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LÜHISELGITUS 

 

Taustteave 

Euroopa Liidu tolliseadustik on võimaldanud tollialaseid õigusakte ühtlustada. Kuid 

õigusaktide täitmine, mis tagab tollieeskirjade järgimise ja karistuste seadusliku määramise, 

kuulub liikmesriikide õiguse reguleerimisalasse. 

Sellest tulenevalt järgitakse tollialaste õigusaktide täitmisel 28 erinevat õigusnormide kogumit 

ja eri haldus- või õigustavasid. Seepärast on karistuste määratlus ja raskusaste liikmesriigiti 

väga erinev. 

Liikmesriikide tollieeskirjade rikkumiste ja karistuste süsteemid vaatas programmi „Toll 

2013“ raames üle projektirühm, mille komisjon moodustas vabatahtlikkuse alusel 24 

liikmesriigi esindajatest.  

Arvamuse koostaja seisukoht 

Arvamuse koostaja seisukoht põhineb kolmel aspektil, milleks on kõnealuse direktiivi 

ettepaneku raamistik, sisu ja vorm. 

(1) Direktiivi raamistik kujutab endast tõelist piirangut. Ainuüksi pealkirjas osutavad mõned 

terminid (rikkumised, karistused) subsidiaarsuspõhimõttele. 

Et INTA-komisjoni arvamust saaks austada ja täielikult arvesse võtta, eelistas arvamuse 

koostaja seostada oma arvamuse rahvusvahelise kaubanduse raamistikuga.  

(2) Programmi „Toll 2013“ tulemustest ilmnevad sellised lahknevused karistuste lävedes ja 

tähtaegades, et need seavad kahtluse alla meie tolliliidu usaldusväärsuse ja toimimise ning 

panevad meid kaubanduspartnerite ees ebamugavasse olukorda. 

Seetõttu on vaja rohkem läbipaistvust ja selgust, mis aitab saavutada ka majanduslikku 

kokkuhoidu. Järgida tuleb meie rahvusvahelisi kohustusi WTO raames, et kaitsta meie turgu 

tervikuna. Ameerika Ühendriigid on juba osutanud WTOs ELi siseturu vastuolulisusele. 

Arvamuse koostaja soovib eelkõige kaaluda direktiivi ettepanekut kaubanduse lihtsustamise 

lepingu raames. Vastav amet või organ võimaldaks täita analüüsi- ja 

koordineerimisülesandeid ilma subsidiaarsuspõhimõtte kohaldamisse sekkumata. Ulatuslikku 

teabevahetust kontrollist karistuste kohaldamiseni vajab nii ELi kui ka kolmandate riikide 

äriringkond. 

Karistuste ja rikkumiste süsteemi lihtsustamine peab viima sidususeni. Liikmesriigid peavad 

sidusalt karistusi ühtlustama, mitte lävesid, vaid karistuste vahemikke kasutades. Ei sa 

aktsepteerida seda, et ettevõtjatel on võimalik siseturul mis tahes karistust vältida või et 

eksisteerivad suured lahknevused. 
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Arvamuse koostaja teeb ettepaneku eelistada pädeva jurisdiktsiooni valiku kriteeriumina 

rikkumise territoriaalsuse põhimõtet, et võidelda meelepärase kohtualluvuse valimise vastu, 

ning tõhustada kauba registreerimist tolli poolt dumpinguvastase uurimise korral, et vältida 

ulatuslike varude moodustamist maksulise karistuse eesmärgil. 

(3) Vormi osas soovib arvamuse koostaja, et direktiivi ettepanek järgiks tõhusat ja selget 

vormi, et esitada vastutavale komisjonile kaugeleulatuvate eesmärkidega ettepanekud, ning 

tõendaks, et hädavajalik on lahendada olukord seoses meie rahvusvaheliste kohustuste 

mittejärgimisega ja ettevõtjate vajadustega. 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil 

võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2)  Sellest tulenevalt kohaldatakse 

tollieeskirjade rikkumiste ja asjaomaste 

karistuste suhtes 28 erinevat õigusnormide 

kogumit. Liidu tollialaste õigusaktide 

rikkumist ei käsitleta seetõttu kogu liidus 

ühetaoliselt ja konkreetsel juhul 

määratavad karistused võivad oma 

iseloomult ja raskusastmelt erineda 

olenevalt karistust määravast liikmesriigist. 

