STRATEEGILISE KAUBA KOMISJONI 2012. AASTA TEGEVUSARUANNE
Strateegilise kauba komisjon on strateegilise kauba kontrollisüsteemi tagamiseks ja strateegilise
kaubaga seonduvate küsimuste arutamiseks Välisministeeriumi juurde loodud litsentsimis- ja
järelevalvekomisjon. Komisjoni kuuluvad Välisministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Majandusja Kommunikatsiooniministeeriumi, Kaitsepolitseiameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning
Maksu- ja Tolliameti esindajad.
Töökorra kohaselt esitab komisjon Vabariigi Valitsusele igal aastal tegevusaruande, milles
antakse ülevaade rahvusvahelistest sündmustest ja arengusuundadest ekspordikontrolli ja
strateegilise kauba kontrolli valdkonnas ning riikliku kontrolli tõhustamise meetmetest.
Tegevusaruandele on lisatud komisjoni tegevuse statistilised andmed.
I. Ülevaade rahvusvahelistest sündmustest ja arengusuundadest ekspordikontrolli
valdkonnas
Rahvusvahelise ekspordikontrolli eesmärk on valvata sõjaliste ja kahesuguse kasutusega
kaupade tarnete järele, et tagada rahu ning kindlustada rahvusvahelist ja riiklikku julgeolekut.
Ekspordikontrolli tähtsus on viimastel aastatel kasvanud, eelkõige vajaduse tõttu tõkestada
terrorismi ja massihävitusrelvade levikut maailmas. Neid eesmärke saab täita ainult
mitmekülgses koostöös teiste riikide, ettevõtjate ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, nii
üleilmselt kui ka Euroopa Liidus.
Eesti on kolme rahvusvahelise ekspordikontrollirežiimi – Wassenaari kokkuleppe (sõjaliste
kaupade ja kahesuguse kasutusega kaupade ning tehnoloogiate kontroll), Tuumatarnijate grupi
(tuumamaterjalide kontroll) ja Austraalia grupi (keemia- ja biorelva leviku kontroll) – liige.
Wassenaari kokkuleppes uuendati 2012. aastal sõjalise, kahesuguse kasutusega kaupade ja eriti
tundlike kaupade nimekirju. Jätkusid arutelud uute tehnoloogiate, infovahetuse edendamise ja
tavarelvade destabiliseerivate kumuleerumiste ärahoidmise juhise üle. Uutest teemadest
keskenduti kübervahendite, internetikontrolli süsteemide ja pilvandmetöötluse kontrolli
võimalustele, eraturvafirmade relvade veo ja sõjalise kauba transiidi kontrolli küsimustele.
Austraalia grupi kohtumisel olid kõne all julgeolekuohud, samuti lepiti kokku vahendustegevuse
juhises ning kaubanimekirjade uuendamises. Tuumatarnijate grupp uuendab põhjalikult oma
kaubanimekirju. Arutati võimalust lisada tuumamaterjalide transiidi ja vahenduse kontroll, mida
paljud riigid juba rakendavad. Käsitleti laienemise küsimusi ning ajakohastati tööjuhised. Nii
Austraalia grupi kui ka tuumatarnijate grupi riigid arutavad, kuidas kohaneda kiiresti muutuvas
maailmas ning edukalt võidelda uute ohtudega, säilitades senised põhimõtted ja hea koostöö.
Lisaks režiimidest tulenevatele kohustustele toimib tõhus koostöö Euroopa Liidus. 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 ja
infovahetusel. Jätkatakse 2011. aastal rohelise raamatu konsultatsioonidega alguse saanud
ekspordikontrollipoliitika ülevaatamist kahesuguse kasutusega kauba valdkonnas. Esimesi
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tulemusi on oodata 2013. aasta lõpuks. Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kauba määruse
428/2009 artikli 23 alusel loodud koordinatsioonigrupis keskenduti peamiselt määruse
rakendamise küsimustele.
Euroopa Liidu määruse 1236/2005 alusel kontrollitakse kaupu, mida on võimalik kasutada
surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel
kohtlemiseks või karistamiseks. 2012. aastal sisulisi muudatusi selles valdkonnas ei toimunud.
Põhja-Balti koostöö raames kohtuti 2012. aastal Vilniuses. Riigid vahetasid infot ja seisukohti
ekspordikontrollirežiimides tehtava töö, seadusemuudatuste ja kerkinud probleemide
lahendamise kohta. Mais toimus Stockholmis Põhja-Balti riikide ja USA mõttevahetus, mis oli
ajendatud Euroopa Liidu rohelise raamatu konsultatsioonidest ning keskendus võimalikele
muudatustele kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrolli valdkonnas Euroopa Liidus.
Märtsis toimus Wilton Parkis Suurbritannias Austraalia grupi seminar, kus keskenduti keemiaja biorelvaga seotud kaupade kontrolli tulevikuväljavaadetele. Sellest võtsid osa kõik
huvirühmad, koos otsiti võimalusi kontrolli tõhustada.
