab ELi finantshuve“. Kuigi 
digilahendused võivad suurendada 
ühtlustamist ja vähendada töövoogu, ei 
kaota digilahendused vajadust 
nõuetekohaselt koolitatud töötajate järele. 
Seega võib piisavate ressursside ja 
töötajate puudumine tolliasutustes 
ohustada siseturu ja tolliliidu 
nõuetekohast toimimist. Seetõttu peaksid 
liikmesriikide investeeringud 
digitaalsüsteemidesse kindlustama 
vajaliku personali jaoks piisava rahastuse, 
et tagada tollikontrolli ühtne läbiviimine 
kogu ELis.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Komisjoni 19. aprilli 2016. aasta 
teatises36 esitatud ELi e-valitsuse 
tegevuskava 2016–2020 eesmärk on 
suurendada avalike teenuste tõhusust, 
kõrvaldades olemasolevad digitaalsed 
tõkked, vähendades halduskoormust ja 
parandades riikide haldusasutuste vahelise 
suhtluse kvaliteeti. Kooskõlas selle 
visiooniga ja ulatuslikumate 
jõupingutustega lihtsustada ja digiteerida 
rahvusvahelise kaubavahetuse 

(5) Komisjoni 19. aprilli 2016. aasta 
teatises36 esitatud ELi e-valitsuse 
tegevuskava 2016–2020 eesmärk on 
suurendada avalike teenuste tõhusust, 
kõrvaldades olemasolevad digitaalsed 
tõkked, vähendades halduskoormust ja 
parandades riikide haldusasutuste vahelise 
suhtluse kvaliteeti. Eelkõige hõlmab see 
kava selliseid põhimõtteid nagu vaikimisi 
digitaalsete teenuste standard, ühekordne 
aruandlus, vaikimisi piiriülesed tegevused 
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aruandlusprotsesse töötas komisjon välja 
vabatahtliku katseprojekti „ELi 
tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna 
sertifikaate käsitleva teabe vahetamise 
süsteem“. See projekt võimaldab 
tolliasutustel automaatselt kontrollida 
piiratud arvu tolliväliste formaalsuste 
täitmist, võimaldades vahetada teavet 
osalevate liikmesriikide tollisüsteemide ja 
vastavate liidu tolliväliste formaalsuste 
haldamise süsteemide vahel. Kuigi projekt 
on parandanud tollivormistusmenetlusi, 
piirab selle vabatahtlikkus selgelt selle 
potentsiaali tuua olulist kasu 
tolliasutustele, pädevatele 
partnerasutustele ja ettevõtjatele.

liikuvuse hõlbustamiseks digitaalsel 
ühtsel turul, vaikimisi koostalitlusvõime, 
tagamaks et avalikus teenused toimivad 
tõrgeteta kogu siseturul, ning 
isikuandmete ning IT-turvalisuse 
usaldusväärsus.

__________________ __________________
36 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „ELi e-valitsuse tegevuskava 
2016–2020. Valitsussektori digitaalse 
arengu kiirendamine“ (COM(2016) 179 
final, 19. aprill 2016).

36 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „ELi e-valitsuse tegevuskava 
2016–2020. Valitsussektori digitaalse 
arengu kiirendamine“ (COM(2016) 179 
final, 19. aprill 2016).

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Kooskõlas ELi e-valitsuse 
tegevuskava 2016–2020 visiooni ja 
ulatuslikumate jõupingutustega 
lihtsustada ja digiteerida rahvusvahelise 
kaubavahetuse aruandlusprotsessi töötas 
komisjon välja vabatahtliku katseprojekti 
„ELi tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna sertifikaate käsitleva 
teabe vahetamise süsteem“. See projekt 
võimaldab tolliasutustel automaatselt 
kontrollida piiratud arvu tolliväliste 
formaalsuste täitmist, võimaldades 
vahetada teavet osalevate liikmesriikide 
tollisüsteemide ja vastavate liidu 
tolliväliste formaalsuste haldamise 
süsteemide vahel. Kuigi projekt on 
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parandanud tollivormistusprotseduure, 
piirab selle vabatahtlikkus selgelt selle 
potentsiaali tuua olulist kasu 
tolliasutustele, pädevatele 
partnerasutustele ja ettevõtjatele, nimelt 
tervikliku ülevaate puudumise tõttu kogu 
impordist ja ekspordist ELis ning piiratud 
mõju tõttu halduskoormuse 
vähendamisele ettevõtjate jaoks.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5b) ELi tollivaldkonna ühtne 
teeninduskeskkond peaks olema 
võimalikult ühtlustatud ja 
koostalitlusvõimeline muude 
olemasolevate või tulevaste tolliga seotud 
süsteemidega, nagu määruse (EL) 
nr 952/2013 kohane keskne tollivormistus. 
Komisjon peaks edendama 
kaubandussüsteemide ja riiklike 
tollivaldkonna ühtsete 
teeninduskeskkondade koostalitlusvõimet 
ning vajaduse korral ja asjaomase 
kolmanda riigi nõusolekul peaks 
komisjon kaaluma võimalust muuta EU 
CSW-CERTEX koostalitlusvõimeliseks 
kolmandate riikide tolli- ja tolliväliste 
süsteemidega, et hõlbustada kaupade 
tollivormistust ja muuta rahvusvaheline 
kaubandus tõhusamaks. Vajaduse korral 
tuleks püüda saavutada koostoime 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2019/12391 loodud 
Euroopa merenduse ühtsete 
kontaktpunktide keskkonna ja Euroopa 
Liidu tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna vahel. 
__________________
1Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1239, 
millega luuakse Euroopa merenduse 
ühtsete kontaktpunktide keskkond ja 
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tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2010/65/EL (ELT L 198, 25.7.2019, lk 
64).

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Euroopa Liidu tollivaldkonna 
ühtse teeninduskeskkonna abil täieliku 
digitaalsuse saavutamine eeldab 
pakutavate lahenduste kõrgetasemelist 
küberturvalisust. Edukas rünne Euroopa 
Liidu tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna vastu häiriks 
tõenäoliselt tolli- ja tolliväliseid 
formaalsusi liidus ning kahjustaks 
kaubandust ja liidu majandust. Seega 
tuleb kommunikatsioonivõrkude, 
infosüsteemide ja tolliasutuste 
kasutatavate vahendite puhul järgida 
küberturvalisuse kõrget standardit, 
näiteks seda, mis kehtestatakse tulevases 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis, mis käsitleb meetmeid, millega 
tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge 
tase kogu liidus („NIS 2 direktiiv“), ja 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
(EL) 2016/1148. Nii komisjon kui ka 
liikmesriigid järgivad võimaluse korral 
alati Euroopa Liidu Küberturvalisuse 
Ameti (ENISA) soovitusi seoses EU CSW-
CERTEXi ja riiklike tollivaldkonna 
ühtsete teeninduskeskkondade 
küberturvalisusega.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Digitaalse teabe vahetamine EU 
CSW-CERTEXi kaudu peaks hõlmama 

(7) Digitaalse teabe vahetamine EU 
CSW-CERTEXi kaudu peaks hõlmama 
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liidu tolliväliseid formaalsusi, mis on 
sätestatud liidu õigusaktides, mille 
jõustamine on tolliasutuste ülesanne. 
Nende formaalsustega kehtestatakse 
teatavate kaupade impordi, ekspordi või 
transiidi jaoks erinevad kohustused ning 
nende kontrollimine tollikontrolli abil on 
ELi tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna tõhusa toimimise 
seisukohast äärmiselt oluline. EU CSW-
CERTEX peaks hõlmama liidu 
õigusaktides sätestatud digiteeritud 
haldusformaalsusi, mida haldavad pädevad 
partnerasutused liidu elektroonilistes 
tollivälistes süsteemides, talletades kõikide 
liikmesriikide asjakohast teavet, mis on 
nõutav kauba tollivormistuseks. Seepärast 
on asjakohane määrata kindlaks liidu 
tollivälised formaalsused, mille puhul 
tuleks teha digitaalset koostööd EU CSW-
CERTEXi kaudu. Eelkõige peaks EU 
CSW-CERTEX esialgu hõlmama sanitaar- 
ja fütosanitaarnõudeid, 
mahepõllumajanduslike toodete importi 
reguleerivaid eeskirju, fluoritud 
kasvuhoonegaaside ja osoonikihti 
kahandavate ainetega seotud 
keskkonnanõudeid ning kultuuriväärtuste 
impordiga seotud formaalsusi.

liidu tolliväliseid formaalsusi, mis on 
sätestatud liidu õigusaktides, mille 
jõustamine on tolliasutuste ülesanne. 
Nende formaalsustega kehtestatakse 
teatavate kaupade impordi, ekspordi või 
transiidi jaoks erinevad kohustused ning 
nende kontrollimine tollikontrolli abil on 
ELi tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna tõhusa toimimise 
seisukohast äärmiselt oluline. EU CSW-
CERTEX peaks hõlmama liidu 
õigusaktides sätestatud digiteeritud 
haldusformaalsusi, mida haldavad pädevad 
partnerasutused liidu elektroonilistes 
tollivälistes süsteemides, talletades kõikide 
liikmesriikide asjakohast teavet, mis on 
nõutav kauba tollivormistuseks. Seepärast 
on asjakohane määrata kindlaks liidu 
tollivälised formaalsused, mille puhul 
tuleks teha digitaalset koostööd EU CSW-
CERTEXi kaudu, samas kui pikas 
perspektiivis ja niipea, kui asjakohased 
tehnilised ja talitluslikud kirjeldused on 
kehtestatud, tuleks kaasata kõik 
tollivälised süsteemid. Eelkõige peaks EU 
CSW-CERTEX esialgu hõlmama sanitaar- 
ja fütosanitaarnõudeid, 
mahepõllumajanduslike toodete importi 
reguleerivaid eeskirju, fluoritud 
kasvuhoonegaaside ja osoonikihti 
kahandavate ainetega seotud 
keskkonnanõudeid ning kultuuriväärtuste 
impordiga seotud formaalsusi, ning 
vabatahtlikkuse alusel tooteohutusega 
seotud eeskirju, metsaõigusnormide 
täitmise järelevalve, metsahalduse ja 
puidukaubanduse eeskirju ning 
kemikaalide registreerimise, hindamise, 
autoriseerimise ja piiramisega seotud 
eeskirju.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Komisjon peaks koostöös (9) Komisjon peaks koostöös 
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liikmesriikidega välja töötama, 
integreerima ja kasutusele võtma EU 
CSW-CERTEXi ning seda haldama. 
Selleks et liidu tolliväliste formaalsuste 
jaoks oleks liidu tasandil olemas 
asjakohased ja ühtlustatud ühtsed 
teeninduskeskkonnad, peaks komisjon 
ühendama vastavad liidu tollivälised 
süsteemid EU CSW-CERTEXiga. 
Liikmesriigid peaksid vastutama oma 
riiklike tollivaldkonna ühtsete 
teeninduskeskkondade ühendamise eest EU 
CSW-CERTEXiga.

liikmesriikidega välja töötama, 
integreerima ja kasutusele võtma EU 
CSW-CERTEXi ning seda haldama. 
Selleks et liidu tolliväliste formaalsuste 
jaoks oleks liidu tasandil olemas 
asjakohased ja ühtlustatud ühtsed 
teeninduskeskkonnad, peaks komisjon 
ühendama vastavad liidu tollivälised 
süsteemid EU CSW-CERTEXiga. 
Liikmesriigid peaksid vastutama oma 
riiklike tollivaldkonna ühtsete 
teeninduskeskkondade ühendamise eest EU 
CSW-CERTEXiga ning vastutama 
asjakohaste liideste EU CSW-
CERTEXiga integreerimise ja nende 
haldamise eest, sealhulgas piisava arvu 
nõuetekohaselt koolitatud töötajate 
olemasolu eest. Komisjon peaks pakkuma 
koolitust ja toetama meeskondi, kes on 
seotud riikliku tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna loomise, 
kujundamise ja hooldamisega. Komisjon 
peaks samuti pakkuma abi riiklike 
tollivaldkonna ühtsete 
teeninduskeskkondade ühendamisel EU 
CSW-CERTEXiga. EU CSW-CERTEX ja 
riiklikud tollivaldkonna ühtsed 
teeninduskeskkonnad tuleks viia 
vastavusse soovitustega koostalitlusvõime 
kohta avalike teenuste valdkonnas, mis on 
sätestatud teatises „Euroopa 
koostalitlusvõime raamistik. 
Rakendusstrateegia“.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Igasugune isikuandmete 
töötlemine EU CSW-CERTEXis peaks 
hõlbustama teabe jagamist riiklike 
tollikeskkondade ja liidu tolliväliste 
süsteemide vahel ilma andmeid talletamata. 
Samuti peaks see vajaduse korral andmeid 
teisendama, et võimaldada teabevahetust 
mõlema digitaalse keskkonna vahel. 

(10) Isikuandmete ja isikustamata 
andmete töötlemine EU CSW-CERTEXis 
ei peaks piirama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2016/6791a 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) 
kohaldamist ega Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EL) 2018/18071b 
(isikustamata andmete vaba liikumise 
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Andmete teisendamiseks kasutatavad 
infotehnoloogiavahendid peaksid asuma 
liidus.

määrus) sätestatud põhimõtete 
kohaldamist ning see peaks toimuma 
ohutus ja turvalises küberohtude eest 
kaitstud keskkonnas. Selleks tuleks vastu 
võtta ja kasutusele võtta sobivad 
organisatsioonilised ja tehnilised 
küberturvalisuse meetmed, eelkõige 
krüpteerimismeetmed. Ühtlasi peaks 
isikuandmete ja isikustamata andmete 
töötlemine EU CSW-CERTEXis 
hõlbustama teabe jagamist riiklike 
tollikeskkondade ja liidu tolliväliste 
süsteemide vahel ilma andmeid talletamata. 
Samuti peaks see vajaduse korral andmeid 
teisendama, et võimaldada teabevahetust 
mõlema digitaalse keskkonna vahel. 
Andmete teisendamiseks kasutatavad 
infotehnoloogiavahendid peaksid asuma 
liidus.