(2)  Sellest tulenevalt kohaldatakse 

tollieeskirjade rikkumiste ja asjaomaste 

karistuste suhtes 28 erinevat õigusnormide 

kogumit. Liidu tollialaste õigusaktide 

rikkumist ei käsitleta seetõttu kogu liidus 

ühetaoliselt ja konkreetsel juhul 

määratavad karistused võivad oma 

iseloomult ja raskusastmelt erineda 

olenevalt karistust määravast liikmesriigist, 

mis võib põhjustada sellele liikmesriigile 

sissetulekute kadu ning 

kaubandusmoonutusi. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3)  Liikmesriikide õigussüsteemide 

lahknevus kahjustab tolliliidu optimaalset 

juhtimist ja takistab ühtlasi tolliliidus 

võrdsete võimaluste tagamist ettevõtjatele, 

(3)  Liikmesriikide õigussüsteemide 

lahknevus kahjustab tolliliidu optimaalset 

juhtimist ja takistab ühtlasi tolliliidus 

võrdsete võimaluste tagamist ettevõtjatele, 
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sest see mõjutab juurdepääsu tollialastele 

lihtsustustele ja hõlbustustele. 
kelle suhtes kohaldatakse kogu liidus juba 

praegu erinevaid õigusnormide kogumeid, 

sest see mõjutab juurdepääsu tollialastele 

lihtsustustele ja hõlbustustele. 

 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek  

(17)  Pädevatel asutusel peaks 

tollieeskirjade rikkumiste uurimise 

hõlbustamiseks olema võimalik arestida 

ajutiselt kaupa, veovahendeid või muid 

rikkumise toimepanekuks kasutatud 

vahendeid. 

(17)  Pädevatel asutusel peaks 

tollieeskirjade rikkumiste uurimise 

hõlbustamiseks olema võimalik arestida 

ajutiselt kaupa, veovahendeid või muid 

rikkumise toimepanekuks kasutatud 

vahendeid ning kasutada varajase 

hoiatamise süsteemi, et teavitada teiste 

liikmesriikide pädevaid asutusi 

rikkumisest. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek  

1.  Käesoleva direktiiviga 

kehtestatakse liidu tollieeskirjade rikkumisi 

käsitlev raamistik ja nähakse ette 

karistused nende rikkumiste eest. 

1.  Käesoleva direktiiviga 

kehtestatakse liidu tollieeskirjade rikkumisi 

käsitlev raamistik ja nähakse ette karistuste 

vahemikud nende rikkumiste eest. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek  

 2 a.  Käesolev direktiiv hõlmab 

liikmesriikide kohustusi Euroopa Liidu 
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kaubanduspartnerite, sealhulgas Maailma 

Kaubandusorganisatsiooni ja Maailma 

Tolliorganisatsiooni ees, mille eesmärk on 

kehtestada ühtne ja tulemuslikult toimiv 

siseturg ning hõlbustada samal ajal 

kaubandust ja tagada turvalisus. 

 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek  

 Artikkel 1 a 

 Kaubanduse lihtsustamine 

 Selleks et täita liidu kohustusi Maailma 

Kaubandusorganisatsiooni kaubanduse 

lihtsustamise lepingu raames, teevad 

liikmesriigid koostööd, et luua kõiki 

liikmesriike hõlmav koostöösüsteem. 

Nimetatud süsteemi eesmärk on 

kooskõlastada tollikaristuste 

tulemuslikkuse põhinäitajaid (kaebuste 

arvu analüüs, rikkumiste korduvuse määr 

jne); levitada tolliteenistuste vahel häid 

tavasid (kontrolli ja karistuste tõhusus, 

halduskulude vähendamine); edastada 

ettevõtjate kogemusi ja luua sidemeid; 

jälgida tolliteenistuste tegevuse 

tulemuslikkust; ning koguda statistikat 

kolmandatest riikidest pärit ettevõtete 

rikkumiste kohta. Kõiki liikmesriike 

teavitatakse koostöösüsteemi raames 

viivitamata tollieeskirjade rikkumiste ja 

täheldatud rikkumiste uurimist viisil, mis 

hõlbustab kaubandust, takistab 

ebaseaduslikel kaupadel siseturule 

sisenemast ning suurendab kontrollide 

tõhusust. 
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Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek  

 Artikkel 5 a 

 Impordi registreerimine liikmesriikides 

 Liikmesriigid tagavad, et nende 

tolliametid võtavad komisjoni nõuet 

ootamata asjakohaseid meetmeid impordi 

registreerimiseks, et selle impordi suhtes 

oleks võimalik kohaldada nõukogu 

määruse (EÜ) nr 1225/20091a täitmisega 

seotud meetmeid alates impordi 

registreerimise kuupäevast. Impordi 

registreerimisnõude võib kehtestada 

pärast iga Euroopa Liidu ettevõtte 

vastavat taotlust, mis sisaldab piisavat 

tõendusmaterjali, õigustamaks sellist 

sammu. 

