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EELNÕU
EUROOPA LIIDU JA UUS-MEREMAA ÜHISE TOLLIKOOSTÖÖ KOMITEE
OTSUS nr [.../2019]
[kuupäev]
töökorra vastuvõtmise kohta
ÜHINE TOLLIKOOSTÖÖ KOMITEE,
võttes arvesse Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel 3. juulil 2017. aastal Brüsselis sõlmitud
tolliküsimustes toimuva koostöö ja vastastikuse haldusabi lepingut, eriti selle artikli 20 lõike 2
punkti d,
arvestades, et lepingu artikli 20 lõike 2 punktis e on sätestatud, et ühine tollikoostöö komitee
võtab vastu oma töökorra,
ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:
Artikkel 1
Võetakse vastu Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa ühise tollikoostöö komitee töökord, mis on
esitatud käesoleva otsuse lisas.
Artikkel 2
Käesolevat otsust kohaldatakse selle vastuvõtmise kuupäevast alates.
Artikkel 3
Käesoleva otsuse tekst on koostatud kahes eksemplaris inglise keeles ja mõlemad need tekstid
on võrdselt autentsed. Lepinguosaline võib ette näha tõlked oma muudesse ametlikesse
keeltesse.
Koht…, kuupäev…
Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa ühise tollikoostöö komitee nimel
kaaseesistujad
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LISA
EUROOPA LIIDU JA UUS-MEREMAA ÜHISE TOLLIKOOSTÖÖ KOMITEE
TÖÖKORD
Artikkel 1
Eesistuja
Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa ühise tollikoostöö komitee (edaspidi „ühiskomitee“), mis on
loodud 3. juulil 2017 Brüsselis sõlmitud Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise
tolliküsimustes toimuva koostöö ja vastastikuse haldusabi lepingu (edaspidi „leping“) artikli
20 lõike 1 alusel, eesistujaks on ühiselt Euroopa Liidu esindaja ja Uus-Meremaa esindaja ning
komitee täidab lepingu artiklist 20 tulenevaid kohustusi.
Artikkel 2
Esindamine
1.
Lepinguosaline edastab teisele lepinguosalisele teda ühiskomitees esindavate liikmete
nimekirja. Nimekirja haldab ja ajakohastab ühiskomitee sekretariaat.
2.
Kui ühiskomitee kaaseesistujal ei ole võimalik koosolekul osaleda, võib teda esindada
volitatud isik. Kaaseesistuja või tema volitatud isik teatab kirjalikult teisele kaaseesistujale ja
ühiskomitee sekretariaadile volitatud isiku määramisest võimalikult vara enne koosolekut.
3. Ühiskomitee kaaseesistuja volitatud isik kasutab selle kaaseesistuja õigusi oma volituste
ulatuses. Käesolevas töökorras hõlmavad järgnevad viited lisaks ühiskomitee liikmetele ja
kaaseesistujatele ka volitatud isikuid.
Artikkel 3
Ühiskomitee sekretariaat
Üks Euroopa Liidu ametnik ja üks Uus-Meremaa ametnik tegutsevad ühiselt ühiskomitee
sekretariaadina.
Artikkel 4
Koosolekud
1.
Ühiskomitee tuleb kokku lepinguosalise taotlusel. Kui kaaseesistujad ei otsusta teisiti,
toimuvad koosolekud vaheldumisi Brüsselis ja Wellingtonis.
2.

Ühiskomitee koosolekuid võib pidada videokonverentsina või telekonverentsina.