__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 
119, 4.5.2016, lk 1).
1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
novembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1807, mis käsitleb isikustamata 
andmete Euroopa Liidus vaba liikumise 
raamistikku (ELT L 303, 28.11.2018, lk 
59).

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Euroopa Liidu tollivaldkonna 
ühtne teeninduskeskkond tuleks töötada 
välja kõrge küberturvalisuse tasemega ja 
see peaks hõlmama tõrkekindlaid 
vahendeid. Lisaks peaks Euroopa Liidu 
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tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna 
raamistik ning tolli- ja tolliväliste 
süsteemide digiteerimine võimaldama 
liikmesriikidel ja komisjonil tõhusalt 
kasutada tipptasemel andmeanalüüsi ja 
tehisintellekti vahendeid, et tõhustada 
pettuste ja mittevastavuste avastamist ning 
vähendada selliseid riske liidus. Lisaks 
peaks see kaasa tooma tugevdatud 
kontrolli- ja kaitsemehhanismid pettuste 
vastu, et parandada manuaalse ja 
kohapealse kontrolli suunamist, 
sealhulgas seoses tooteohutusega ja 
võltsitud toodete puhul, mida 
imporditakse kaubanduslikul eesmärgil.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10b) Tuleb luua riiklike tollivaldkonna 
ühtsete teeninduskeskkondade töörühm, 
mis toimib foorumina, kus arutatakse 
riiklike tollivaldkonna ühtsete 
teeninduskeskkondade kasutuselevõtul 
tehtud edusamme tehnilisel tasandil ja 
aidatakse soovitada Euroopa Liidu 
tollivaldkonna ühtsele 
teeninduskeskkonnale ning EU CSW-
CERTEXile lisatavaid täiendavaid tolli- ja 
tolliväliseid süsteeme. Töörühm peaks 
koosnema komisjoni esindajatest ja 
liikmesriikide koordinaatoritest. 
Töörühma esindajad peaksid tundma 
riiklike ja Euroopa Liidu tollivaldkonna 
ühtsete teeninduskeskkondade tehnilisi 
üksikasju. Lisaks peaks töörühm 
asjaomase liikmesriigi taotlusel andma 
sisendit ja pakkuma tuge mis tahes 
riikliku tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna loomiseks, 
kavandamiseks ja rakendamiseks. 
Järjepidevuse tagamiseks peaks töörühma 
koosolek toimuma vähemalt kord kuue 
kuu jooksul ning koosolekuid peaksid 
kutsuma kokku ja juhtima komisjoni 
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esindajad, kes peaksid koostama kirjaliku 
kokkuvõtte igal koosolekul tehtud 
järeldustest ning pidama ajakohastatud 
registrit iga liikmesriigi riikliku 
tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna 
ja Euroopa Liidu tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna kohta.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Rahvusvahelise kaubanduse suhtes 
kohaldatavate tollialaste ja liidu tolliväliste 
haldusformaalsuste suurem digiteerimine 
on loonud liikmesriikidele uusi võimalusi 
parandada digitaalset koostööd tolli ja 
pädevate partnerasutuste vahel. Nende 
prioriteetide saavutamiseks on mitu 
liikmesriiki alustanud riiklike 
tollivaldkonna ühtsete 
teeninduskeskkondade raamistike 
väljatöötamist. Need algatused erinevad 
oluliselt sõltuvalt tolli olemasolevast 
infotehnoloogiasüsteemide ülesehitusest, 
prioriteetidest ja kulustruktuuridest. 
Seepärast on vaja nõuda, et liikmesriigid 
looksid ja käitaksid EU CSW-CERTEXiga 
hõlmatud liidu tolliväliste formaalsuste 
jaoks riiklikke ühtseid teeninduskeskkondi. 
Need keskkonnad peaksid olema ELi 
tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna 
riiklikud osad, võimaldades elektroonilist 
teabevahetust ning koostööd tolli, pädevate 
partnerasutuste ja ettevõtjate vahel, et 
kindlustada EU CSW-CERTEXiga 
hõlmatud tollialaste õigusaktide ja liidu 
tolliväliste formaalsuste järgimine ja tõhus 
täitmise tagamine. Selle eesmärgi kohaselt 
peaksid riiklikud tollivaldkonna ühtsed 
teeninduskeskkonnad võimaldama 
tolliasutustel automaatselt kontrollida 
formaalsusi, mille kohta edastatakse 
andmeid vastavast liidu tollivälisest 
süsteemist EU CSW-CERTEXi kaudu. 
Riiklikud tollivaldkonna ühtsed 

(13) Rahvusvahelise kaubanduse suhtes 
kohaldatavate tollialaste ja liidu tolliväliste 
haldusformaalsuste suurem digiteerimine 
on loonud liikmesriikidele uusi võimalusi 
parandada digitaalset koostööd tolli ja 
pädevate partnerasutuste vahel. Nende 
prioriteetide saavutamiseks on mitu 
liikmesriiki alustanud riiklike 
tollivaldkonna ühtsete 
teeninduskeskkondade raamistike 
väljatöötamist. Need algatused erinevad 
oluliselt sõltuvalt tolli olemasolevast 
infotehnoloogiasüsteemide ülesehitusest, 
prioriteetidest ja kulustruktuuridest. 
Seepärast on vaja nõuda, et liikmesriigid 
looksid ja käitaksid EU CSW-CERTEXiga 
hõlmatud liidu tolliväliste formaalsuste 
jaoks riiklikke ühtseid teeninduskeskkondi. 
Need keskkonnad peaksid olema ELi 
tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna 
riiklikud osad. Iga liikmesriik peaks 
komisjoni esitatud ühtsete tehniliste 
kirjelduste alusel välja töötama I lisas 
loetletud asjakohased tollivälised 
süsteemid ja integreerima need oma 
tollivaldkonna ühtsesse 
teeninduskeskkonda, need peaksid olema 
ohutu ja turvalise keskkonnaga, kaitstud 
küberohtude eest ning kasutama parimaid 
saadaolevaid küberturvalisuse vahendeid. 
Need ühtsed tehnilised kirjeldused 
peaksid võimaldama ühiseid 
andmekogumeid kõigi rakenduste, 
deklaratsioonide ja teatiste jaoks, et luua 
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teeninduskeskkonnad peaksid samuti 
võimaldama pädevatel partnerasutustel 
jälgida ja kontrollida kogu liidus tolli poolt 
vabastatud lubatud kauba koguseid 
(edaspidi „koguste haldamine“). Selle 
tagamiseks tuleks anda EU CSW-
CERTEXi kaudu liidu tollivälistele 
süsteemidele vajalikku teavet 
tollivormistuse kohta. Praktikas on koguste 
haldamine liidu tasandil vajalik selleks, et 
oleks võimalik paremini tagada tolliväliste 
haldusformaalsuste täitmine, jälgides 
automaatselt ja järjepidevalt kauba 
vabastamiseks lubatud koguste tarbimist 
ning vältides nende liig- või väärkasutust.

koostalitlusvõimeline ühine IT-liidese 
lahendus, ning peaksid tagama, et riiklike 
ametiasutuste poolt väljastatud otsused 
kehtivad kogu liidus. See võimaldaks 
elektroonilist teabevahetust ning koostööd 
tolli, pädevate partnerasutuste ja ettevõtjate 
vahel ja kindlustaks EU CSW-
CERTEXiga hõlmatud tollialaste 
õigusaktide ja liidu tolliväliste 
formaalsuste järgimise ja tõhusa täitmise 
tagamise. Selle eesmärgi kohaselt peaksid 
riiklikud tollivaldkonna ühtsed 
teeninduskeskkonnad olema omadustelt 
samaväärsed ja võimaldama tolliasutustel 
automaatselt kontrollida formaalsusi, mille 
kohta edastatakse andmeid vastavast liidu 
tollivälisest süsteemist EU CSW-
CERTEXi kaudu. Riiklikud tollivaldkonna 
ühtsed teeninduskeskkonnad peaksid 
samuti võimaldama pädevatel 
partnerasutustel jälgida ja kontrollida kogu 
liidus tolli poolt vabastatud lubatud kauba 
koguseid (edaspidi „koguste haldamine“). 
Selle tagamiseks tuleks anda EU CSW-
CERTEXi kaudu liidu tollivälistele 
süsteemidele vajalikku teavet 
tollivormistuse kohta. Praktikas on koguste 
haldamine liidu tasandil vajalik selleks, et 
oleks võimalik paremini tagada tolliväliste 
haldusformaalsuste täitmine, jälgides 
automaatselt ja järjepidevalt kauba 
vabastamiseks lubatud koguste tarbimist 
ning vältides nende liig- või väärkasutust. 
Riiklike ühtsete teeninduskeskkondade 
ühtlustamine ja kohustuslik ühendus EU 
CSW-CERTEXiga hõlbustaks tõhusat 
koguste haldamist liidu tasandil.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et veelgi lihtsustada kauba 
tollivormistust ettevõtjate jaoks, peaksid 
riiklikud tollivaldkonna ühtsed 
teeninduskeskkonnad muutuma ühtseks 

(14) Selleks et veelgi lihtsustada kauba 
tollivormistust ettevõtjate jaoks ja 
vähendada halduskoormust, peaksid 
riiklikud tollivaldkonna ühtsed 
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kanaliks, mille kaudu suhelda tolli ja 
pädevate partnerasutustega. Liidu 
tollivälised formaalsused, mille suhtes 
kõnealust täiendavat lihtsustavat meedet 
kohaldatakse, on osa EU CSW-
CERTEXiga hõlmatud üldistest 
formaalsustest. Komisjon peaks need 
formaalsused järk-järgult kindlaks 
määrama, hinnates kaubanduse 
hõlbustamisega seotud kriteeriumide 
täitmist ning võttes arvesse nende 
õiguslikku ja tehnilist teostatavust. 
Kaubanduse edasiseks hõlbustamiseks 
peaks olema võimalik kasutada riiklikke 
tollivaldkonna ühtseid teeninduskeskkondi 
platvormina, et koordineerida kontrolle 
tolliasutuste ja pädevate partnerasutuste 
vahel kooskõlas määruse (EL) nr 952/2013 
artikli 47 lõikega 1.

teeninduskeskkonnad muutuma ühtseks 
kanaliks, mille kaudu suhelda tolli ja 
pädevate partnerasutustega. Liidu 
tollivälised formaalsused, mille suhtes 
kõnealust täiendavat lihtsustavat meedet 
kohaldatakse, on osa EU CSW-
CERTEXiga hõlmatud üldistest 
formaalsustest. Komisjon peaks need 
formaalsused järk-järgult kindlaks 
määrama, hinnates kaubanduse 
hõlbustamisega seotud kriteeriumide 
täitmist ning võttes arvesse nende 
õiguslikku ja tehnilist teostatavust. 
Kaubanduse edasiseks hõlbustamiseks ja 
kontrollide tõhususe parandamiseks peaks 
olema võimalik kasutada riiklikke 
tollivaldkonna ühtseid teeninduskeskkondi 
platvormina, et koordineerida kontrolle 
tolliasutuste ja pädevate partnerasutuste 
vahel kooskõlas määruse (EL) nr 952/2013 
artikli 47 lõikega 1.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Iga liikmesriik peaks olema tema 
riiklikus tollivaldkonna ühtses 
teeninduskeskkonnas tehtavate 
andmetöötlustoimingute puhul ainus 
vastutav töötleja. Andmete töötlemise 
toiminguid tuleks teha vastavalt määrusele 
(EL) 2016/679. Võttes arvesse, et osa 
riiklikust tollivaldkonna ühtsest 
teeninduskeskkonnast pärinevatest 
andmetest tuleb vahetada liidu tolliväliste 
süsteemidega EU CSW-CERTEXi kaudu, 
peaks iga liikmesriik olema kohustatud 
teatama komisjonile isikuandmetega seotud 
rikkumistest, mis ohustavad tema 
keskkonnas töödeldavate isikuandmete 
turvet, konfidentsiaalsust, kättesaadavust 
või terviklust.

(15) Iga liikmesriik peaks olema tema 
riiklikus tollivaldkonna ühtses 
teeninduskeskkonnas tehtavate 
andmetöötlustoimingute puhul ainus 
vastutav töötleja. Andmete töötlemise 
toiminguid tuleks teha vastavalt määrusele 
(EL) 2016/679. Võttes arvesse, et osa 
riiklikust tollivaldkonna ühtsest 
teeninduskeskkonnast pärinevatest 
andmetest tuleb vahetada liidu tolliväliste 
süsteemidega EU CSW-CERTEXi kaudu, 
peaks iga liikmesriik olema kohustatud 
viivitamatult teatama komisjonile 
isikuandmetega seotud rikkumistest, mis 
ohustavad tema keskkonnas töödeldavate 
isikuandmete turvet, konfidentsiaalsust, 
kättesaadavust, juurdepääsetavust või 
terviklust.
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Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Võttes arvesse hõlmatud liidu 
tolliväliseid formaalsusi, peaks EU CSW-
CERTEX täitma mitut eesmärki. See peaks 
tegema asjakohased andmed tolliasutustele 
kättesaadavaks, et nende formaalsuste 
automaatse kontrollimise abil tagada 
paremini liidu tolliväliste regulatiivsete 
põhimõtete rakendamine. See peaks 
esitama pädevatele partnerasutustele 
asjakohased andmed, et jälgida ja määrata 
kindlaks lubatud kauba järelejäänud kogus, 
mida toll ei ole muude saadetiste 
tollivormistusel maha kandnud. Samuti 
peaks see toetama ühtse kontaktpunkti 
põhimõtte rakendamist määruse (EL) 
nr 952/2013 artikli 47 lõikes 1 osutatud 
kontrollide tegemisel, hõlbustades tolli- ja 
liidu tolliväliste protseduuride 
integreerimist kauba tollivormistuse 
täielikult automatiseeritud protsessi. Mõnes 
liidu õigusaktis võidakse nõuda andmete 
edastamist riiklike tollisüsteemide ning 
asjaomase õigusaktiga loodud info- ja 
teavitussüsteemi vahel. EU CSW-
CERTEX peaks seetõttu võimaldama 
automaatset andmevahetust tolliasutuste ja 
pädevate partnerasutuste vahel, kui 
kõnealused õigusaktid seda nõuavad.

