STRATEEGILISE KAUBA KOMISJONI 2010. AASTA TEGEVUSARUANNE
Strateegilise kauba komisjon on strateegilise kaubaga seonduvate küsimuste arutamiseks ja
strateegilise kauba kontrollsüsteemi tagamiseks Välisministeeriumi juurde loodud
litsentsimis- ja järelevalvekomisjon, kuhu kuuluvad Välisministeeriumi, Kaitseministeeriumi,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Kaitsepolitseiameti, Politsei- ja
Piirivalveameti ning Maksu- ja Tolliameti esindajad. Strateegilise kauba seaduse § 48
kohaselt esitab strateegilise kauba komisjon Vabariigi Valitsusele tegevusaruande vähemalt
kord aastas.
I. Ülevaade rahvusvahelise ekspordikontrolli arengust ja strateegilise kauba komisjoni
tegevusest 2010. aastal
Rahvusvahelise ekspordikontrolli eesmärk on valvata sõjaliste ja kahesuguse kasutusega
kaupade tarnete järele, et tagada rahu ning kindlustada rahvusvahelist ja riiklikku julgeolekut.
Ekspordikontrolli tähtsus on kasvanud seoses vajadusega tõkestada terrorismi ja
massihävitusrelvade levikut maailmas. Rahvusvahelist ekspordikontrolli teostatakse riiklikul
tasandil läbi strateegilise kauba kontrolli süsteemi.
Eesti on kolme rahvusvahelise ekspordikontrollirežiimi – Wassenaari Kokkuleppe
(Wassenaar Arrangement – sõjaliste kaupade ja kahesuguse kasutusega kaupade ning
tehnoloogiate kontroll), Tuumatarnijate Grupi (Nuclear Supplier’s Group – tuumamaterjalide
kontroll) ja Austraalia Grupi (Australia Group – keemilise ja biorelva leviku kontroll) – liige.
2010. aastal osales Eesti Wassenaari Kokkuleppe organisatsiooni üldtöörühma ja
eksperdirühma regulaarsetel kohtumistel ja plenaaristungil Viinis, Tuumatarnijate Grupi
konsultatiivkomitee kohtumistel Viinis ning Austraalia Grupi plenaaristungil Pariisis. Eesti
on täitnud Raketitehnoloogia Kontrollirežiimiga (Missile Technology Control Regime –
raketitehnoloogia ja rakettide leviku kontroll) liitumise kriteeriumid, kuid selle osalisriigid ei
ole seni veel saavutanud konsensust uute liikmete vastuvõtmise suhtes (liikmestaatust ootab
peale Eesti veel 7 ELi riiki) ning seetõttu on Eesti ühinemine lükkunud tulevikku.
Rahvusvahelist ekspordikontrolli teostatakse sõjalise kasutusega kaupade ja kahesuguse
kasutusega kaupade ning tehnoloogiate üle rahvusvahelistes režiimides kokkulepitud
põhimõtete ja kontrollitavate kaupade nimekirjade alusel. 2010. aasta oli kõigile kolmele
režiimile, mille liige Eesti on, tavapärasest töömahukam. Algas põhjalik kontrollitavate
kaupade nimekirjade uuendamine ning põhikirjade ja juhendite ülevaatamine. Töö
nimekirjade ajakohastamisega jätkub 2011. aastal.
Rahvusvahelistes ekspordikontrollirežiimides 2010. aastal kokku lepitud kaubanimekirjade
muudatused kantakse üle Euroopa Liidu nimekirjadesse. Sõjaliste kaupade nimekirja võtab
Euroopa Liit üle ühisseisukohaga 944/2008. Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade
nimekiri (Euroopa Liidu määrus 428/2009) on Eestile otsekohalduv.
Lisaks rahvusvahelistest režiimidest tulenevatele kohustustele kontrollib strateegilise kauba
komisjon ka kaupu, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks
või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks. Kaupade
nimekiri tuleneb Euroopa Liidu määrusest 1236/2005, mida kohaldatakse Eestile otse. 2010.