Jätkusid ettevalmistused rahvusvahelise relvakaubanduslepingu (Arms Trade Treaty – ATT)
sõlmimiseks ÜRO raames. Eesti osales 2.-27. juulil 2012 diplomaatilisel konverentsil ÜRO
juures. Läbirääkimiste tulemusena valmis eelnõu ettepanek, kus sätestatakse
hindamiskriteeriumid, mida eksportivad riigid peavad järgima tarneotsuste tegemisel
(relvaembargod, ebaseaduslik relvakaubandus, genotsiid, inimsusvastased kuriteod, sõjakuriteod
jms). Tegemist oleks esimese rahvusvahelise lepinguga, mis sätestab vedude standardid ja
otsustuspõhimõtted nii tavarelvade eksportijatele ja importijatele kui ka transiidimaadele ja
vahendajatele. Kokkuleppele jõuti küll väga lähedale, aga allkirjastamiseks dokument siiski
valmis ei saanud. Relvakaubanduslepingu läbirääkimiste lõppvoor toimub 18.-28. märtsil 2013
ÜRO juures 2012. aasta juuli kõneluste tulemusena valminud teksti alusel.
Leping on oluline mitmel põhjusel. Eelkõige seab see relvakaubandusele selged kriteeriumid,
mille järgi relvatarned on keelatud näiteks juhtudel, kui sellega rikutakse ÜRO
Julgeolekunõukogu vastu võetud meetmeid, eriti relvaembargosid, või kui relvi võidakse
kasutada genotsiidiks või sõjakuritegudeks. Eelnõu näeb ette, et relvatarnete otsuste tegemisel
võetakse arvesse rahvusvaheliste inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse raske
rikkumise või sellele kaasaaitamise ohtu ja teisi olulisi kriteeriume. Samuti nähakse ette, et
riigid võtavad tarvitusele vajalikud meetmed relvavahenduse ja transiidi kontrolliks.
Kokkuleppe tulemusena peaks vähenema ebaseaduslik relvakaubandus ning sellega kaasnevad
tsiviilohvrid ja inimkannatused. Kuigi relvakaubandust ei reguleeri rahvusvahelisel tasandil
praegu ükski leping, ei ole tegemist siiski täiesti uue õigusliku aluse loomisega, vaid selgete
põhimõtete kinnitamisega üleilmsel tasandil. Eesti rakendab eelnõus sätestatud põhimõtteid
otsuste tegemisel ka praegu.

II. Riigisisesed seadusemuudatused
2012. aastal jõustus uus strateegilise kauba seadus, millega võeti üle Euroopa Liidu õigusaktide
muudatused ja korrastati seni kehtinud sätteid. Uue seaduse tutvustamiseks korraldati seminarid
strateegilise kauba valdkonna ettevõtjatele. Seaduse rakendamise kohta esimese aasta jooksul
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võib julgelt öelda, et ettevõtjad on uue seaduse hästi vastu võtnud ning selles pakutud
lahendused seni esinenud probleemidele toimivad väga hästi.
Üks suuremaid uuendusi oli lihtsustatud korra kehtestamine kaitseotstarbeliste toodete vedudele
Euroopa Liidu sees, mis annab ettevõtjatele võimaluse vedada teatud kaitseotstarbelisi tooteid
Euroopa Liidus senisest väiksema bürokraatiaga. Direktiivi rakendamine Euroopa Liidu tasandil
sai alguse 2012. aasta suvel ning praegu võib öelda, et uus kord ei ole veel oma
maksimumvõimsust saavutanud, kuid selleni jõudmiseks on loodud kõik eeldused.
Uuendati sõjaliste kaupade nimekirja, võttes arvesse rahvusvahelistes ekspordikontrollirežiimides kokku lepitud kaubanimekirjade muudatusi ja uut Euroopa Liidu sõjaliste kaupade
nimekirja. Alates 1. jaanuarist 2012 lisandus strateegiliste kaupade nimekirjale
kaitseotstarbeliste toodete nimekiri, mis on kehtestatud Euroopa Komisjoni direktiiviga 2012/10
ja mida rakendatakse ühendusesiseste vedude lihtsustatud korra puhul. Samuti ajakohastati üle
mitme aasta kahesuguse kasutusega kaupade nimekiri määrusega 388/2012.
Komisjon on varasematel aastatel teinud ettepanekud ka karistusseadustiku muutmiseks, et viia
strateegilise kaubaga seotud õigusrikkumiste karistusmäärad vastavusse nende ohtlikkuse ja
rahvusvahelise praktikaga ning tagada tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistusmeetmed.
Koostöös Justiitsministeeriumiga jätkab strateegilise kauba komisjon tööd karistusseadustikus
strateegilise kauba karistuste eristamiseks.