(17) Võttes arvesse hõlmatud liidu 
tolliväliseid formaalsusi, peaks EU CSW-
CERTEX täitma mitut eesmärki. See peaks 
tegema asjakohased andmed tolliasutustele 
kättesaadavaks, et nende formaalsuste 
automaatse kontrollimise abil tagada 
paremini liidu tolliväliste regulatiivsete 
põhimõtete rakendamine. See peaks 
esitama pädevatele partnerasutustele 
asjakohased andmed, et jälgida ja määrata 
kindlaks lubatud kauba järelejäänud kogus, 
mida toll ei ole muude saadetiste 
tollivormistusel maha kandnud. Samuti 
peaks see toetama ühtse kontaktpunkti 
põhimõtte rakendamist määruse (EL) 
nr 952/2013 artikli 47 lõikes 1 osutatud 
kontrollide tegemisel, hõlbustades tolli- ja 
liidu tolliväliste protseduuride 
integreerimist kauba tollivormistuse 
täielikult automatiseeritud ja nutitoega 
protsessi. Mõnes liidu õigusaktis võidakse 
nõuda andmete edastamist riiklike 
tollisüsteemide ning asjaomase õigusaktiga 
loodud info- ja teavitussüsteemi vahel. EU 
CSW-CERTEX peaks seetõttu võimaldama 
automaatset andmevahetust tolliasutuste ja 
pädevate partnerasutuste vahel, kui 
kõnealused õigusaktid seda nõuavad.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tollideklaratsioonis ja tõendavate 
dokumentide taotluses esitatud andmed 
kattuvad märkimisväärselt. Selleks et 
võimaldada andmete taaskasutamist, nii et 
ettevõtjad ei peaks esitama samu andmeid 
rohkem kui üks kord, on vaja ühitada ja 
ratsionaliseerida EU CSW-CERTEXiga 

(19) Tollideklaratsioonis ja tõendavate 
dokumentide taotluses esitatud andmed 
kattuvad märkimisväärselt, mis muudab 
tollivormistusprotsessi töömahukamaks. 
Selleks et võimaldada andmete 
taaskasutamist, nii et ettevõtjad ei peaks 
esitama samu andmeid rohkem kui üks 
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hõlmatud tolli- ja liidu tolliväliste 
formaalsuste andmenõudeid. Seepärast 
peaks komisjon määrama kindlaks nii 
tollideklaratsioonis kui ka tõendavate 
dokumentide taotluses sisalduvad 
andmeelemendid. Komisjon peaks kindlaks 
määrama ka andmeelemendid, mida 
nõutakse üksnes liidu muude kui tollialaste 
õigusaktidega (edaspidi „pädeva 
partnerasutuse andmestu(d)“). 
Tollideklaratsiooni andmed ja pädeva 
partnerasutuse andmestu(d) peaksid 
moodustama ühtse deklaratsiooni, mis 
sisaldab kogu tollivormistusega seotud 
teavet, mida on vaja EU CSW-
CERTEXiga hõlmatud tolliformaalsuste ja 
liidu tolliväliste formaalsuste täitmiseks.

kord, on vaja ühitada ja ratsionaliseerida 
EU CSW-CERTEXiga hõlmatud tolli- ja 
liidu tolliväliste formaalsuste 
andmenõudeid. Seepärast peaks komisjon 
määrama kindlaks nii tollideklaratsioonis 
kui ka tõendavate dokumentide taotluses 
sisalduvad andmeelemendid. Komisjon 
peaks kindlaks määrama ka 
andmeelemendid, mida nõutakse üksnes 
liidu muude kui tollialaste õigusaktidega 
(edaspidi „pädeva partnerasutuse 
andmestu(d)“). Tollideklaratsiooni andmed 
ja pädeva partnerasutuse andmestu(d) 
peaksid moodustama ühtse deklaratsiooni, 
mis sisaldab kogu tollivormistusega seotud 
teavet, mida on vaja EU CSW-
CERTEXiga hõlmatud tolliformaalsuste ja 
liidu tolliväliste formaalsuste täitmiseks.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et võimaldada ettevõtjatel 
täita tolliformaalsusi ja tolliväliseid 
formaalsusi, mis mõjutavad sama kauba 
liikumist, peaksid riiklikud tollivaldkonna 
ühtsed teeninduskeskkonnad võimaldama 
neil esitada ühtse deklaratsiooni abil kõik 
andmed, mida mitu reguleerivat asutust 
nõuavad kauba suunamiseks 
tolliprotseduuridele. Selliseid andmeid 
peaks olema võimalik esitada koos 
tollideklaratsiooniga, mis on esitatud enne 
kauba eeldatavat esitamist tollile vastavalt 
määruse (EL) nr 952/2013 artiklile 171.

(20) Selleks et võimaldada ettevõtjatel 
täita tolliformaalsusi ja tolliväliseid 
formaalsusi, mis mõjutavad sama kauba 
liikumist, peaksid riiklikud tollivaldkonna 
ühtsed teeninduskeskkonnad võimaldama 
neil esitada ühtse deklaratsiooni abil kõik 
andmed, mida mitu reguleerivat asutust 
nõuavad kauba suunamiseks 
tolliprotseduuridele. Selliseid andmeid 
peaks olema võimalik esitada koos 
tollideklaratsiooniga, mis on esitatud enne 
kauba eeldatavat esitamist tollile vastavalt 
määruse (EL) nr 952/2013 artiklile 171. 
Niisugused esitamised võimaldaksid 
ühekordsuse põhimõtte täitmist. Euroopa 
Liidu tollivaldkonna ühtne 
teeninduskeskkond peaks võimaldama 
liidu tolliseadustikus määratletud 
volitatud ettevõtjatel kasutada sellega 
suheldes oma sertifitseeritud staatust, 
võimaldades nõnda hõlpsamat 
deklaratsioonide täitmist ja teabe esitamist 
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tolliasutustele.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Komisjoni ja liikmesriikide 
vaheline tihe koostöö on oluline, et 
koordineerida kõiki tegevusi, mis on 
seotud ELi tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna tõhusa toimimisega. 
Võttes arvesse nende tegevuste 
laiaulatuslikkust ja mitmekesisust, on vaja, 
et iga liikmesriik määraks pädeva asutuse 
riiklikuks koordinaatoriks. Komisjoni 
kontaktpunktiks peaks olema riiklik 
koordinaator, kes peaks edendama 
koostööd riiklikul tasandil, tagades samal 
ajal süsteemi koostalitlusvõime. Komisjon 
peaks vajaduse korral tagama 
koordineerimise ja aitama tagada liidu 
tolliväliste formaalsuste tõhusa täitmise.

(23) Komisjoni ja liikmesriikide 
vaheline tihe koostöö on oluline, et 
koordineerida kõiki tegevusi, mis on 
seotud ELi tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna tõhusa toimimisega. 
See aitab ka ületada Euroopa digilõhet 
ning liikmesriikide digiülemineku ja 
digivalmiduse erinevaid tasemeid, hoides 
seeläbi ära võimalikud moonutused. 
Võttes arvesse nende tegevuste 
laiaulatuslikkust ja mitmekesisust, on vaja, 
et iga liikmesriik määraks pädeva asutuse 
riiklikuks koordinaatoriks. Komisjoni 
kontaktpunktiks peaks olema riiklik 
koordinaator, kes peaks edendama 
koostööd riiklikul tasandil, tagades samal 
ajal süsteemi koostalitlusvõime. Komisjon 
peaks vajaduse korral tagama 
koordineerimise ja aitama tagada liidu 
tolliväliste formaalsuste tõhusa täitmise.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Eri poliitikavaldkondade erinevate 
liidu tolliväliste formaalsuste 
järkjärguliseks integreerimiseks EU CSW-
CERTEXisse on vaja üksikasjalikku 
planeerimist. Selleks peaks komisjon 
koostama tööprogrammi, et lisada need 
formaalsused EU CSW-CERTEXisse ning 
arendada ühendusi neid formaalsusi 
töötlevate liidu tolliväliste süsteemide ja 
EU CSW-CERTEXi vahel. Tööprogrammi 
peamine eesmärk peaks olema toetada 

(25) Eri poliitikavaldkondade erinevate 
liidu tolliväliste formaalsuste 
järkjärguliseks integreerimiseks EU CSW-
CERTEXisse on vaja üksikasjalikku 
planeerimist. Selleks peaks komisjon 
koostama tööprogrammi, et lisada need 
formaalsused EU CSW-CERTEXisse ning 
arendada ühendusi neid formaalsusi 
töötlevate liidu tolliväliste süsteemide ja 
EU CSW-CERTEXi vahel. Tööprogrammi 
peamine eesmärk peaks olema toetada 
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nende tegevuste operatiivnõudeid ja 
rakendamise ajakava. Tööprogramm tuleks 
korrapäraselt läbi vaadata, et hinnata üldisi 
edusamme käesoleva määruse sätete 
kohaldamisel.

nende tegevuste operatiivnõudeid ja 
rakendamise ajakava. Tööprogramm tuleks 
korrapäraselt läbi vaadata, et hinnata üldisi 
edusamme käesoleva määruse sätete 
kohaldamisel, ja seda tuleks ajakohastada 
vähemalt iga kolme aasta järel.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Komisjon peaks korrapäraselt 
jälgima ELi tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna toimimist, et hinnata 
EU CSW-CERTEXi toimivust ja tagada 
EU CSW-CERTEXiga hõlmatud liidu 
tolliväliste formaalsuste tõhus täitmine. 
Komisjon peaks esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule korrapäraselt 
hindamisaruandeid ELi tollivaldkonna 
ühtse teeninduskeskkonna toimimise kohta. 
Kõnealustes aruannetes tuleks teha 
kokkuvõte edusammudest, teha kindlaks 
parandamist vajavad valdkonnad ja esitada 
soovitused tulevikuks, pidades silmas 
edusamme, mida on tehtud parema 
digitaalse koostöö jaoks tolliasutuste ja 
kauba tollivormistuses osalevate pädevate 
partnerasutuste vahel, et tagada ettevõtjate 
jaoks lihtsustatud protsessid ja liidu 
tolliväliste formaalsuste tõhus täitmine.

(26) Komisjon peaks korrapäraselt 
jälgima ELi tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna toimimist, et hinnata 
EU CSW-CERTEXi toimivust ja tagada 
EU CSW-CERTEXiga hõlmatud liidu 
tolliväliste formaalsuste tõhus täitmine. 
Komisjon peaks esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule korrapäraselt ja 
vähemalt iga kolme aasta tagant 
hindamisaruandeid ELi tollivaldkonna 
ühtse teeninduskeskkonna toimimise kohta. 
Kõnealustes aruannetes tuleks teha 
kokkuvõte edusammudest, teha kindlaks 
parandamist vajavad valdkonnad ja esitada 
soovitused tulevikuks, pidades silmas 
edusamme, mida on tehtud parema 
digitaalse koostöö jaoks tolliasutuste ja 
kauba tollivormistuses osalevate pädevate 
partnerasutuste vahel, et tagada ettevõtjate 
jaoks lihtsustatud protsessid ja liidu 
tolliväliste formaalsuste tõhus täitmine. 
Jälgimise ja aruandluse eesmärgil peaks 
komisjon korraldama ning alal hoidma 
pidevat dialoogi liikmesriikide, 
asjakohaste ettevõtjate, 
kodanikuühiskonna osalejate ja muude 
asjakohaste osapooltega.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks et tagada ELi 
tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna 
tõhus ja tulemuslik toimimine, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 
„ELi toimimise leping“) artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte, et muuta EU 
CSW-CERTEXiga hõlmatud liidu 
tolliväliste formaalsuste loetelu, täpsustada 
EU CSW-CERTEXi kaudu vahetatavaid 
andmeelemente ja määrata kindlaks 
andmeelemendid, mis on ühised nii 
tollideklaratsiooni kui ka tõendavate 
dokumentide taotluse puhul, ning pädeva 
partnerasutuse andmestu iga asjaomase 
liidu õigusakti puhul, mida kohaldatakse 
EU CSW-CERTEXisse integreeritud liidu 
tolliväliste formaalsuste suhtes. On eriti 
oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 
viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 
2016. aasta institutsioonidevahelises 
parema õigusloome kokkuleppes41 
sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, 
et tagada delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises võrdne osalemine, 
saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, millel arutatakse 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(27) Selleks et tagada ELi 
tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna 
tõhus ja tulemuslik toimimine, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 
„ELi toimimise leping“) artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte, et täiendada EU 
CSW-CERTEXiga hõlmatud liidu 
tolliväliste formaalsuste loetelu, täpsustada 
EU CSW-CERTEXi kaudu vahetatavaid 
andmeelemente, muuta Ia lisa, et 
võimaldada komisjonil kohandada e-tolli 
mitmeaastane strateegiakava tulevaste 
tolliga seotud projektide arenguga ja 
kavandatud IT-nõuetega; määrata 
kindlaks andmeelemendid, mis on ühised 
nii tollideklaratsiooni kui ka tõendavate 
dokumentide taotluse puhul, ning pädevate 
partnerasutuste andmestud asjaomaste 
liidu õigusaktide puhul, mida kohaldatakse 
EU CSW-CERTEXisse integreeritud liidu 
tolliväliste formaalsuste suhtes. On eriti 
oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 
viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 
2016. aasta institutsioonidevahelises 
parema õigusloome kokkuleppes41 
sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, 
et tagada delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises võrdne osalemine, 
saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, millel arutatakse 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

__________________ __________________
41 Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 
sõlmitud institutsioonidevaheline parema 
õigusloome kokkulepe (ELT L 123, 
12.5.2016, lk 1).

41 Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 
sõlmitud institutsioonidevaheline parema 
õigusloome kokkulepe (ELT L 123, 
12.5.2016, lk 1).
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Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Liidu tollivaldkonna ühtne 
teeninduskeskkond, mis pakub Euroopa 
Liidu tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna sertifikaate käsitleva 
teabe vahetamise süsteemi kaudu 
koostalitlusvõimelisi integreeritud 
elektroonilisi teenuseid liidu ja 
liikmesriikide tasandil, et toetada suhtlust 
ja teabevahetust lisas osutatud riiklike 
tollivaldkonna ühtsete 
teeninduskeskkondade ja liidu tolliväliste 
süsteemide vahel.

Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Liidu tollivaldkonna ühtne 
teeninduskeskkond, mis pakub Euroopa 
Liidu tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna sertifikaate käsitleva 
teabe vahetamise süsteemi kaudu 
koostalitlusvõimelisi integreeritud 
elektroonilisi teenuseid liidu ja 
liikmesriikide tasandil, et toetada suhtlust 
ja tõhustada I lisa A ning B osas osutatud 
riiklike tollivaldkonna ühtsete 
teeninduskeskkondade ja liidu tolliväliste 
süsteemide vahel.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles sätestatakse eeskirjad riiklike 
tollivaldkonna ühtsete 
teeninduskeskkondade kohta ning eeskirjad 
digitaalse halduskoostöö ja teabevahetuse 
kohta Euroopa Liidu tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna raames.

Selles sätestatakse eeskirjad riiklike 
tollivaldkonna ühtsete 
teeninduskeskkondade ja I lisas osutatud 
tolliväliste süsteemide kohta, ja 
kehtestatakse ühtsed tehnilised 
kirjeldused koostalitlusvõime jaoks 
Euroopa Liidu tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna kaudu ning eeskirjad 
digitaalse halduskoostöö ja teabevahetuse 
kohta Euroopa Liidu tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna raames, eesmärgiga 
kaitsta paremini kodanikke ning 
vähendada ettevõtjate halduskoormust.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a) „Euroopa elektroonilised 
süsteemid“ – tolliliidu toimimiseks ja tolli 
ülesannete täitmiseks vajalikud 
elektroonilised süsteemid, eelkõige 
elektroonilised süsteemid, millele on 
osutatud määruse (EL) nr 952/2013 
artikli 16 lõikes 1 ning 
artiklites 278 ja 280, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EL) 2019/8801a 

artiklis 8 ja muudes liidu õiguse sätetes, 
mis reguleerivad elektroonilisi 
tollisüsteeme, sealhulgas rahvusvahelised 
lepingud, näiteks tollikonventsioon TIR-
märkmike alusel toimuva rahvusvahelise 
kaubaveo kohta (TIR-konventsioon)1b;
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. aprilli 2019. aasta määrus 
(EL) 2019/880, mis käsitleb 
kultuuriväärtuste sissetoomist ja importi 
(ELT L 151, 7.6.2019, lk 1).
1b ELT L 165, 26.6.2009, lk 3.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6b) „ühine osa“ – Euroopa 
elektrooniliste süsteemide selline liidu 
tasandil välja töötatud osa, mis on 
kättesaadav kõigile liikmesriikidele või 
mida komisjon käsitab ühisena tõhususe, 
turvalisuse ja ratsionaalsuse kaalutlustel;

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6c) „riiklik osa“ – Euroopa 
elektrooniliste süsteemide selline riigi 
tasandil välja töötatud osa, mis on 
kättesaadav selle osa loonud või selle 
ühisele loomisele kaasa aidanud 
liikmesriigis;

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6d) „teisendamine“ – tolliväliste 
andmete vormingu teisendamine 
tollideklaratsiooniga ühilduvateks 
andmeteks ja vastupidi, muutmata nende 
sisu.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevaga luuakse Euroopa Liidu 
tollivaldkonna ühtne teeninduskeskkond. 
See hõlmab lisas osutatud Euroopa Liidu 
tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna 
sertifikaate käsitleva teabe vahetamise 
süsteemi, riiklikke tollivaldkonna ühtseid 
teeninduskeskkondi ja liidu tolliväliseid 
süsteeme.

Käesolevaga luuakse Euroopa Liidu 
tollivaldkonna ühtne teeninduskeskkond. 
See hõlmab I lisa A osas osutatud Euroopa 
Liidu tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna sertifikaate käsitleva 
teabe vahetamise süsteemi, riiklikke 
tollivaldkonna ühtseid teeninduskeskkondi 
ja liidu tolliväliseid süsteeme.

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 21 
vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
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muudetakse I lisa A, B ja C osas 
sätestatud liidu tolliväliste süsteemide 
loetelusid. Kõnealuste delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmisel tagab komisjon, 
et kõik süsteemid, mis vastavad 
artiklites 10–15 sätestatud kohaldatavatele 
eeskirjadele, lisatakse I lisa A osas 
esitatud loetellu.

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevaga luuakse Euroopa Liidu 
tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna 
sertifikaate käsitleva teabe vahetamise 
süsteem (edaspidi „EU CSW-CERTEX“). 
EU CSW-CERTEX ühendab riiklikud 
tollivaldkonna ühtsed 
teeninduskeskkonnad lisas osutatud liidu 
tolliväliste süsteemidega.

Käesolevaga luuakse Euroopa Liidu 
tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna 
sertifikaate käsitleva teabe vahetamise 
süsteem (edaspidi „EU CSW-CERTEX“). 
EU CSW-CERTEX ühendab riiklikud 
tollivaldkonna ühtsed 
teeninduskeskkonnad I lisa A osas 
osutatud liidu tolliväliste süsteemidega.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon ühendab lisas osutatud 
liidu tollivälised süsteemid EU CSW-
CERTEXiga ja võimaldab vahetada teavet 
lisas loetletud liidu tolliväliste 
formaalsuste kohta.

2. Komisjon ühendab I lisa A osas 
osutatud liidu tollivälised süsteemid EU 
CSW-CERTEXiga ja võimaldab vahetada 
teavet I lisa A osas loetletud liidu 
tolliväliste formaalsuste kohta.

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid ühendavad riiklikud 
tollivaldkonna ühtsed 
teeninduskeskkonnad EU CSW-

3. Liikmesriigid ühendavad riiklikud 
tollivaldkonna ühtsed 
teeninduskeskkonnad EU CSW-
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CERTEXiga ja võimaldavad vahetada 
teavet lisas loetletud liidu tolliväliste 
formaalsuste kohta.

CERTEXiga ja võimaldavad vahetada 
teavet I lisa A osas loetletud liidu 
tolliväliste formaalsuste kohta.

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 21 vastu delegeeritud 
õigusakte lisa muutmiseks ja eelkõige 
selleks, et hõlmata muid liidu tolliväliseid 
formaalsusi.

välja jäetud

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikuandmete töötlemine EU CSW-
CERTEXis

Isikuandmete ja isikustamata andmete 
töötlemine EU CSW-CERTEXis

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1a. Isikuandmete ja isikustamata 
andmete töötlemine EU CSW-CERTEXis 
käesoleva määruse alusel ei piira määruse 
(EL) 2016/679 ja määruses (EL) 
2018/1807 sätestatud põhimõtete 
kohaldamist.

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige -1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1b. Isikuandmete ja isikustamata 
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andmete töötlemine EU CSW-CERTEXis 
toimub ohutus ja turvalises keskkonnas, 
mis on kaitstud küberohtude eest ja kus 
kasutatakse parimaid kättesaadavaid 
küberturvalisuse vahendeid.

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) et võimaldada vahetada riiklike 
tollivaldkonna ühtsete 
teeninduskeskkondade ja lisas osutatud 
liidu tolliväliste süsteemide vahel teavet 
seoses lisas loetletud liidu tolliväliste 
formaalsustega;

a) et võimaldada vahetada riiklike 
tollivaldkonna ühtsete 
teeninduskeskkondade ja I lisa A osas 
osutatud liidu tolliväliste süsteemide vahel 
teavet seoses lisas loetletud liidu 
tolliväliste formaalsustega;

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) füüsilised isikud, kelle isikuandmed 
sisalduvad tõendavates dokumentides või 
muudes dokumentaalsetes lisatõendites, 
mida on vaja lisas loetletud liidu 
tolliväliste formaalsuste täitmiseks;

b) füüsilised isikud, kelle isikuandmed 
sisalduvad tõendavates dokumentides või 
muudes dokumentaalsetes lisatõendites, 
mida on vaja I lisa A osas loetletud liidu 
tolliväliste formaalsuste täitmiseks;

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis b osutatud 
isikuandmete teisendamine toimub liidus 
asuva infotehnoloogiataristu abil.

5. Lõike 1 punktis b osutatud 
isikuandmete teisendamine toimub 
kooskõlas lõigetega -1a ja -1b liidus asuva 
infotehnoloogiataristu abil.

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid loovad riiklikud 
tollivaldkonna ühtsed 
teeninduskeskkonnad. Iga liikmesriik 
vastutab oma tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna arendamise, 
integreerimise ja toimimise eest.

1. Liikmesriigid loovad riiklikud 
tollivaldkonna ühtsed 
teeninduskeskkonnad komisjoni esitatud 
ühtsete tehniliste kirjelduste alusel. Need 
ühtsed tehnilised kirjeldused võimaldavad 
luua ühised andmekogumid kõigi 
rakenduste, deklaratsioonide ja teatiste 
jaoks, et luua koostalitlusvõimeline ühine 
IT-liidese lahendus. Iga liikmesriik 
vastutab oma tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna arendamise, 
integreerimise ja toimimise eest, selle 
koostoime eest EU CSW-CERTEXi ja I 
lisa A osas loetletud asjakohaste 
tolliväliste süsteemidega ning turvalisuse, 
julgeoleku ja kübervastupidavusvõime 
eest, ning nende süsteemide toimimise 
tagamise eest turvalises ja turvalises 
keskkonnas, mis on kaitstud küberohtude 
eest.

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklikud tollivaldkonna ühtsed 
teeninduskeskkonnad võimaldavad 
tolliasutustel, pädevatel partnerasutustel ja 
ettevõtjatel vahetada elektrooniliselt teavet 
ja teha koostööd, et tagada tollialaste 
õigusaktide ja lisas loetletud liidu 
tolliväliste formaalsuste järgimine ja tõhus 
täitmine.

2. Riiklikud tollivaldkonna ühtsed 
teeninduskeskkonnad võimaldavad 
tolliasutustel, pädevatel partnerasutustel ja 
ettevõtjatel vahetada elektrooniliselt 
standarditud ja koostalitlusvõimelisel 
viisil teavet ja teha elektrooniliselt 
koostööd, et tagada tollialaste õigusaktide 
ja I lisa A osas loetletud liidu tolliväliste 
formaalsuste järgimine ja tõhus täitmine.

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võimaldavad tolliasutustel 
automaatselt kontrollida lisas loetletud 
liidu tolliväliste formaalsuste järgimist, 
tuginedes liidu tollivälistest süsteemidest 
kauba tollivormistuseks saadud andmetele;

a) võimaldavad tolliasutustel 
automaatselt kontrollida I lisa A osas 
loetletud liidu tolliväliste formaalsuste 
järgimist, tuginedes liidu tollivälistest 
süsteemidest kauba tollivormistuseks 
saadud andmetele;

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võimaldavad pädevatel 
partnerasutustel vajaduse korral hallata 
koguseid, mis on seotud lisas loetletud 
liidu tolliväliste formaalsustega;

b) võimaldavad pädevatel 
partnerasutustel vajaduse korral hallata 
koguseid, mis on seotud I lisa A osas 
loetletud liidu tolliväliste formaalsustega; 

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tagavad ettevõtjatele ühtse 
suhtluskanali, et täita asjakohaseid 
tolliformaalsusi ja liidu tolliväliseid 
formaalsusi, mille puhul tehakse 
täiendavat digitaalset koostööd vastavalt 
artiklile 12.

c) tagavad ettevõtjatele ühtse 
suhtluskanali, et esitada standarditud 
teavet asjakohaste tolliformaalsuste ja 
liidu tolliväliste formaalsuste täitmiseks, 
mille puhul tehakse täiendavat digitaalset 
koostööd vastavalt artiklile 12.

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Komisjon koolitab ja toetab 
meeskondi, kes on seotud riikliku 
tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna 
loomise, kujundamise ja hooldamisega. 
Komisjon pakub samuti abi riiklike 
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tollivaldkonna ühtsete 
teeninduskeskkondade ühendamisel EU 
CSW-CERTEXiga.

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a
Riikliku tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna töörühm

1. Luuakse riikliku tollivaldkonna 
ühtse teeninduskeskkonna töörühm 
(edaspidi „töörühm“). See toimib 
foorumina, kus arutatakse riiklike 
tollivaldkonna ühtsete 
teeninduskeskkondade kasutuselevõtul 
tehtud edusamme tehnilisel tasandil ja 
aidatakse soovitada ühtsele 
teeninduskeskkonnale ning EU CSW-
CERTEXile lisatavaid täiendavaid tolli- ja 
tolliväliseid süsteeme.
2. Töörühm koosneb komisjoni ja 
artiklis 17 osutatud riiklike 
koordinaatorite esindajatest.
3. Töörühm pakub asjaomase 
liikmesriigi taotlusel sisendit ja tuge mis 
tahes riiklike tollivaldkonna ühtsete 
teeninduskeskkondade loomisel, 
kujundamisel ning kasutuselevõtul.
4. Töörühm toetab artikli 17 punktis 
bb sätestatud järelevalve- ja 
aruandlustegevust.
5. Töörühma koosolekud toimuvad 
vähemalt kord kuue kuu jooksul, 
koosolekuid kutsuvad kokku ja juhivad 
komisjoni esindajad, kes koostavad 
kirjaliku kokkuvõtte igal koosolekul 
tehtud järeldustest ning peavad 
ajakohastatud registrit iga liikmesriigi 
riikliku ühtse teeninduskeskkonna ja liidu 
ühtse teeninduskeskkonna kohta.
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Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
IV peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Digitaalne koostöö – teabevahetus ja muud 
menetluseeskirjad

Digitaalne koostöö – teabevahetus ning 
muud menetluseeskirjad, andmete 
jagamine ja küberturvalisuse raamistik

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga lisas loetletud liidu tollivälise 
formaalsuse puhul võimaldab EU CSW-
CERTEX vahetada teavet riiklike 
tollivaldkonna ühtsete 
teeninduskeskkondade ja asjakohaste liidu 
tolliväliste süsteemide vahel järgmistel 
eesmärkidel:

1. Iga I lisa A osas loetletud liidu 
tollivälise formaalsuse puhul võimaldab 
EU CSW-CERTEX vahetada teavet 
riiklike tollivaldkonna ühtsete 
teeninduskeskkondade ja asjakohaste liidu 
tolliväliste süsteemide vahel turvalisel, 
standarditud ja koostalitlusvõimelisel 
viisil järgmistel eesmärkidel:

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) lubada muud automaatset 
andmeedastust tolli ja asjaomaste pädevate 
partnerasutuste vahel, mida nõutakse lisas 
osutatud liidu õigusaktidega.

d) lubada muud automaatset 
andmeedastust tolli ja asjaomaste pädevate 
partnerasutuste vahel, mida nõutakse I lisa 
A osas osutatud liidu õigusaktidega.