aastal esitas Euroopa Parlament ettepaneku määruse 1236/2005 muutmiseks ja
kaubanimekirja täiendamiseks, et lisada transiidi- ja vahenduse kontrolli meetmed. Määruse
muutmiseks kutsuti kokku töörühm, konkreetsed ettepanekud on töös ja arutelud jätkuvad
2011. aastal.
Eesti Vabariigi strateegiliste kaupade nimekirja vastavusse viimine kõigi Euroopa Liidu
nimekirjades 2010. aastal tehtud täiendustega on menetluses.
2010. aastal jätkus Euroopa Liidu direktiivi 43/2009 kaitseotstarbeliste toodete
ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta ülevõtmine. Direktiivi eesmärk on
lihtsustada reegleid ja korda, mida kohaldatakse kaitseotstarbeliste toodete vedude suhtes
Euroopa Liidu sees, et tagada siseturu parem konkurentsivõime ja nõuetekohane toimimine.
Direktiivi ülevõtmiseks Euroopa Liidu liikmesriikides on aega 2011. aasta juuni lõpuni ja see
jõustub 2012. aasta juulis. Eesti osales kõigis direktiivi rakendamise ühtsete põhimõtete
väljatöötamise töörühmades ja tagas, et need põhimõtted oleksid Eestile sobivad.
Strateegilise kauba komisjoni esindajad osalesid aasta jooksul aktiivselt kõigil
ekspordikontrolliga seotud Euroopa Liidu töörühmade – tavarelvastuse ekspordikontrolli
töörühma (COARM) ja kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrolli töörühma
(WPDUG) – kohtumistel, mida oli kokku 17. Euroopa Liidu määruse 428/2009 artikli 23
alusel loodud koordinatsioonigruppides otsiti lahendusi olemasolevate kontrollinõuete
parimaks rakendamiseks. Jätkusid arutelud Euroopa Liidu uute üldlubade loomise teemal
kahesuguse kasutusega kaupadele ja valmis Euroopa Liidu ühine kahesuguse kasutusega
kaupade litsentsi väljastamisest keeldumiste teatiste võrguandmebaas. Lisaks töötati PõhjaKorea ja Iraani sanktsioonide kaubanimekirjade täiendamise ja täpsustamise nimel, tegeldi
Euroopa Liidu direktiivi 43/2009 kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste
lihtsustamise korra riikliku ülevõtmise küsimustega ja teiste oluliste teemadega.
2010. aastal jätkus töö strateegilise kauba seaduse uuendamiseks. Võrreldes 2004. aastal
jõustunud ja praegu kehtiva seadusega, näeb uus eelnõu ette kaitseotstarbeliste toodete
ühendusesiseste vedude puhul lihtsustatud korra vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 43/2009.
Samuti arvestab uus eelnõu Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kauba määrusega
428/2009 lisandunud transiidi ja vahenduse kontrolli nõuetega, mida kehtiv strateegilise
kauba seadus ette ei näe. Uues eelnõus on kõrvaldatud ka lüngad ja mitmetimõistetavused,
mis kehtiva seaduse rakendamisega on ilmnenud.
Töö strateegilise kauba seaduse eelnõu valmimiseks on väga mahukas ja hõlmab lisaks
seadusemuudatustele ka viie uue alamakti loomist ja üheksa muutmist. 2010. aastal kohtusid
komisjoni esindajad Siseministeeriumi esindajatega, et arutada, kuidas parandada
strateegilise kauba seaduse ja relvaseaduse kooskõla. Samuti on komisjon teinud
ettepanekuid karistusseadustiku muutmiseks, et viia strateegilise kaubaga seotud
õigusrikkumiste karistusmäärad vastavusse nende ohtlikkuse ja rahvusvahelise praktikaga
ning tagada tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistusmeetmed. Eelnõu arutelud
jätkuvad ja seadus on kavas vastu võtta 2011. aastal.
2010. aastal algasid ÜRO raames rahvusvahelise relvakaubanduslepingu (Arms Trade Treaty
–
ATT)
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„Relvakaubandusleping“ põhjal moodustatud ettevalmistuskomitee esimesel kohtumisel
juulis 2010 New Yorgis, kus läbirääkimised edukalt algasid. Praegu ei reguleeri globaalsel