 ______________ 

 1a Nõukogu 30. novembri 2009. aasta 

määrus (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta 

dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, 

mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed 

(ELT L 343, 22.12.2009, lk 51). 

 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek  

(a)  rahatrahv kuni 15 % kauba 

väärtusest, kui tollieeskirjade rikkumine 

seondub konkreetse kaubaga; 

(a) rahatrahv vahemikus 5–15 % kauba 

väärtusest või tasumata tollimaksudest, kui 

tollieeskirjade rikkumine seondub 

konkreetse kaubaga; 
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Selgitus 

Väga väärtuslike veoste (nt nafta või kaubad) puhul võivad kauba väärtustel põhinevad 

trahvid olla väga suured. Liikmesriikidele tuleb seepärast anda võimalus teha trahve, mis 

põhinevad kas asjaomaste kaupade väärtusel või nendelt tasutavate tollimaksude summadel. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – punkt b  

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek  

(b)  rahatrahv kuni 22 500 eurot, kui 

tollieeskirjade rikkumine ei seondu 

konkreetse kaubaga. 

(b)  rahatrahv vahemikus 7500–

22 500 eurot, kui tollieeskirjade rikkumine 

ei seondu konkreetse kaubaga. 

 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek  

(a)  rahatrahv kuni 30 % kauba 

väärtusest, kui tollieeskirjade rikkumine 

seondub konkreetse kaubaga; 

(a)  rahatrahv vahemikus 10–30 % 

kauba väärtusest või tasumata 

tollimaksudest, kui tollieeskirjade 

rikkumine seondub konkreetse kaubaga; 

Selgitus 

Väga väärtuslike veoste (nt nafta või kaubad) puhul võivad kauba väärtustel põhinevad 

trahvid olla väga suured. Liikmesriikidele tuleb seepärast anda võimalus teha trahve, mis 

põhinevad kas asjaomaste kaupade väärtusel või nendelt tasutavate tollimaksude summadel. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – punkt b  
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek  

(b)  rahatrahv kuni 45 000 eurot, kui 

tollieeskirjade rikkumine ei seondu 

konkreetse kaubaga. 

(b)  rahatrahv vahemikus 15 000–

45 000 eurot, kui tollieeskirjade rikkumine 

ei seondu konkreetse kaubaga. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek  

 Artikkel 11 a 

 1. Viis aastat pärast käesoleva 

direktiivi jõustumist vaatab komisjon koos 

liikmesriikide pädevate ametiasutustega 

läbi artiklite 9, 10 ja 11 alusel 

kohaldatavad trahvisummad. 

Läbivaatamismenetluse eesmärk on 

tagada, et tolliliidu raames määratavad 

trahvisummad on ühtlasemad, et 

ühtlustada tolliliidu toimimist. 

 2. Komisjon avaldab igal aastal 

üksikasjalikud karistused, mille 

liikmesriigid määrasid artiklites 3–6 

osutatud tollieeskirjade rikkumiste eest.  

 3. Liikmesriigid tagavad kooskõla 

tollialaste õigusaktidega määruse (EL) nr 

952/2013 artikli 5 punkti 2 ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

978/20121a tähenduses. 

 _______________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 

978/2012 üldiste tariifsete soodustuste 

kava kohaldamise ning nõukogu määruse 

(EÜ) nr 732/2008 kehtetuks tunnistamise 

kohta (ELT L 303, 31.10.2012, lk 1). 

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Artikkel 12 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek  

 Asjaolu, et asjaomaste kaupade suhtes 

kohaldatakse keelde, koguselisi 

piiranguid või järelevalvemeetmeid, 

selleks et eelkõige tagada kõlblus, avalik 

kord või julgeolek ning inimeste elu ja 

tervise kaitse, nagu on sätestatud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

2015/4781a artikli 24 lõikes 2, käsitatakse 

raskendava asjaoluna. 