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EU CSW-CERTEX näeb iga lisas 
loetletud liidu tollivälise formaalsuse puhul 
ette järgmise:

2. EU CSW-CERTEX näeb iga I lisa 
A osas loetletud liidu tollivälise 
formaalsuse puhul ette järgmise:
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Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kauba puhul, mille suhtes kohaldatakse 
lisas loetletud liidu tolliväliseid 
formaalsusi, on riiklikel tollivaldkonna 
ühtsetel teeninduskeskkondadel järgmised 
funktsioonid:

Kauba puhul, mille suhtes kohaldatakse I 
lisa A osas loetletud liidu tolliväliseid 
formaalsusi, on riiklikel tollivaldkonna 
ühtsetel teeninduskeskkondadel järgmised 
funktsioonid:

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võimaldada ettevõtjatel esitada 
asjakohast teavet, mida on vaja 
kohaldatavate tolliformaalsuste ja liidu 
tolliväliste formaalsuste täitmiseks;

a) võimaldada ettevõtjatel esitada 
ühtse kontaktpunkti kaudu turvalisel, 
standarditud ja koostalitlusvõimelisel 
viisil asjakohast standardset teavet, mida 
on vaja kohaldatavate tolliformaalsuste ja 
liidu tolliväliste formaalsuste täitmiseks;

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisas loetletud liidu tollivälise 
formaalsuse suhtes kohaldatakse artikli 8 
lõike 3 punkti c, artikleid 11–15 ja artikli 
16 lõiget 2, tingimusel et komisjon on 
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 2 
kindlaks teinud, et selline formaalsus 
vastab kõnealuses lõikes sätestatud 
kriteeriumidele.

1. I lisa A osas loetletud liidu 
tollivälise formaalsuse suhtes kohaldatakse 
artikli 8 lõike 3 punkti c, artikleid 11–15 ja 
artikli 16 lõiget 2, tingimusel et komisjon 
on kooskõlas käesoleva artikli lõikega 2 
kindlaks teinud, et selline formaalsus 
vastab kõnealuses lõikes sätestatud 
kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb rakendusaktidega 
kindlaks, millised lisas loetletud liidu 
tollivälised formaalsused vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:

2. Komisjon teeb rakendusaktidega 
kindlaks, millised I lisa A osas loetletud 
liidu tollivälised formaalsused vastavad 
järgmistele kriteeriumidele: 

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lisas osutatud vastavas liidu 
tollivälises süsteemis on võimalik ettevõtja 
identifitseerida ettevõtja registreerimis- ja 
identifitseerimisnumbri (EORI) abil;

c) I lisa A osas osutatud vastavas liidu 
tollivälises süsteemis on võimalik ettevõtja 
identifitseerida ettevõtja registreerimis- ja 
identifitseerimisnumbri (EORI) abil;

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud täiendavad 
andmeelemendid tähistatakse lisas 
loetletud liidu tollivälise formaalsuse 
vastava akronüümiga, millele järgneb 
järelliide „pädeva partnerasutuse 
andmestu“.

2. Lõikes 1 osutatud täiendavad 
andmeelemendid tähistatakse I lisa A osas 
loetletud liidu tollivälise formaalsuse 
vastava akronüümiga, millele järgneb 
järelliide „pädeva partnerasutuse 
andmestu“.

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 21 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles tehakse ühelt poolt 
kindlaks andmeelemendid, mis on ühised 
nii tollideklaratsiooni kui ka tõendavate 
dokumentide taotlusel, ning teiselt poolt 
pädeva partnerasutuse andmestu iga 

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 21 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles tehakse ühelt poolt 
kindlaks andmeelemendid, mis on ühised 
nii tollideklaratsiooni kui ka tõendavate 
dokumentide taotlusel, ning teiselt poolt 
pädeva partnerasutuse andmestu iga 
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asjakohase liidu õigusakti kohta, mida 
kohaldatakse lisas loetletud liidu 
tolliväliste formaalsuste suhtes.

asjakohase liidu õigusakti kohta, mida 
kohaldatakse I lisa A osas loetletud liidu 
tolliväliste formaalsuste suhtes.

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
IV peatükk – 3. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 MUUD MENETLUSEESKIRJAD 
LIIDU TOLLIVÄLISTE 
FORMAALSUSTE JAOKS

3 MUUD MENETLUSEESKIRJAD 
LIIDU TOLLIVALDKONNA JA 
TOLLIVÄLISTE FORMAALSUSTE 
JAOKS, ANDMETE JAGAMINE JA 
KÜBERTURVALISUSE RAAMISTIK

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) tegutseb esindajana artikli 9 a 
kohaselt loodud töörühmas;

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bb) koordineerib artikli 8 lõikes 1 
sätestatud ülesannete täitmist ning 
hõlbustab artiklis 20 sätestatud 
järelevalve- ja aruandlustegevust, 
eelkõige esitades määruse lõikes 4 nõutud 
teavet. 

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17a
Tolli mitmeaastane strateegiakava

1. Ia lisas sätestatakse Euroopa 
elektrooniliste süsteemidega seotud 
tugimeetodite ja -vahendite üksikasjad 
ning loetletakse innovatsiooni- ja 
katsemeetmed.
2. Ia lisa sätete alusel koostab 
komisjon tolli mitmeaastase 
strateegiakava ja ajakohastab seda. Tolli 
mitmeaastases strateegiakavas 
kirjeldatakse üksikasjalikult kõiki Ia lisas 
loetletud ülesandeid, mis on seotud 
Euroopa elektrooniliste süsteemide 
arendamise, hooldamise ja käitamisega 
ning täpsustatakse Ia lisas sätestatud 
kriteeriumide alusel, kas iga süsteem või 
selle osa on:
a) ühine osa;
b) riiklik osa; või
c) nende kombinatsioon.
Komisjon teeb Euroopa elektrooniliste 
süsteemide arendamisel, hooldamisel ja 
käitamisel liikmesriikidega koostööd.
3. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 
21 vastu delegeeritud õigusaktid, et 
vajaduse korral muuta 2. lisa, et 
võimaldada komisjonil kohandada tolli 
mitmeaastane strateegiakava tulevaste 
tolliga seotud projektide arenguga ja 
kavandatud IT-nõuetega.
4. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
iga ülesande täitmisest, mis on neile 
määratud lõikes 2 osutatud tolli 
mitmeaastase strateegiakava raames. 
Samuti annavad nad komisjonile 
korrapäraselt aru oma ülesannete 
täitmisel tehtud edusammudest ning, kui 
see on vajalik, võimalikest viivitustest.
5. Hiljemalt iga aasta 31. märtsiks 
esitavad liikmesriigid komisjonile lõikes 1 
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osutatud tolli mitmeaastase strateegiakava 
rakendamist käsitleva iga-aastase 
eduaruande, mis hõlmab ajavahemikku 
eelneva aasta1. jaanuarist kuni 
31. detsembrini. Need aastaaruanded 
koostatakse varem kindlaks määratud 
vormi alusel.
6. Iga aasta 31. oktoobriks koostab 
komisjon lõikes 5 osutatud iga-aastaste 
eduaruannete põhjal koondaruande, 
milles hinnatakse liikmesriikide ja 
komisjoni edusamme lõikes 2 osutatud 
tolli mitmeaastase strateegiakava 
rakendamisel, sealhulgas teavet 
strateegiakava vajalike kohanduste või 
selle rakendamise võimalike viivituste 
kohta, ning avalikustab selle aruande.

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17b
Andmete jagamine

Selleks et parandada tolliasutuste 
tegevuse tõhusust ja tulemuslikkust, 
koondavad liikmesriigid võimalikult 
suures ulatuses asjakohaseid isikustamata 
andmeid, mis on kogutud riikliku 
tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna 
kaudu, ning kui see on teostatav ja 
turvaline, jagavad neid andmeid 
tarkvaraarendajate või seadmete 
tootjatega. 
Andmete töötlemine toimub ohutul ja 
turvalisel viisil ning asjakohaste 
organisatsiooniliste ja tehniliste 
turvameetmete abil, ilma et see piiraks 
määruste (EL) nr 952/2013, (EL) 
2018/1807, (EL) 2019/1024 ja [DGA] ning 
IT-turvalisusega seotud asjakohaste 
siseriiklike õigusaktide kohaldamist.
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Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17c
Küberturvalisuse raamistik

1. Komisjon tagab, et EU CSW-
CERTEX töötatakse välja ja 
kavandatakse kõrge küberturvalisuse 
tasemega ning see sisaldab tõrkekindlaid 
vahendeid, et kaitsta seda infosüsteemide 
vastu suunatud mis tahes küberohu või 
ründe eest, luues selleks tugeva ja 
turvalise raamistiku.
2. Komisjon hõlbustab ja toetab 
olemasolevate ning varasemate 
küberohtudega seotud teabevahetust 
asjaomaste pädevate asutuste vahel.
3. Liikmesriigid tagavad, et riiklikud 
tollivaldkonna ühtsed 
teeninduskeskkonnad on ohutud ja 
turvalised, küberohtude eest kaitstud ning 
kasutavad parimaid olemasolevaid 
küberturvalisuse vahendeid, sealhulgas 
krüpteerimist.

Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
V peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EU CSW-CERTEXi kulud, tööprogramm 
ning järelevalve ja aruandlus

EU CSW-CERTEXi kulud, tööprogramm 
ning järelevalve, läbivaatamine ja 
aruandlus

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
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tööprogrammi, et toetada käesoleva 
määruse selliste sätete rakendamist, mis on 
seotud lisas osutatud liidu tolliväliste 
süsteemide ühendamisega EU CSW-
CERTEXiga ja vastavate liidu tolliväliste 
formaalsuste integreerimisega. 
Tööprogrammi ajakohastatakse pidevalt. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 22 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

tööprogrammi, et toetada käesoleva 
määruse selliste sätete rakendamist, mis on 
seotud I lisa A osas osutatud liidu 
tolliväliste süsteemide ühendamisega EU 
CSW-CERTEXiga ja vastavate liidu 
tolliväliste formaalsuste integreerimisega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 22 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud tööprogramm 
vaadatakse läbi ja seda ajakohastatakse 
korrapäraselt, vähemalt kord kolme aasta 
jooksul, et hinnata ja parandada 
käesoleva määruse üldist rakendamist.

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalve ja aruandlus Järelevalve, läbivaatamine ja aruandlus

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon jälgib korrapäraselt 
Euroopa Liidu tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna toimimist.

1. Komisjon jälgib korrapäraselt 
Euroopa Liidu tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna toimimist, eelkõige 
selle mõju äriettevõtetele, sh VKEdele. 
Komisjon annab samuti õigeaegseid 
suuniseid asjakohaste ajakohastamiste ja 
muude muudatuste kohta ning tagab 
juurdepääsu asjakohasele koolitusele.
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Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Komisjon vaatab korrapäraselt 
läbi I lisa B ja C osas loetletud süsteemide 
oleku, et hinnata nende edusamme 
artiklites 10–15 sätestatud eeskirjade 
järgimisel. Kui komisjon järeldab, et I lisa 
B ja C osas loetletud süsteem vastab 
artiklites 10–15 sätestatud kohaldatavatele 
eeskirjadele, võtab ta vastu artikli 
3 lõikes 1a nimetatud delegeeritud 
õigusakti, lisades selle I lisa osale A või B.

Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab korrapäraselt EU 
CSW-CERTEXi toimimist.

2. Komisjon hindab korrapäraselt EU 
CSW-CERTEXi toimimist , et seda 
pidevalt ajakohastada ja teha vajalikud 
muudatused. Hindamine hõlmab CSW-
CERTEXi tulemuslikkuse, tõhususe, 
sidususe, asjakohasuse ja liidu 
lisaväärtuse hindamist.

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hiljemalt 31. detsembril 2027 ja 
seejärel iga kolme aasta tagant esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta. Aruanne sisaldab ka 
teavet lõigete 1 ja 2 kohaselt tehtud 
järelevalve ja hindamise kohta.

3. Hiljemalt 31. detsembril 2026 ja 
seejärel iga kolme aasta tagant esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta. Aruanne sisaldab ka 
teavet lõigete 1, 1a ja 2 kohaselt tehtud 
järelevalve ja hindamise kohta ja tehtud 
järelduste kokkuvõtet. Aruandes antakse 
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selge ülevaade iga liikmesriigi riikliku 
tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna 
ja Euroopa Liidu tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna arengust.