tasandil tavarelvade tarneid ükski konventsioon ja ÜRO Julgeolekunõukogu embargod on
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„Relvakaubandusleping“ oleks esimene rahvusvaheline leping, millega reguleeritakse
tavarelvastuse importi, eksporti, transiiti ja mille alusel relvatarneid käsitlevaid otsused
põhineksid ühtsetel alustel. 2011. aastal lepingu väljatöötamine jätkub – märtsis ja juulis
toimuvad New Yorgis ettevalmistuskohtumised, lepingu valmimiseni on kavas jõuda 2012.
aastal.
Strateegilise kauba komisjoni esindajad võtsid osa 2010. aastal Euroopa Parlamendi ja
Euroopa Nõukogu määruse eelnõu väljatöötamisest, millega rakendatakse ÜRO tulirelvade
protokolli artiklit 10 ning kehtestatakse tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona
ekspordilube, importi ja transiiti käsitlevad meetmed. Eesti ratifitseeris rahvusvahelise
organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise ÜRO konventsiooni ja selle juurde kuuluva
tulirelvade ja nende osade ning laskemoona ebaseadusliku tootmise ja nendega ebaseadusliku
kauplemise ärahoidmise protokolli 2002. aastal. Nimetatud Euroopa Liidu määruse eelnõuga
rakendatakse selle protokolli eksporti käsitlevat artiklit tsiviilkäibes kasutatavate tulirelvade
ekspordile Euroopa Liidust välja, arvestades Euroopa Liidu meetmeid võitluses
rahvusvahelise kuritegevuse ja ebaseadusliku tulirelvadega kauplemise vastu.
II. Strateegilise kauba alase teadlikkuse tõstmine 2010. aastal
Strateegilise kauba komisjon pöörab suurt tähelepanu strateegilise kauba alase teadlikkuse
tõstmisele nii komisjoni klientide – ettevõtete, teadus- ja õpperingkondade – kui ka
liikmesorganisatsioonide seas.
2010. aastal külastasid strateegilise kauba komisjoni esindajad 11 strateegilise kaubaga
tegelevat ettevõtet üle Eesti. Kõik visiidid olid esmakordsed ning said teoks Maksu- ja
Tolliameti eestvedamisel. Külastuste eesmärgiks oli ekspordikontrolli reguleerivate
õigusaktide ja tolli töökorralduse tutvustamine ettevõtetele, et tõsta nende teadlikkust ja
seaduskuulekust strateegilise kauba valdkonnas. Kokku on ajavahemikul 2007–2010
ennetaval eesmärgil külastatud 30 strateegilise kaubaga tegelevat ettevõtet üle Eesti ja 2011.
aastal visiidid jätkuvad.
2010. aasta septembris toimus Sisekaitseakadeemias koostöös Maksu- ja Tolliameti ning
USA Föderaalse Juurdlusbürooga tolliametnikele kolmepäevane massihävitusrelva leviku
tõkestamise koolitus, kus käsitleti keemia-, bio- ja tuumarelva ning raketitehnoloogiat ja neis
valdkondades kasutatavaid strateegilise kauba kontrolli vajavaid kaupu. Tegemist oli
koolitajate väljaõppega – 2011. aastal loob Maksu- ja Tolliamet USA koolituse eeskujul oma
töötajatele õppekava, mis käsitleb põhjalikult kõiki massihävitusrelvi ja nende levikuga
kaasnevaid ohte.
Radioaktiivse salakauba avastamiseks 2009. aastal loodud töörühm, kuhu kuuluvad Maksuja Tolliameti, Keskkonnaameti kiirgusosakonna, Kaitsepolitseiameti, Päästeameti ning
Politsei- ja Piirivalveameti esindajad, sai 2010. aasta kevadel valmis ja kiitis heaks ühise
tegevusjuhendi radioaktiivse salakauba avastamiseks Euroopa Liidu välispiiril. 2011. aasta
kevadel toimub töörühma algatusel ühisõppus, kus harjutatakse koostööd ja infovahetust
kiirgusohtliku kauba avastamise korral piiril.