 _______________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

11. märtsi 2015. aasta määrus (EL) 

2015/478 impordi ühiste eeskirjade kohta 

(ELT L 83, 27.3.2015, lk 16). 

 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek  

1. Liikmesriigid tagavad oma 

pädevuse teostamise artiklites 3–6 osutatud 

tollieeskirjade rikkumiste üle vastavalt 

ühele järgmistest kriteeriumidest: 

1. Liikmesriigid tagavad oma 

pädevuse teostamise artiklites 3–6 osutatud 

tollieeskirjade rikkumiste üle vastavalt 

järgmistele kriteeriumitele tähtsuse 

järjekorras: 

(a) tollieeskirjade rikkumine pannakse 

tervikuna või osaliselt toime asjaomase 

liikmesriigi territooriumil;  

(a) tollieeskirjade rikkumine pannakse 

tervikuna või osaliselt toime asjaomase 

liikmesriigi territooriumil;  

(b) tollieeskirjade rikkumist toime 

panev isik on asjaomase liikmesriigi 

kodanik; 

(b) tollieeskirjade rikkumisega seotud 

kaup asub asjaomase liikmesriigi 

territooriumil. 

(c) tollieeskirjade rikkumisega seotud 

kaup asub asjaomase liikmesriigi 

territooriumil. 

(c) tollieeskirjade rikkumist toime 

panev isik on asjaomase liikmesriigi 

kodanik; 

Punktide b ja c ümberpaigutamine. 
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Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõige 2  

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek  

2.  Liikmesriigid tagavad, et kui mitu 

liikmesriiki leiavad, et nad on pädevad 

menetlema sama tollieeskirjade rikkumist, 

teostab oma pädevust liikmesriik, kus 

samade asjaoludega seoses on sama isiku 

vastu algatatud kriminaalmenetlus. Juhul 

kui pädevust ei saa lõike 1 alusel kindlaks 

määrata, tagavad liikmesriigid, et oma 

pädevust teostab liikmesriik, mille pädev 

asutus algatab esimesena samade 

asjaoludega seoses sama isiku vastu 

tollieeskirjade rikkumist käsitleva 

menetluse. 

2.  Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 

mitu liikmesriiki leiavad, et nad on 

pädevad menetlema sama tollieeskirjade 

rikkumist, teostab oma pädevust 

liikmesriik, kus samade asjaoludega seoses 

on sama isiku vastu algatatud 

kriminaalmenetlus.  

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek  

Liikmesriigid teevad koostööd ja 

vahetavad teavet, mis on vajalik artiklites 

3–6 osutatud, endast tollieeskirjade 

rikkumist kujutava tegevuse või 

tegevusetusega seotud menetluse jaoks, 

eelkõige juhul, kui mitu liikmesriiki on 

algatanud samade asjaoludega seoses 

menetluse sama isiku vastu. 

Liikmesriigid teevad koostööd ja 

vahetavad teavet, mis on vajalik artiklites 

3–6 osutatud, endast tollieeskirjade 

rikkumist kujutava tegevuse või 

tegevusetusega seotud menetluse jaoks, 

eelkõige juhtudel, kui mitu liikmesriiki on 

algatanud samade asjaoludega seoses 

menetluse sama isiku 

vastu. Liikmesriikidevahelise koostöö 

eesmärk on suurendada kaupade 

tollikontrollide tõhusust ning ühtlustada 

liidusiseseid menetlusi. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Artikkel 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek  

Komisjon esitab hiljemalt [1. maiks 2019] 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

käesoleva direktiivi kohaldamise kohta 

aruande, milles hinnatakse, millises 

ulatuses on liikmesriigid võtnud käesoleva 

direktiivi järgimiseks vajalikke meetmeid. 

Komisjon esitab hiljemalt [1. maiks 2019] 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

käesoleva direktiivi kohaldamise kohta 

aruande, milles hinnatakse, millises 

ulatuses on liikmesriigid võtnud käesoleva 

direktiivi järgimiseks vajalikke meetmeid. 

Aruanne sisaldab tulemuskriteeriume, 

mis näitavad tolliliidu tugevdamise ning 

menetluste ühtlustamise valdkonnas 

tehtud edusamme. 
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