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
VI peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmise kord, määruse (EL) nr 
952/2013 muudatused ja lõppsätted

Rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmise kord, määruse (EL) nr 
952/2013 muudatused, kehtetuks 
tunnistamine ja lõppsätted

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 5 lõikes 4, artikli 10 lõikes 3 
ja artikli 13 lõikes 4 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

2. Artikli 3 teises lõigus, artikli 10 
lõikes 3, artikli 13 lõikes 4, artikli 17a 
lõikes 3 ja artikli 20 lõikes 1a osutatud 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
antakse komisjonile määramata ajaks alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võib artikli 5 lõikes 4, artikli 10 lõikes 3 ja 
artikli 13 lõikes 4 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võib artikli 3 teises lõigus, artikli 10 lõikes 
3, artikli 13 lõikes 4, artikli 17a lõikes 3 ja 
artikli 20 lõikes 1a osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
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õigusaktide kehtivust. ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 5 lõike 4, artikli 10 lõike 3 
ja artikli 13 lõike 4 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

6. Artikli 3 teise lõigu, artikli 10 lõike 
3, artikli 13 lõike 4, artikli 17a lõike 3 ja 
artikli 20 lõike 1a alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 952/2013
Artikkel 163 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Määruse (EL) [...] lisas loetletud 
kohaldatavate liidu tolliväliste 
formaalsustega seotud lisadokumendid 
loetakse deklarandi valduses olevaks ja 
tollile kättesaadavaks tollideklaratsiooni 
esitamise ajal, tingimusel et tollil on 
kooskõlas kõnealuse määruse artikli 10 
lõike 1 punktidega a ja c võimalik saada 
vajalikke andmeid vastava(te)st liidu 
tollivälise(te)st süsteemi(de)st Euroopa 
Liidu tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna sertifikaate käsitleva 
teabe vahetamise süsteemi kaudu.“

„Määruse (EL) [...] I lisa A osas loetletud 
kohaldatavate liidu tolliväliste 
formaalsustega seotud lisadokumendid 
loetakse deklarandi valduses olevaks ja 
tollile kättesaadavaks tollideklaratsiooni 
esitamise ajal, tingimusel et tollil on 
kooskõlas kõnealuse määruse artikli 10 
lõike 1 punktidega a ja c võimalik saada 
vajalikke andmeid vastava(te)st liidu 
tollivälise(te)st süsteemi(de)st Euroopa 
Liidu tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna sertifikaate käsitleva 
teabe vahetamise süsteemi kaudu.“
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Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 23a
Kehtetuks tunnistamine

Otsus nr 70/2008/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks.

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 5 lõikeid 2 ja 3, artikli 8 lõike 3 
punkte a ja b ning artiklit 10 kohaldatakse 
kõigi lisas loetletud liidu tolliväliste 
formaalsuste suhtes alates lisas esitatud 
kuupäevadest.

Artikli 5 lõikeid 2 ja 3, artikli 8 lõike 3 
punkte a ja b ning artiklit 10 kohaldatakse 
kõigi lisas loetletud liidu tolliväliste 
formaalsuste suhtes alates I lisa A osas 
esitatud kuupäevadest.

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 8 lõike 3 punkti c, artiklit 11, artikli 
13 lõikeid 1, 2 ja 3, artiklit 14 ning artikli 
15 lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse alates 1. 
jaanuarist 2031.

Artikli 8 lõike 3 punkti c, artiklit 11, artikli 
13 lõikeid 1, 2 ja 3, artiklit 14 ning artikli 
15 lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse alates 1. 
jaanuarist 2028.

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

LISA I LISA A osa
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Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa I – B osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I LISA B osa
Süsteemid, mida liikmesriigid võivad 
kasutada vabatahtlikult ja mis peaksid 
olema ühendatud 2023. aastaks
1. Liidu kord kahesuguse kasutusega 
kaupade ekspordi, vahendamise, tehnilise 
abi, transiidi ja edasitoimetamise 
kontrollimiseks
2. Ohustatud looduslike looma- ja 
taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise 
konventsiooni (CITES) alusel väljastatav 
sertifikaat
3. Turujärelevalve info- ja 
teavitussüsteem (ICSMS) ning kiire 
teabevahetuse süsteem (RAPEX)
4. Kimberley protsessi 
sertifitseerimissüsteem töötlemata 
teemantide rahvusvahelises kaubanduses
5. Metsaõigusnormide täitmise 
järelevalve, metsahaldus ja 
puidukaubandusega seotud 
impordilitsents
6. Jäätmete vedu
7. Kemikaalide registreerimine, 
hindamine, autoriseerimine ja piiramine 
(REACH)
8. Eelnevalt teatatud nõusolek (PIC) 
ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi 
kohta
9. Ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügi määrus, 
püügisertifikaat (EUIUU Catch)

Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – C osa (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I LISA C osa
MUUD SÜSTEEMID
Elavhõbeda ekspordikeeld – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. mai 
2017. aasta määrus (EL) nr 2017/852 
elavhõbeda kohta ja millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1102/2008
Püsivad orgaanilised saasteained – 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) 
nr 850/2004 püsivate orgaaniliste 
saasteainete kohta ning millega 
muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ
PIC – eelnevalt teatatud nõusolek – ePIC 
(Euroopa kemikaaliamet (ECHA)) – 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 
2012. aasta määrus (EL) nr 649/2012 
ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi 
kohta
Püünisrauad – nõukogu 
4. novembri 1991. aasta määrus (EMÜ) 
nr 3254/91 ühenduses püünisraudade 
keelamise ja ühendusse teatavate 
metsloomaliikide karusnahkade ja neist 
valmistatud kaupade sisseveo kohta, mis 
pärinevad riikidest, kus loomi püütakse 
püünisraudade või püünisjahi 
meetoditega, mis ei vasta 
rahvusvahelistele humaanse püünisjahi 
standarditele; Komisjoni 10. jaanuari 
1997. aasta määrus (EÜ) nr 35/97, 
millega kehtestatakse sätted nõukogu 
määrusega (EMÜ) nr 3254/91 hõlmatud 
karusnahkade ja kaupade sertifitseerimise 
kohta
Hülgetoodetega kauplemine – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 
2009. aasta määrus (EÜ) nr 1007/2009 
hülgetoodetega kauplemise kohta; 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
6. oktoobri 2015. aasta määrus 
(EL) 2015/1775, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 1007/2009 
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hülgetoodetega kauplemise kohta ja 
tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus 
(EL) nr 737/2010
Hülgepojad – nõukogu 28. märtsi 
1983. aasta direktiiv 83/129/EMÜ 
teatavate hülgepoegade nahkade ja neist 
valmistatud toodete liikmesriikidesse 
importimise kohta
Invasiivne võõrliik (IAS) – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 
2014. aasta määrus (EL) nr 1143/2014 
looduslikku tasakaalu ohustavate 
võõrliikide sissetoomise ja levimise 
ennetamise ja ohjamise kohta
 Ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügi määrus, 
püügisertifikaat (EU IUU Catch) – 
nõukogu 29. septembri 2008. aasta 
määrus (EÜ) nr 1005/2008, millega 
luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, 
teatamata ja reguleerimata kalapüügi 
vältimiseks, ärahoidmiseks ja 
lõpetamiseks ning muudetakse määrusi 
(EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja 
(EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse 
kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja 
(EÜ) nr 1447/1999; Komisjoni 22. 
oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1010/2009, millega kehtestatakse 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 
(millega luuakse ühenduse süsteem 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja 
lõpetamiseks) üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad
Dissostichus spp. püügidokumentide 
menetlus – nõukogu 22. mai 2001. aasta 
määrus (EÜ) nr 1035/2001 Dissostichus 
spp. püügidokumentide kehtestamise 
kohta
Mõõkkala ja suursilm-tuuniga seotud 
kaubanduse statistiline seire – nõukogu 
8. aprilli 2003. aasta määrus (EÜ) 
nr 1984/2003, millega kehtestatakse 
ühenduses toimuva hariliku tuuni, 
mõõkkala ja suursilm-tuuniga seotud 
kaubanduse statistilist seiret käsitlev 
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süsteem
Hariliku tuuni (Thunnus thynnus) püügi 
dokumenteerimise programm – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 
2010. aasta määrus (EL) nr 640/2010, 
millega kehtestatakse hariliku tuuni 
(Thunnus thynnus) püügi 
dokumenteerimise programm
INIMESTE, LOOMADE JA TAIMEDE 
ELU JA TERVISE KAITSE
Radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud 
tuumkütuse veod – nõukogu 20. novembri 
2006. aasta direktiiv 2006/117/Euratom 
radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud 
tuumkütuse vedude järelevalve ja 
kontrolli kohta Nõukogu 19. juuli 2011. 
aasta direktiiv 2011/70/Euratom, millega 
luuakse ühenduse raamistik kasutatud 
tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
vastutustundlikuks ja ohutuks 
käitlemiseks
Kassi- ja koera karusnahad ning neid 
nahku sisaldavad tooted – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 
2007. aasta määrus (EÜ) nr 1523/2007, 
millega keelatakse kassi ja koera 
karusnahkade ning neid karusnahku 
sisaldavate toodete turuleviimine ja 
ühendusse import või ühendusest eksport
Muuks otstarbeks kui inimtoiduks 
ettenähtud loomsed kõrvalsaadused – 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 
saadud toodete tervise-eeskirjad ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste 
määrus)
Isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsed 
saadused – komisjoni 5. märtsi 
2009. aasta määrus (EÜ) nr 206/2009, 
milles käsitletakse isiklikuks tarbimiseks 
ettenähtud loomsete saaduste ühendusse 
toomist ja millega muudetakse määrust 
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(EÜ) nr 136/2004
Lemmikloomad – Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrus 
(EL) nr 576/2013 lemmikloomade 
mittekaubandusliku liikumise kohta, 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 998/2003
Hiinast ja Hongkongist pärit plastikust 
köögitarbed – Komisjoni 22. märtsi 2011. 
aasta määrus (EL) nr 284/2011 Hiina 
Rahvavabariigist ja Hiina Rahvavabariigi 
Hongkongi erihalduspiirkonnast pärit või 
sealt lähetatud polüamiid- ja 
melamiinplastikust köögitarvete impordi 
eritingimuste ja üksikasjaliku korra 
kehtestamise kohta Määrus (EÜ) 
nr 882/2004 – artikli 48 lõige 1
Bisfenool A kasutamise keeld imikute 
plastist lutipudelites – komisjoni 1. aprilli 
2011. aasta rakendusmäärus (EÜ) 
nr 321/2011, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 10/2011, et piirata bisfenool A 
kasutamist imikute plastist lutipudelites 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) 
nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks 
ettenähtud materjalide ja esemete kohta, 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ
Värsked puu- ja köögiviljad ning 
banaanid – turustamisstandardid – 
komisjoni 7. juuni 2011. aasta 
rakendusmäärus (EL) nr 543/2011, 
millega kehtestatakse nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad seoses puu- ja 
köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja 
köögivilja sektoriga; Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 1. detsembri 2013. aasta 
määrus (EL) nr 1308/2013, millega 
kehtestatakse põllumajandustoodete 
ühine turukorraldus ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 
234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 
1234/2007
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Humal kolmandatest riikidest – komisjoni 
18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) 
nr 1295/2008 humala importimise kohta 
kolmandatest riikidest; Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 1. detsembri 
2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, 
millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine 
turukorraldus ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 
922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 
1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007
Dokumendid veinide importimiseks 
kolmandatest riikidest ja 
saatedokumendid veinitoodete 
järelevalveks ning sertifitseerimiseks – 
komisjoni 11. detsembri 2017. aasta 
delegeeritud määrus (EL) 2018/273, 
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 
viinapuude istutuseks antavate lubade 
süsteemi, istandusregistri, 
saatedokumentide ja sertifitseerimise, 
sissetulevate ja väljaminevate kaupade 
registri, kohustuslike deklaratsioonide, 
teavituste ja teabe avaldamise osas, 
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 
asjakohase kontrolli ja karistuste osas 
ning millega muudetakse komisjoni 
määrusi (EÜ) nr 555/2008, (EÜ) nr 
606/2009 ja (EÜ) nr 607/2009 ning 
tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus 
(EÜ) nr 436/2009 ja komisjoni 
delegeeritud määrus (EL) 2015/560; 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 1. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1308/2013, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine 
turukorraldus ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 
922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 
1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007
Eritingimused impordile seoses 
aflatoksiinidega saastumise ohuga – 
komisjoni 13. augusti 2014. aasta 
rakendusmäärus (EL) nr 884/2014, 
millega kehtestatakse eritingimused 
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teatavatest kolmandatest riikidest pärit 
teatava sööda ja toidu impordile seoses 
aflatoksiinidega saastumise ohuga ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1152/2009; Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus 
(EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse 
toidualaste õigusnormide üldised 
põhimõtted ja nõuded, asutatakse 
Euroopa Toiduohutusamet ja 
kehtestatakse toidu ohutusega seotud 
menetlused – Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse 
(EÜ) nr 882/2004 (ametlike kontrollide 
kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste 
õigusnormide ning loomatervishoidu ja 
loomade heaolu käsitlevate eeskirjade 
täitmise kontrollimise tagamiseks – 
artikkel 53
Bangladeshist pärit beetlipipra lehed – 
2014/88/EL: komisjoni 13. veebruari 
2014. aasta rakendusotsus 2014/88/EL 
Bangladeshist pärinevate beetlipipra 
(Piper betle) lehti sisaldavate või neist 
koosnevate toiduainete impordi ajutise 
peatamise kohta; määrus (EÜ) nr 
178/2002 – artikkel 53
Seesamiseemned ja beetlipipra lehed 
Indiast – komisjoni 2. veebruari 
2017. aasta rakendusmäärus 
(EL) 2017/186, millega sätestatakse 
eritingimused, mida mikrobioloogilise 
saastumise tõttu kohaldatakse teatavatest 
kolmandatest riikidest liitu toodavate 
saadetiste suhtes, ja millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 669/2009; Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 
2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, 
millega sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised põhimõtted ja 
nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused – artikkel 
53
Idandid – komisjoni 11. märtsi 
2013. aasta määrus (EL) nr 211/2013, 
milles käsitletakse idandite ja idandite 
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kasvatamiseks ette nähtud seemnete liitu 
importimiseks kehtestatud 
sertifitseerimisnõudeid; Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. 
aasta määrus (EÜ) nr 882/2004 ametlike 
kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja 
toidualaste õigusnormide ning 
loomatervishoidu ja loomade heaolu 
käsitlevate eeskirjade täitmise 
kontrollimise tagamiseks – artikli 48 lõige 
1
ÜTK määrus – Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. detsembri 2013. aasta 
määrus (EL) nr 1308/2013, millega 
kehtestatakse põllumajandustoodete 
ühine turukorraldus ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 
234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 
1234/2007
Tärklise tootmisjäägid USAst pärinevast 
maisist – komisjoni 23. detsembri 
2007. aasta määrus (EÜ) nr 1375/2007 
maisitärklise tootmisjääkide impordi 
kohta Ameerika Ühendriikidest; Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 1. detsembri 
2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, 
millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine 
turukorraldus ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 
922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 
1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007
Mahepõllumajanduslikud tooted – 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrus 
(EÜ) nr 834/2007 
mahepõllumajandusliku tootmise ning 
mahepõllumajanduslike toodete 
märgistamise ja määruse (EMÜ) 
nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta, 
Tšernobõl – nõukogu 15. juuli 2008. aasta 
määrus (EÜ) nr 733/2008 kolmandatest 
riikidest pärinevate põllumajandustoodete 
imporditingimuste kohta pärast 
Tšernobõli tuumaelektrijaama avariid; 
komisjoni 6. novembri 2006. aasta määrus 
(EÜ) nr 1635/2006, millega kehtestatakse 
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nõukogu määruse (EMÜ) nr 737/90 
(kolmandatest riikidest pärinevate 
põllumajandustoodete imporditingimuste 
kohta pärast Tšernobõli 
tuumaelektrijaama avariid) 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad
Ametlikud kontrollid sööda- ja toidualaste 
õigusnormide, loomatervishoidu ja 
loomade heaolu käsitlevate eeskirjade 
täitmise kohta – Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus 
(EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide 
kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste 
õigusnormide ning loomatervishoidu ja 
loomade heaolu käsitlevate eeskirjade 
täitmise kontrollimise tagamiseks
Kõrge riskiga toit ja mitteloomne sööt – 
komisjoni 24. juuli 2009. aasta määrus 
(EÜ) nr 669/2009, millega rakendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse 
sööda ja toidu kõrgendatud 
rangusastmega ametliku kontrollimisega 
impordil ja muudetakse otsust 
2006/504/EÜ
Söödav muskushibisk ja karrilehed 
Indiast – komisjoni 13. augusti 
2014. aasta rakendusmäärus (EL) 
nr 885/2014, millega kehtestatakse 
eritingimused, mida kohaldatakse Indiast 
pärit söödava muskushibiski ja 
karrilehtede impordi suhtes, ja 
tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus 
(EL) nr 91/2013; Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus 
(EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse 
toidualaste õigusnormide üldised 
põhimõtted ja nõuded, asutatakse 
Euroopa Toiduohutusamet ja 
kehtestatakse toidu ohutusega seotud 
menetlused) artikkel 53; Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. 
aasta määruse (EÜ) nr 882/2004 
(ametlike kontrollide kohta, mida tehakse 
sööda- ja toidualaste õigusnormide ning 
loomatervishoidu ja loomade heaolu 
käsitlevate eeskirjade täitmise 
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kontrollimise tagamiseks – artikli 15 lõige 
5
Lubamatu geneetiliselt muundatud riis 
Hiinast – -2011/884/EL: Komisjoni 22. 
detsembri 2011. aasta rakendusotsus 
erakorraliste meetmete kohta seoses 
lubamatu geneetiliselt muundatud riisiga 
Hiinast pärit riisitoodetes ning otsuse 
2008/289/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta, mida on muudetud komisjoni 
rakendusotsusega 2013/287/EL, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 
2002. aasta määrusega (EÜ) nr 178/2002, 
millega sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised põhimõtted ja 
nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused – artikkel 
53
Fukushima – komisjoni 5. jaanuari 
2016. aasta rakendusmäärus (EL) 
nr 2016/6, millega kehtestatakse 
eritingimused Jaapanist pärit või sealt 
lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes 
pärast Fukushima tuumaelektrijaamas 
toimunud avariid ning tunnistatakse 
kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 
322/2014; Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus 
(EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse 
toidualaste õigusnormide üldised 
põhimõtted ja nõuded, asutatakse 
Euroopa Toiduohutusamet ja 
kehtestatakse toidu ohutusega seotud 
menetlused – artikkel 53
Guarkummi Indiast – komisjoni 5. 
veebruari 2015. aasta rakendusmääruse 
(EL) 2015/175, millega kehtestatakse 
eritingimused Indiast pärit või sealt 
lähetatud guarkummi impordile seoses 
pentaklorofenooli ja dioksiinidega 
saastumise ohuga; Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta 
määrus (EÜ) nr 178/2002, millega 
sätestatakse toidualaste õigusnormide 
üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse 
Euroopa Toiduohutusamet ja 
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kehtestatakse toidu ohutusega seotud 
menetlused – artikkel 53
Inimtervishoius kasutatavad ravimid – 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
novembri 2001. aasta direktiiv 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta Inimtervishoius kasutatavad 
ravimid – Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus 
(EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse 
ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa ravimiamet; komisjoni 15. 
septembri 2017. aasta direktiiv (EL) 
2017/1572 millega täiendatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavate 
ravimite hea tootmistava põhimõtete ja 
suuniste osas
Uuritavad inimtervishoius kasutatavad 
ravimid – Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus 
(EL) nr 536/2014, milles käsitletakse 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kliinilisi uuringuid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2001/20/EÜ
Veterinaarravimid – Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta 
direktiiv 2001/82/EÜ veterinaarravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. 
märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) 
nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse 
kord inim- ja veterinaarravimite lubade 
andmise ja järelevalve kohta ning millega 
asutatakse Euroopa ravimiamet
Taimetervise direktiiv – taimedele või 
taimsetele saadustele kahjulikud 
organismid – nõukogu 8. mai 2000. aasta 
direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või 
taimsetele saadustele kahjulike 
organismide ühendusse sissetoomise ja 
seal levimise vastu võetavate 
kaitsemeetmete kohta; komisjoni 7. 
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oktoobri 2004. aasta direktiiv 
2004/103/EÜ, mis käsitleb nõukogu 
direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas 
loetletud taimede, taimsete saaduste ja 
muude toodete identsus- ja 
fütosanitaarkontrolle, mida võib teha 
mujal kui ühenduse piiriületuskohas või 
selle läheduses, ning millega 
täpsustatakse nende kontrollidega seotud 
tingimusi
Hiinast pärit puidust pakkematerjali 
taimetervise kontrollid – 2013/92/EL: 
komisjoni 18. veebruari 2013. aasta 
rakendusotsus Hiinast pärit 
kindlaksmääratud kaupade veol 
kasutatava puidust pakkematerjali suhtes 
kohaldatava järelevalve, taimetervise 
kontrolli ja meetmete kohta; taimetervise 
direktiiv 2000/29/EÜ; direktiiv 
2004/103/EÜ
Seemnete ja taimse paljundusmaterjali 
turustusnõuded –