2010. aastal pandi alus ka kiirgusohtliku kauba avastamise alasele tõhusale
koolituskoostööle. Maksu- ja Tolliameti esindajad töötasid Sisekaitseakadeemia
simulatsiooniklassi võimalusi kasutades välja kiirguskontrolli käsitleva ühiskoolituse
Politsei- ja Piirivalveameti ning Maksu- ja Tolliameti töötajatele. Esimesed kursused sellel
alal algavad 2011. aasta kevadel.
2010. aastal jätkas Maksu- ja Tolliamet Eesti ja embargoriikide kaubavahetuse analüüsimist.
Samuti käsitleti põhjalikult võimalikke biorelvadega seotud riske Eesti jaoks – uuriti tootjaid,
kaupu ja vedajaid, võttes aluseks Austraalia Grupi keemia- ja biorelva valmistamiseks
vajalike keemiliste ja bioloogiliste toimeainete kaubanimekirjad ning Euroopa Liidu
kahesuguse kasutusega kaupade nimekirjad. Lisaks analüüsiti üksikasjalikult lõhkematerjali
ja pürotooteid, kui võimalikke strateegiliste kaupade nimekirja kuuluvaid kaupu. 2010. aastal
valmis ka ammooniumnitraadi liikumise teid ja tarneid käsitlev üksikasjalik analüüs.
Alates 2010. aastast on strateegilise kauba komisjonil oma uudiste list, mille kaudu
edastatakse ettevõtjatele ja kõigile asjahuvilistele teateid strateegilisi kaupu käsitlevate
õigusaktide muudatuste ja muude praktiliste teemade kohta.
III. 2011. aastal kavandatavad strateegilise kauba kontrolli tõhustamise meetmed
2011. aastal on strateegilise kauba komisjonil kavas jätkata tegevusi, mis tõhustavad
strateegilise kauba kontrolli Eestis ja parandavad strateegilise kauba komisjoni töökorraldust.
Mitmed neist, näiteks seadusemuudatuste väljatöötamine, koolituste korraldamine ja
nimekirjade uuendamine, on aastast aastasse komisjoni kesksed tegevused.
Peamised 2011. aastal kavas olevad tegevused on:
- strateegilise kauba seaduse uuendamine, selle kooskõlla viimine muudatustega, mis on
alates 2004. aastast rahvusvahelise ekspordikontrolli valdkonnas toimunud (Euroopa Liidu
direktiiv 43/2009, määrus 428/2009 ja määrus 1236/2005), ning kehtivas seaduses esinevate
lünkade ja mitmetimõistetavuste kõrvaldamine;
- strateegilise kauba nimekirjade pidev ajakohastamine, et viia need vastavusse
kontrollirežiimide nimekirjades tehtud muudatustega, vajaduse korral muudatus-ettepanekute
tegemine rahvusvaheliste kontrollirežiimide nimekirjadesse;
- ettepanekute tegemine Eesti karistusseadustiku muutmiseks, et viia strateegilise kaubaga
seotud õigusrikkumiste eest määratavad karistused vastavusse nende ohtlikkuse ja
rahvusvahelise praktikaga;
- strateegilise kauba kontrolli teemalise seminari korraldamine ettevõtjatele, et tutvustada
seadusemuudatusi, tõsta teadlikkust ja vastutustundlikkust ning edendada koostööd;
- kaasabi osutamine strateegilise kauba kontrolli teemalise seminari korraldamisele
prokuröridele jt õigusemõistmisel osalevatele instantsidele, et veelgi suurendada
õigusekspertide
teadlikkust
strateegilise
kauba
kontrolli
ja
rahvusvahelise
julgeolekukeskkonna valdkonna eri aspektidest;
- kodulehe täiendamine strateegilise kauba valdkonda käsitleva praktilise teabega,
ajakirjanduse huvi korral valdkonda tutvustavate artiklite avaldamine;
- muude relvastus- ja ekspordikontrolli puudutavate aktuaalsete küsimustega tegelemine,
sealhulgas ettevõtjasisese nõuetele vastavuse programmi (Internal Compliance Program –
ICP) ja uute üldlubade kasutuselevõtt.