3.
Ühiskomitee koosoleku kutsub kokku ühiskomitee sekretariaat kaaseesistujate
kindlaks määratud kuupäeval ja kohas.
Artikkel 5
Kohustuste delegeerimine
Ühiskomitee liikmeid võivad saata lepinguosaliste valitsusametnikud. Enne iga koosolekut
teatavad ühiskomitee kaaseesistujad teineteisele kummagi lepinguosalise delegatsiooni
kavandatava koosseisu.
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Artikkel 6
Dokumendid
Kui ühiskomitee arutelud põhinevad kirjalikel tõendavatel dokumentidel, nummerdatakse
need dokumendid ja ühiskomitee sekretariaat edastab need ühiskomitee dokumentidena.
Artikkel 7
Kirjavahetus
1.
Ühiskomitee kaaseesistujatele adresseeritud kirjavahetus edastatakse ühiskomitee
sekretariaadile, et kirjavahetus vajaduse korral edastada ühiskomitee liikmetele.
peab
2.
Ühiskomitee sekretariaat saadab ühiskomitee kaaseesistujate kirjad adressaatidele;
need kirjad nummerdatakse ja edastatakse vajaduse korral teistele ühiskomitee liikmetele.
Artikkel 8
Koosolekute päevakord
1.
Ühiskomitee sekretariaat koostab iga koosoleku esialgse päevakorra. Esialgne
päevakord ja asjaomased dokumendid edastatakse ühiskomitee liikmetele, sh kaaseesistujatele
hiljemalt 15 kalendripäeva enne koosoleku algust.
2.
Esialgses päevakorras on punktid, mille kohta ühiskomitee sekretariaat on vähemalt 21
kalendripäeva enne koosoleku algust saanud lepinguosalise taotluse need punktid päevakorda
võtta, millele on lisatud asjaomased dokumendid.
3.
Ühiskomitee kaaseesistujad avalikustavad ühiskomitee esialgse päevakorra ühiselt
heakskiidetud versiooni.
4.
Iga koosoleku alguses võtab ühiskomitee vastu päevakorra. Punkte, mida ei ole
esialgses päevakorras esitatud, võib kaaseesistujate nõusolekul päevakorda lisada.
5.
Selleks et saada teavet konkreetsetes küsimustes, võivad ühiskomitee kaaseesistujad
vastastikusel kokkuleppel kutsuda oma koosolekutel osalema vaatlejaid, sh lepinguosaliste
teiste organite esindajaid või sõltumatuid eksperte.
6.
Ühiskomitee kaaseesistujad võivad vastastikusel kokkuleppel lõigetes 1 ja 2 osutatud
tähtaegu lühendada või pikendada, et võtta arvesse konkreetse juhtumi asjaolusid.
Artikkel 9
Protokoll
1.
Kui kaaseesistujad ei otsusta vastastikusel kokkuleppel teisiti, koostab ühiskomitee
sekretariaat 21 päeva jooksul pärast koosoleku lõppu koosoleku protokolli kavandi.
2.
Protokollis võetakse üldjuhul kokku iga päevakorrapunkt, loetledes vajaduse korral: a)
ühiskomiteele esitatud dokumendid, b) avaldused, mida ühiskomitee liige on palunud
protokolli kanda, c) vastuvõetud otsused ning d) konkreetsetes küsimustes kokku lepitud
meetmed, soovitused, ühisavaldused ja tegevusjäreldused.
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3.
Protokolli kantakse lõplik päevakord ja kõigi koosolekul eri ülesannetes osalenud
isikute nimed, ametinimed ning organisatsioonid.
4.
Kaaseesistujad kiidavad koosoleku protokolli kirjalikult heaks 60 päeva jooksul pärast
koosoleku toimumise kuupäeva või muuks vastastikku kokku lepitud kuupäevaks.
5.
Ühiskomitee sekretariaat koostab ka protokolli kokkuvõtte kavandi. Kui ühiskomitee
kaaseesistujad on kokkuvõtte teksti heaks kiitnud, avalikustavad nad selle.
Artikkel 10
Otsused
1.
Ühiskomitee võtab lepingu artikli 20 lõike 2 kohased otsused vastu vastastikusel
kokkuleppel. Ühiskomitee võib otsuseid vastu võtta kirjalikus menetluses (sh ühiskomitee
koosolekute vahelisel ajal), vahetades teateid komitee kaaseesistujate vahel.
2.
Ühiskomitee otsustel peab olema seerianumber, vastuvõtmise kuupäev ja teemale
viitav pealkiri. Igas otsuses peab olema näidatud jõustumise kuupäev ning sellega võib ette
näha kõik vajalikud nõuded ja menetlused, mida kumbki lepinguosaline peab järgima.
3.
Iga otsus koostatakse kahes eksemplaris ja sellele kirjutavad autentimise eesmärgil
alla ühiskomitee kaaseesistujad.
4.

Lepinguosalised tagavad, et ühiskomitee vastu võetud otsused avalikustatakse.
Artikkel 11
Avaldamine ja konfidentsiaalsus

1.
Ühiskomitee tööd käsitatakse konfidentsiaalsena. Ühiskomitee koosolekud ei ole
avalikud, v.a juhul kui mõlemad lepinguosalised otsustavad teisiti.
2.
Kui lepinguosaline esitab ühiskomiteele teavet, mis on tema riigisiseste õigusnormide
kohaselt konfidentsiaalne või avalikustamise eest kaitstud, peab teine lepinguosaline seda
teavet lepingu artikli 17 kohaselt konfidentsiaalsena käsitama.
Artikkel 12
Töökeel
Kui lepinguosalised ei lepi kokku teisiti, toimub kogu ühiskomitee tööga seotud
lepinguosaliste vaheline kirjavahetus ja suhtlus ning otsuste ja soovituste ettevalmistamine ja
arutamine inglise keeles.
Artikkel 13
Kulud
1.

Lepinguosaline kannab kõik ühiskomitee koosolekutel osalemisega seotud kulud ise.

2.
Koosolekute korraldamise ja dokumentide paljundamisega seotud kulud kannab
koosolekut korraldav lepinguosaline.
Artikkel 14
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Töörühmad ja muud organid
1.
Vastavalt lepingu artikli 20 lõikele 3 loob ühiskomitee lepingu rakendamisel tehtava
töö toetamiseks asjakohased töömehhanismid, sealhulgas töörühmad.
2.
Ühiskomitee teostab järelevalvet kõigi käesoleva lepingu alusel loodud töörühmade ja
muude organite töö üle.
3.
Lepingu alusel loodud töörühmad ja muud organid annavad ühiskomiteele aru iga oma
koosoleku tulemustest ja järeldustest.
4.
Kui lepinguosalised ei otsusta teisiti, kohaldatakse käesolevat töökorda mutatis
mutandis lepingu alusel loodud töörühmade ja muude organite suhtes.
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