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propag
ation_material/eu_marketing_requirements
/index_ en.htm

Kuivatatud oad Nigeeriast – komisjoni 
18. juuni 2015. aasta rakendusmäärus 
(EL) nr 2015/943 kiireloomuliste 
meetmete kohta, millega peatatakse 
kuivatatud ubade import Nigeeriast, ja 
määruse (EÜ) nr 669/2009 I lisa 
muutmise kohta; Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002, 28. 
jaanuar 2002, millega sätestatakse 
toidualaste õigusnormide üldised 
põhimõtted ja nõuded, asutatakse 
Euroopa Toiduohutusamet ja 
kehtestatakse toidu ohutusega seotud 
menetlused – artikkel 53 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. 
aasta määrus (EÜ) nr 882/2004 ametlike 
kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja 
toidualaste õigusnormide ning 
loomatervishoidu ja loomade heaolu 
käsitlevate eeskirjade täitmise 
kontrollimise tagamiseks – artikli 15 lõige 
5

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/eu_marketing_requirements/index_%20en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/eu_marketing_requirements/index_%20en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/eu_marketing_requirements/index_%20en.htm
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KULTUURILISTE JA MAJANDUSLIKE 
HUVIDE KAITSE
Euro müntidega sarnanevad medalid ja 
märgid – nõukogu 6. detsembri 
2004. aasta määrus (EÜ) nr 2182/2004 
euro müntidega sarnanevate medalite ja 
märkide kohta
Sularaha kontroll – Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta 
määrus (EÜ) nr 1889/2005 ühendusse 
sisse toodava või ühendusest välja viidava 
sularaha kontrollimise kohta Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. 
aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb 
finantssüsteemi rahapesu või terrorismi 
rahastamise eesmärgil kasutamise 
tõkestamist ning millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja 
komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ
Intellektuaalomandi õiguste (IPR) kaitse 
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. juuni 2013. aasta määrus (EL) 
nr 608/2013, mis käsitleb 
intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist 
tollis ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1383/2003
Narkootikumide lähteained – nõukogu 
22. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) 
nr 111/2005, millega kehtestatakse 
ühenduse ja kolmandate riikide vahelise 
narkootikumide lähteainetega kauplemise 
järelevalve eeskirjad Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta 
määrus (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide 
lähteainete kohta
Mitmetasandilise hinnasüsteemiga 
ravimid – Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 
nr 2016/793 teatavate võtmetähtsusega 
ravimite Euroopa Liidu turule 
kaubandusliku suunamise vältimise kohta
Piinamisvastane määrus – nõukogu 
27. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) 
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nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist 
teatavate kaupadega, mida on võimalik 
kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, 
piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul 
või alandaval moel kohtlemiseks või 
karistamiseks
Tsiviilkasutuses relvade direktiiv – 
nõukogu 18. juuni 1991. aasta direktiiv 
91/477/EMÜ relvade omandamise ja 
valduse kontrolli kohta
Tulirelvade, nende osade ja laskemoona 
eksport – Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrus 
(EL) nr 258/2012, millega rakendatakse 
rahvusvahelise organiseeritud 
kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni 
täiendava tulirelvade, nende osade ja 
laskemoona ebaseaduslikku valmistamist 
ja nendega ebaseaduslikku kauplemist 
tõkestava ÜRO protokolli (ÜRO 
tulirelvade protokoll) artiklit 10
Lõhkeainete lähteained – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 
2013. aasta määrus (EL) nr 98/2013 
lõhkeainete lähteainete turustamise ja 
kasutamise kohta; Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 
määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, 
autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja 
millega asutatakse Euroopa 
Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 
1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja 
komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning 
samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja 
komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 
93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ
Sanktsioonid või piiravad meetmed – ELi 
toimimise lepingu artikkel 215

Selgitus

I lisa C osa loetelu kajastab komisjoni mõjuhinnangu taustateavet ja seda tuleb veel 
ajakohastada.
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Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis X osutatud Euroopa 
elektrooniliste süsteemide ning nende 
ühiste ja riiklike osade loetelu.
[...]
A. Euroopa elektroonilised süsteemid 
on järgmised:
[...]
B. Euroopa elektrooniliste süsteemide 
ühised osad on:
[...]
C. Euroopa elektrooniliste süsteemide 
riiklikud osad on kõik need, mida ei 
määratleta B jaos ühiste osadena.
[...]
2. Artikli X kohased innovatsiooni- ja 
katsemeetmed
E-tolli mitmeaastase strateegiakava 
(MASP-C) loomiseks on asjakohased 
järgmised innovatsiooni- ja 
katsemeetmed.
[...]
3. Artikli 17a kohase Euroopa 
elektroonilise süsteemiga seotud 
tugimeetodid ja -vahendid
MASP-C loomiseks on asjakohased 
järgmised innovatsiooni- ja 
katsemeetmed:
[...]
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SELETUSKIRI

Kuna rahvusvaheline kaubanduskeskkond ELi ja kolmandate riikide vahel pidevalt areneb, on 
äärmiselt oluline, et EL tagaks ühelt poolt, et tema territooriumile sisenevad kaubad on ohutud 
ja vastavad Euroopa nõuetele, ning teiselt poolt, et tolliprotseduurid oleksid ettevõtjate jaoks 
võimalikult tõhusad, vähendades seeläbi ettevõtjate halduskoormust tollivormistuse ajal. Samal 
ajal annab liidu tolliseadustik õigusliku aluse tänapäevasele ja elektroonilisele tollikeskkonnale, 
mille eesmärk on paberivaba ja täielikult automatiseeritud tolliliit. Sellega luuakse ELi 
tollieeskirjade ja -protseduuride terviklik raamistik, mis on kohandatud tänapäevase 
kaubandusolukorra ja kommunikatsioonivahenditega. See hõlmab rohkem kui 60 ELi 
mittetollialase õigusakti jõustamist, mis on seotud konkreetsete poliitikavaldkondadega, nagu 
tervishoid ja ohutus, keskkonnakaitse, kalandus ja põllumajandus, turujärelevalve ja toodete 
nõuetelevastavus ning kultuuripärand. 

Praktikas tähendab see, et kaupade impordi, ekspordi või transiidiga seotud kohustused on 
erinevad, ulatudes igal aastal hinnanguliselt 39,7 miljoni tollideklaratsioonini, mis tekitab 
koormavaid kohustusi kauplejatele, kes peavad tollivormistuse ajal esitama vastavad liidu 
dokumendid, mis ei ole tollidokumendid. 
Võttes arvesse, et tolliliit hõlbustab igal aastal enam kui 3,5 triljoni euro väärtuses kaupadega 
kauplemist, on selge, et tollivormistus ja range kontroll on hädavajalik, et võimaldada sujuvat 
kaubavoogu ning kaitsta ELi kodanikke, ettevõtjaid ja keskkonda. 

Seetõttu tervitab raportöör komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
kohta, millega luuakse Euroopa Liidu tollivaldkonna ühtne teeninduskeskkond ja muudetakse 
määrust (EL) nr 952/2013. Raportöör on veendunud, et see on esimene samm digitaalse 
raamistiku loomisel kõigi piirivalveasutuste tõhustatud koostööks ühtses teeninduskeskkonnas. 
On väga tähtis, et ettevõtjad ja kauplejad saaksid igas liikmesriigis esitada andmeid ja täita 
piiriformaalsusi ühtses portaalis, millega vähendatakse dubleerimist, aega ja kulusid. Tollil ja 
teistel asutustel peaks olema võimalik neid andmeid ühiselt kasutada ja automaatselt 
kontrollida, kas kõnealused kaubad vastavad ELi nõuetele ja kas vajalikud formaalsused on 
täidetud, võimaldades seega täielikult kooskõlastatud lähenemisviisi kaupade tollivormistusele 
ning selgema ülevaate ELi sisenevatest või EList väljuvatest kaupadest ELi tasandil.

Raportöör usub, et käesolev ettepanek aitab luua asjakohased tingimused tolli- ja 
partnerasutuste digitaalseks koostööks, et rakendada nõuetekohaselt paljude siseturupoliitika 
meetmete välisaspekte ja vähendada kaubanduse halduskoormust.