Samuti ettevõtete sertifitseerimise süsteemi väljatöötamine ja kasutuselevõtt ning koostöös
teiste liikmesriikidega sertifitseeritud ettevõtete Euroopa Liidu ühise registri kasutuselevõtt.
Osalemine relvaseaduse muutmise töörühmas, demilitariseerimisnõuete väljatöötamisel ja
koostöö edendamisel teiste ametkondadega ekspordikontrolli tõhustamisel.
Komisjoni kuuluvatest järelevalveorganisatsioonidest on Kaitsepolitseiametil 2011. aastal
plaanis jätkata koostööd mitmete riikide eriteenistustega tavarelvastuse ja
massihävitusrelvade ning nende valmistamiseks vajaliku tehnoloogia, materjalide ja
seadmete ebaseadusliku leviku tõkestamiseks ning osaleda valdkondlikel rahvusvahelistel
õppustel, et harjutada riikidevahelist ühistegevust eri stsenaariumide kohaselt.
Samuti vajab parandamist riikide infovahetus tulenevalt tulirelvade ja nende oluliste osade,
registreeritud kasutajate ja laskekõlbmatuks muutmise tehniliste nõuete ühtlustamisest
Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas. Esimesed õiguslikud meetmed on praeguseks võetud,
kuid nõuete rakendamisega läheb liikmesriikidel aega ja see on ressursimahukas.
Globaalses plaanis on kõige olulisem eesmärk hoida kontrolli all massihävitusrelvade ning
nende valmistamiseks kasutatavate materjalide ja tehnoloogiate ebaseaduslik vedu riikide
vahel, et vältida nende materjalide sattumist embargoriikidesse või agressiivse lõppkasutaja
valdusesse. Selliste rikkumiste tuvastamine on väga keeruline ja nõuab järelevalveametnikelt
kõrget professionaalsust nii kaupade tundmisel kui ka dokumentide, vahendajate ja
lõppkasutaja kontrollimisel. Lisaks pidevale täiendusõppele annavad lisateadmisi
mitmesugused ekspertide kohtumised ekspordikontrolli organisatsioonide raames.
Maksu- ja Tolliametil on 2011. aastal kavas jätkata strateegilise kaubaga tegelevate ettevõtete
külastamise traditsiooni ja teha nii esma- kui ka korduskülastusi. See võimaldab pidada
ettevõtetega dialoogi ning juhtida nende tähelepanu valdkondlikele õigusaktidele ja
võimalikele probleemidele, leida vastuseid ja lahendusi igapäevatöös kerkivatele praktilistele
küsimustele, vajaduse korral teha ettepanekuid regulatsioonide tõhustamiseks. Lisaks on
2011. aastal plaanis korraldada välispiiril kahesuguse kasutusega kaupade kontrolliga seotud
operatsioon, mille fookusesse võetakse elektroonikakaupade eksport embargoriikidesse.
IV. Strateegilise kauba komisjoni 2010. aasta tegevuse statistika
1. Väljastatud litsentside, õiendite ja lõppkasutuse järelevalve dokumentide ning
osutatud konsultatsioonide arv
Strateegilise kauba komisjon väljastas 2010. aastal strateegilise kaubaga seotud erilubasid ja
lõppkasutuse järelevalve dokumente järgmiselt:









sõjalise kauba sisseveolitsentse – 86
sõjalise kauba väljaveolitsentse – 24
kahesuguse kasutusega kauba väljaveolitsentse – 38
transiidilitsentse – 9
lõppkasutuse järelevalve dokumente – 24
rahvusvahelisi impordisertifikaate – 4
sõjalise kauba vahenduse väljaveo dokumente – 3
väljaveo üldloa kasutaja õiendeid – 2.

Kokku väljastati 2010. aastal 190 dokumenti, sealhulgas 160 eriluba, 28 lõppkasutuse
järelevalve dokumenti ja 2 üldloa kasutaja õiendit. Väljastatud dokumentide arv on aastaaastalt suurenenud. Võrdluseks võib tuua, et 2009. aastal väljastati 133 eriluba ja
lõppkasutuse järelevalve dokumenti. Strateegilise kauba erilubade alusel eksporditi, imporditi
ning viidi Eestist läbi 2010. aasta jooksul kaupu koguväärtuses 10,7 miljonit eurot.
Maksu- ja Tolliameti ametnikud pöördusid regionaalsete strateegilise kaubaga tegelevate
kontaktisikute poole arvamuse saamiseks küsimuses, kas kaup võib kuuluda strateegilise
kauba hulka ning vajada litsentsi või mitte, 606 korral, mis on 10% enam kui 2009. aastal,
kui ametnike pöördumiste arv oli 551. Strateegilise kauba komisjoni sekretariaat osutas
isikutele strateegilise kauba litsentsimist ja kauba nimekirja kuulumise määramist käsitlevaid
konsultatsioone ligi 300 korral. Suurenenud on embargoriikidesse kauba vedusid puudutavate
küsimuste arv. Samuti on suurenenud teadlikkus kahesuguse kasutusega kaupade
ekspordikontrollist, mida näitab dokumentide ja päringute kasvav hulk.
Strateegilise kauba komisjon kasutab omavaheliseks suhtluseks kõiki tavapäraseid
sidevahendeid. Litsentse menetletakse spetsiaalse programmi Tracker abil. Lisaks pidevale
suhtlemisele elektrooniliste infokanalite kaudu toimus 2010. aastal komisjoni 29 virtuaal-,
tava- ning erakorralist koosolekut.
2. Sõjalise kauba vahendajate riiklikusse registrisse kandmine või sellest keeldumine
Aastal 2010 esitati strateegilise kauba komisjonile üks sõjalise kauba vahendajate riiklikusse
registrisse kandmise taotlus, mis rahuldati (OÜ Est Arms). Sõjalise kauba vahendajate
riiklikkusse registrisse oli 31.12.2010 seisuga kantud 5 ettevõtjat: Musket OÜ, Dolfin Aero
OÜ, Fortestar OÜ, Atostat OÜ, OÜ Est Arms.
3. Litsentsi, õiendi või lõppkasutuse järelevalve dokumendi väljastamisest keeldumine
2010. aastal ei keeldunud strateegilise kauba komisjon ühelgi korral litsentsi, õiendi või
lõppkasutuse järelevalve dokumendi väljastamisest või registrisse kandmisest.
4. Strateegilise kaubaga seotud õigusrikkumised ja rahvusvahelise sanktsiooni
rikkumised
2010. aastal avastas Maksu- ja Tolliamet strateegilise kauba valdkonnas kokku 27 rikkumist,
mis olid seotud litsentsita kauba veoga, Euroopa Liidu sisese teatise esitamata jätmisega või
kehtetute litsentside esitamisega Maksu- ja Tolliametile tollivormistuse käigus.
Kaitsepolitseiamet alustas tuvastatud rikkumise suhtes karistusseadustiku § 392 järgi
strateegilise kauba ebaseadusliku sisse- või väljaveo kahtlusega seonduvalt 26 kriminaalasja
menetlust. Rikkumise objektiks olid tulirelvad, nende olulised osad, muud relvaosad ja
laskemoon; elektrišokirelvad; sõjaliste kaupade nimekirja kuuluva helikopteri varuosad;
sõjaliste kaupade nimekirja kuuluv maismaasõiduk; teleskoopnuiad, miinipilduja
simulaatorid; kuulipilduja simulaatorid ning tulejuhi ja lahingusimulaatorid.
Kahes kriminaalasjas menetlus lõpetati, kuna uurimine ei tuvastanud rikkumise toime pannud
isikute tegevuses tahtlust. Arvestades toimepandud süütegude asjaolusid ja isikute süü
suurust, peeti nelja kuriteo puhul võimalikuks tagada seadusest tulenevate kontrollinõuete
vastu eksinud isikute edaspidine õiguskuulekas käitumine neid kriminaalkorras karistamata
ning menetlused nende suhtes lõpetati avaliku huvi puudumise tõttu. Need isikuid pidid
tasuma sunnirahana riigituludesse kokku 397 000 krooni (25 367,41 eurot). Väikseim makse