1. EU CSW-CERTEXiga hõlmatud tolliväliste formaalsuste ulatuse laiendamine

Raportöör teeb ettepaneku lisada alates 2023. aastast ELi SCW-CERTEXiga hõlmatud 
tolliväliste formaalsuste hulka ka metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja 
puidukaubanduse (FLEGT) impordilitsentsidega seotud formaalsused.

2. Süsteemide koostalitlusvõime ja ühtlustamine

Raportöör võtab teadmiseks, et mõned liikmesriigid on osalenud ELi tolli ühtse 
teeninduskeskkonna katseetapis ning mõned liikmesriigid on sel eesmärgil välja töötanud oma 
tarkvaralahendused. Seetõttu peab raportöör vajalikuks saavutada elektrooniliste süsteemide 
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tõhus koostalitlusvõime ja standardimine. Komisjon peaks vastutama koostalitluse ühtsete 
tehniliste kirjelduste koostamise eest. Need ühtsed tehnilised kirjeldused peaksid võimaldama 
ühiseid andmekogumeid kõigi rakenduste, deklaratsioonide ja teatiste jaoks, et luua 
koostalitlusvõimeline ühine IT-liidese lahendus. See peaks võimaldama elektroonilist 
teabevahetust ning koostööd tolli, pädevate partnerasutuste ja ettevõtjate vahel ja kindlustama 
EU CSW-CERTEXiga hõlmatud tollialaste õigusaktide ja liidu tolliväliste formaalsuste 
järgimise ja tõhusa täitmise tagamise.

3. Ohutus ja küberjulgeolek

Iga liikmesriik peaks komisjoni esitatud ühtsete tehniliste kirjelduste alusel välja töötama I lisas 
loetletud asjakohased tollivälised süsteemid ja integreerima need oma tollivaldkonna ühtsesse 
teeninduskeskkonda, tagades turvalisuse, julgeoleku ja kübervastupidavusvõime.

4. Riiklike kontaktpunktide aruandluskohustused Raportöör teeb ettepaneku laiendada 
Euroopa Liidu tolli ühtse teeninduskeskkonna riiklikule koordinaatorile antud ülesannete 
loetelu ja lisada sellesse ka kohustus jälgida selle keskkonna tehniliste kirjelduste ühtset 
vastuvõtmist.

5. Tolli mitmeaastane strateegiakava (MASP-C)

Raportöör on arvamusel, et ühtsuse ja kooskõla tagamiseks liidu tolliseadustiku ja käesoleva 
määruse vahel, on vaja kehtestada e-tolli mitmeaastane strateegiakava (MASP-C), mis peaks 
hõlmama elektrooniliste tollisüsteemide arendamist kogu ELis, et luua Euroopa elektrooniline 
tollikeskkond. Tolli mitmeaastane strateegiakava peaks andma huvitatud isikutele ülevaate ja 
taustteabe projektide ja võtmeküsimuste kohta, mis on seotud elektroonilise tolli algatuse 
arengu ja praeguse olukorraga.

Kuna määruse ettepaneku (millega luuakse Euroopa Liidu tollivaldkonna ühtne 
teeninduskeskkond) eesmärk on siduda tolli- ja tollivälised protseduurid, on raportöör 
seisukohal, et on asjakohane lisada MASP-C käesolevasse määrusesse, et tagada projektide ja 
elektroonikaalgatuste arengu ülevaade ja sidusus.

Raportöör teeb ettepaneku võtta kõik MASP-C muudatused vastu delegeeritud õigusaktina. 

Endine e-tolli otsus (otsus nr 70/2008/EÜ) on praegu õiguslik alus, mille põhjal komisjon 
MASP-C koostab. Ettepanekus mitmeaastase finantsraamistiku tolliprogrammi kohta tegi 
komisjon ettepaneku asendada ja tunnistada kehtetuks e-tolli otsus, et täita oma kohustusi 
parema õigusloome tegevuskava raames. Algul väljendas Euroopa Parlament heameelt 
komisjoni ettepaneku üle ajakohastada senise e-tolli otsuse elemente, kuid leidis siis, et 
komisjoni ettepanek ei ole õiguslikult korrektne. Lõpuks jäeti mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetud läbirääkimiste käigus välja viited MASP-C-le ning selle tulemusena säilitati 
praegune olukord ja seega aegunud e-tolli otsus. 

Seetõttu teeb raportöör ettepaneku lisada MASP-C tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna 
määrusesse, et täita parema õigusloome tegevuskavast tulenevaid kohustusi, ning näeb 
käesolevas määruses sobivat viisi senise e-tolli otsuse viimaste elementide ajakohastamiseks ja 
seega selle kehtetuks tunnistamiseks.
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Ettepanek lisada MASP-C käesolevasse määrusesse hõlmab muu hulgas muudatusi 
põhjenduses 2 ja uues põhjenduses 2a, artiklis 2, uues artiklis 17a ja 23a ning muudatusi 
komisjonile delegeeritud volitustes. 

5. Tööprogrammi perioodilisus

Selleks et tagada määruse tööprogrammide rakendamise läbipaistvus, soovitab raportöör 
artiklis 19 ja põhjenduses 25 kehtestada nende maksimaalseks kestuseks kolm aastat.

6. Varasem jõustumine 

Raportöör on veendunud, et komisjoni poolt ette nähtud valitsuse ja ettevõtja vahelisi suhteid 
käsitlevate sätete kohaldamisaeg on liiga pikk, ning teeb ettepaneku lühendada neid kümnelt 
aastalt kaheksale aastale, nii et need jõustuksid 2028. aastal. 
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RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI KIRI

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

EXPO-COM-INTA D(2021) 2708

Anna CAVAZZINI
Siseturg ja tarbijakaitse
Esimees

Teema: INTA-komisjoni arvamus IMCO-komisjoni raporti kohta, milles 
käsitletakse Euroopa Liidu tollivaldkonna ühtset teeninduskeskkonda ja 
muudetakse määrust (EL) nr 952/2013
***I 2020/0306(COD) COM(2020)0673 – C9-0338/2020

Austatud pr Cavazzini

Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni (INTA) koordinaatorid otsustasid 19. novembril 2020 
koostada kirja vormis arvamuse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni (IMCO) raportile Euroopa 
Liidu tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna ja määruse (EL) nr 952/2013 muutmise kohta, 
***I 2020/0306(COD) COM(2020)0673 – C9-0338/2020.

Seetõttu ja eelöeldut arvestades palun Teil jagada käesolevat kirja raportööriga ja kaaluda 
lisatud muudatusettepanekuid kui INTA-komisjoni panust IMCO-komisjoni raportisse. 
Nendel erandlikel asjaoludel loodan, et käsitlete käesolevat kirja asjakohaselt oma komisjoni 
hääletusmenetluse käigus.

Lugupidamisega

Bernd LANGE 
INTA-komisjoni esimees
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INTA-komisjoni kirja vormis seisukoht IMCO-komisjoni raportile 
Euroopa Liidu tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna kohta

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

1. tuletab meelde, et COVID-19 pandeemiat arvestades võib rahvusvaheline kaubandus olla 
ELi majanduse taastestrateegia osana võimas vahend töökohtade ja jätkusuutliku 
majanduskasvu kindlustamiseks ning konkurentsi ja innovatsiooni ergutamiseks; rõhutab, et 
seetõttu järgib EL ambitsioonikat kaubanduspoliitika tegevuskava, et kinnitada ELi 
ülemaailmset juhtpositsiooni ja muuta ülemaailmsed tarneahelad vastupidavamaks; rõhutab 
sellega seoses, et ELi tollil on keskne roll kaubavoogude hõlbustamise, meie ettevõtete 
konkurentsivõime, meie tarbijate turvalisuse ja võltsimise vastu võitlemise tagamisel;

2. väljendab heameelt ELi tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna ja digitaalse raamistiku 
üle, mis võimaldavad integreeritud ja koordineeritud tolliprotseduuri kogu Euroopa Liidus, 
mis pakub lahenduse kapseldunud ja ühtlustamata süsteemidele ning tõhustab inim- ja 
rahaliste ressursside tõhusamat kasutamist; kutsub komisjoni üles tagama kaitsemeetmete 
olemasolu, et tulla toime ühepoolsete lahknevuste ohuga, mis võivad tekitada 
kaubandusettevõtjatele takistusi; 

3. tuletab meelde, et 2/3 impordist pärineb vabakaubanduslepingu soodustustest ning et ELi 
ühtne teeninduskeskkond ja tugevam tolliprotseduuride digitaliseerimise poliitika aitavad 
tugevdada kaubanduslepingute tähtsust;

4. tuletab meelde kaubanduse lihtsustamise lepingu põhimõtteid ning nõuab, et Euroopa 
Komisjon ja liikmesriigid rakendaksid nende põhimõtete kohaselt tollivaldkonna ühtset 
teeninduskeskkonda, sealhulgas vähim arenenud või arenguriikides asutatud ettevõtjate 
suhtes, et neil oleks tõhusam juurdepääs ELi siseturule;

5. tuletab meelde, et võltsitud ja piraatkaupadega kauplemine kasvab; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid keskenduksid oma jõupingutustes võitlusele võltsitud kaupade internetimüügi 
vastu, et ennetada võltsimist ja pettusi ning kaitsta tarbijaid ja tootjaid;

6. . on lisaks seisukohal, et ELi tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna kauplejate portaal 
peaks sisaldama erisätteid võltsitud kaupade kohta ja tugevdama kaitsemehhanisme, 
tagamaks, et algatused ei soodustaks maksupettusi, võltsijaid ja ebaseaduslikke kauplejaid;

7. rõhutab, et liikmesriikidel on erinevad digipädevuse tasemed ja nende valmisolek ELi ühtse 
teeninduskeskkonna kasutuselevõtuks erineb; nõuab tungivalt, et komisjon pakuks kõigile 
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liikmesriikidele ja asjaomastele ametiasutustele asjakohast tuge digipöördel ja riiklike ühtsete 
portaalide, sealhulgas asjakohase IT riist- ja tarkvara rakendamisel, protsesside muutmise 
juhtimisel ja koolitusel;

8. tuletab meelde, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) on ELi majanduse, 
sealhulgas e-kaubanduse sektori selgroog; on seetõttu seisukohal, et VKEd peaksid saama 
kasu ühtlustatud protsessidest, et hõlbustada nende tegevust ja stimuleerida ELi 
kaubanduspartnerite juurdepääsu kolmandate riikide turgudele; tagades samal ajal asjakohase 
kontrollitaseme, et tagada ühtsele turule sisenevate toodete ohutus tarbijatele;

9. on seisukohal, et tollivaldkonna ühtsel teeninduskeskkonnal on oluline roll tarneahela 
läbipaistvuse tagamisel, eelkõige tarbijate usalduse suurendamisel; on seisukohal, et selle 
saavutamiseks peaks EL parandama tolliandmete läbipaistvust; 

10. väljendab heameelt kauaoodatud ettepaneku üle tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna 
kohta, millega lihtsustatakse teabevahetust liikmesriikide tolliasutuste ja ELi süsteemide 
vahel, mis on oluline samm liidu tolliseadustiku tõhusaks ja täielikuks rakendamiseks, et 
parandada liikmesriikide ametiasutuste vahelist tõhusat koostööd, tugevdada julgeoleku- ja 
vastavuskontrolle piiridel menetluste suurema standardimise kaudu ning vähendada ELi 
liikmesriikide vahelist killustatust, kasutades tulevikule suunatud digitaalset lahendust 
elektrooniliste andmete kiiremaks ja tõhusamaks jagamiseks kaupadega tegelevate eri 
piirivalveasutuste vahel; 

11. tuletab meelde, et ühtne teeninduskeskkond peab tagama tolli ja muude kui 
tolliformaalsuste ühetaolise kohaldamise kogu Euroopas, et vältida võimalust, et eksportijad 
ja importijad valivad neile tolliformaalsuste seisukohast kõige soodsama koha (nn port 
shopping); rõhutab, et liikmesriigid peavad eraldama tolliasutustele nõuetekohased vahendid, 
sealhulgas tagama tolliasutustele ELi eeskirjade alase koolituse, et tagada nende tõhus 
toimimine;

12. on seisukohal, et ühtne teeninduskeskkond on väga vajalik, sest see võimaldab ELi 
ettevõtjatel, eelkõige VKEdel, täita piiriformaalsused ühes ühtses portaalis, aidates seega 
kaasa kaubanduse lihtsustamisele, e-kaubanduse edasisele arengule ning ELi ettevõtjate 
halduskoormuse ja piirikontrolli killustatud mudelist tulenevate haavatavuste kõrvaldamisele; 
on seisukohal, et tollivaldkonna ühtne teeninduskeskkond aitab paremini avastada võltsitud 
tooteid, mis on COVID-19 pandeemia tõttu muutunud veelgi olulisemaks;

13. nõuab tungivalt, et liikmesriigid rakendaksid paremini tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna jaoks olulisi IT-süsteeme, teeksid kättesaadavaks vajalikud ressursid ja 
võtaksid kiiresti vajalikud meetmed süsteemi rakendamiseks võimalikult kiiresti, et tagada 
tõhusam kontroll paljudes valdkondades ja võidelda võltsitud kaupade vastu; 

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles esitama selged suunised tollivaldkonna ühtse 
teeninduskeskkonna rakendamiseks, et tagada ELi liikmesriikides eelkõige riiklikele 
tolliasutustele samad tingimused ja võrdsed võimalused;

15. loodab, et ELi ühtse teeninduskeskkonna algatus tõhustab andmete ühtlustamise ja 
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taaskasutamise kaudu digitaalset koostööd ja koordineerimist, et ületada digitaalne lõhe, mis 
ELi liikmesriikide vahel endiselt selgelt eksisteerib eelkõige taaste- ja vastupidavusfondi 
kaudu pakutavate rahastamisvõimaluste puhul;

16. soovitab, et ELi ühtne teeninduskeskkond ja selle hilisemad sätted tagaksid raamistiku, 
mis on kooskõlas muude ELi algatustega, nagu digiteenuste õigusakt, et tagada koostoime 
ning vältida dubleerimist ja/või sekkumist muudesse poliitikameetmetesse.
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