oli 500 krooni (32 eurot) ja suurim 200 000 krooni (12 779,55 eurot). Võrdluseks: riigilõiv
strateegilise kauba komisjonilt õigel ajal taotletud litsentsi eest oleks olnud 200 krooni (12,78
eurot).
17 strateegilise kaubaga seonduva kriminaalasja suhtes jätkub uurimine ka 2011. aastal.
Tuvastatud rikkumiste seas on esile kerkinud erinevas ulatuses laskekõlbamatuks muudetud
tulirelvade ebaseaduslik Eestisse sissevedu ja Eestist väljavedu. Samuti käsitulirelvade osade,
mis ei ole relva olulised osad relvaseaduse mõistes, sisse- ja väljavedu. Strateegilise kauba
komisjon jätkab õigusaktide täpsustamist neis küsimustes.

Tehing

Kauba
kategooria

Kauba
nimekirja
number

Kauba
kogus

Kauba
päritolu

Kauba
sihtriigid

Kauba
väärtus
EUR

VÄLJAVEDU
SÕJALISED
KAUBAD

622 883
ML1
ML4
ML6
ML10
ML14
EST 7

3 tk
1100 tk ja
4 komplekti
180000 tk
7 tk
107 tk ja
5 komplekti
1 tk

FI, RU
EE

BY, CH
LV, SK, FI, LT

GB
UA, RU, EE,
CZ
EE

FI
FR, LT, CZ

474
173 800

PL, FR, US, TR,
GE
FI

349 420

US

KAHESUGUSE
KASUTUSEGA
KAUBAD

ENESEKAITS
EKS
MÕELDUD
KAUBAD

SISSEVEDU

959
92 430

5 800

6 831 535

1C350

490 MT

EE

1A007
2B350
3A226
5A002

209 tk
2 tk
1 tk
69771 tk

EE
DE
EE
EE, SE

6A002
6A003
9A115
III nimekiri
2.1.

6 tk
15 tk
1 tk
2 tk

EE
EE, US
EE
US

RU, BY, UA,
MD
SE, GE, LA
UA
CH
AE, GH, HK,
TR, NG, CH,
MY, EG
NO, IN, SA, VC
CN, HK
PT
US

SÕJALISED
KAUBAD

304 053
66 980
21 692
171 150
6 135 990

16 070
108 000
7 600
159

2 919 891
ML1

137 tk

ML2

12 tk

US, KR, IL,
CH
US

EE

4 568

EE

620 000

ML4
ML6
ML10

540 kg ja
6 tk
65 tk
209 tk ja
5 komplekti

ML11

223 tk

ML13

186 tk ja
29
komplekti
12 tk
2 tk
10 tk
127 tk ja
100 liitrit
1100 tk ja
2 komplekti

ML14
ML15
ML16
EST7
Komisjoni
eriotsusega

FI, SE, GB

EE

12 930

US
CZ, UA, US,
EE, GB, IT,
RU
NO, GB, US,
EE
FI, GB, PL

EE
EE

130 281
1 679 608

EE

214 850

EE

130 705

GB, CH
IL
US
US, CH, DE,
FI, FR
DE, US

EE
EE
EE
EE

2 620
14 100
530
52 745

EE

56 795

SE
SE
RU
GB
US

LV
RU
PL
LV, LT
LV

TRANSIIT
ML3
ML6
ML10
ML13
Komisjoni
eriotsusega

6480 tk
3 tk
5 tk
14 tk
14 tk

339 083
725
237 200
91 000
9 138
1 020