III. Strateegilise kauba komisjoni tegevus
1. Strateegilise kauba alase teadlikkuse suurendamine 2012. aastal
Strateegilise kauba komisjon pöörab suurt tähelepanu strateegilise kauba alase teadlikkuse
suurendamisele nii ettevõtete, teadus- ja õpperingkondade kui ka komisjoni kuuluvate
ametkondade seas.
Seoses uue strateegilise kauba seaduse kehtima hakkamisega korraldati 2012. aasta veebruaris
kaks seminari sõjalise kauba ja kahesuguse kasutusega kauba valdkonna ettevõtjatele.
Seminaridel käsitleti seadusemuudatusi, kaitseotstarbeliste toodete lihtsustatud vedude korda
Euroopa Liidus, uusi üldlubasid, tollivormistuse ja kontrolli küsimusi, rahvusvahelisi
sanktsioone ja piiranguid.
2012. aastal külastasid Maksu- ja Tolliameti ametnikud koos strateegilise kauba komisjoni
kuuluvate teiste ametkondade esindajatega nelja strateegilise kaubaga tegelevat ettevõtet, et
tutvustada õigusakte ja tolli töökorraldust strateegilise kauba kontrolli alal eesmärgiga
suurendada ettevõtete teadlikkust ja seaduskuulekust. Kokku on ajavahemikul 2007–2012
ennetaval eesmärgil külastatud 42 strateegilise kaubaga tegelevat ettevõtet ning 2013. aastal
külastused jätkuvad.
Mais 2012 toimus Tallinnas USA Energeetikaministeeriumi poolt korraldatud
massihävitusrelvade tootmises kasutusel olevate materjalide ja kaupade identifitseerimise
koolitus Maksu- ja Tolliameti, Päästeameti, Kaitsepolitseiameti, Keskkonnaameti, Politsei- ja
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Piirivalveameti, Sisekaitseakadeemia, ja Välisministeeriumi esindajatele. Augustis 2012 osales
komisjoni litsentseerimisametnik ekspordikontrollialasel teabepäeval USA-s.
2012. aastal korraldas Maksu- ja Tolliamet Muuga tollipunkti ametnikele strateegilise kauba
valdkonnas kaks koolitust. 2012. aasta septembris alustas Maksu- ja Tolliameti eestvedamisel
tööd projektgrupp, mille koosseisu kuuluvad Maksu- ja Tolliameti, Päästeameti,
Kaitsepolitseiameti,
Välisministeeriumi,
Tehnilise
Järelevalve
Ameti
ning
Keskkonnaministeeriumi esindajad, et luua strateegilise kauba koolituse moodul Eesti eri
ametkondadele. 2013. aastal planeeritakse läbi viia esimesed ametkondadevahelised koolitused
selles valdkonnas.
2012. aastal algas USA abi raames kiirgusmonitoride paigaldamine Tallinna Lennujaama
reisijaterminali eesmärgiga hoida ära radioaktiivse salakauba sattumine Euroopa Liidu ja Eesti
territooriumile. Kiirgusmonitorid alustavad tööd 2013. aasta mais.
Maksu- ja Tolliamet analüüsib kaks korda aastas Eesti kaubavahetust embargoaluste riikidega.
Ühtlasi analüüsitakse üldisi strateegilise kauba sisse-, välja- ja läbiveoga seotud riske ning
uuritakse salakaubaveo suundumusi teistes Euroopa Liidu riikides avastatud rikkumiste põhjal.
2. Rahvusvaheline koostöö
2012. aastal aitas strateegilise kauba komisjon kaasa kahe rahvusvahelise ekspordikontrollialase
töötoa korraldamisele Tallinnas: märtsikuus toimus seminar Armeenia valitsusametnikele,
millel osalesid ka Bulgaaria, Poola, Ukraina ja USA ametkondade esindajad; septembris viidi
läbi seminar Gruusia valitsusametnikele Bulgaaria, Poola, Rootsi, Armeenia, Ukraina ja USA
kolleegide osavõtul. Mõlemad töötoad toimusid USA Export Control and Related Border
Security Assistance (EXBS) programmi raames. Peale käsitletud teemade (Wassenaari juhised,
sõjalise kauba ekspordi kriteeriumid, ettevõtja nõuetekohasuse kava jm) tutvuti ka ettevõtete
Flir ja Ericsson Eesti äriüksuste ekspordikontrolli süsteemide ja kogemusega.
Lisaks osalesid strateegilise kauba komisjoni liikmed Leedus sealsetele ettevõtjatele korraldatud
teabepäeval, kus käsitleti kaitseotstarbeliste toodete direktiiviga seotud seadusemuudatuste
elluviimist ning sanktsioonide rakendamist ettevõtjate poolt. 2013. aastal rahvusvaheline
koostöö jätkub.
3. Aastal 2013 kavandatavad strateegilise kauba kontrolli tõhustamise meetmed
Strateegilise kauba komisjon jätkab tegevusi, mis tõhustavad strateegilise kauba kontrolli Eestis
ja parandavad strateegilise kauba komisjoni töökorraldust. Mitmed neist, näiteks teabepäevade
ja koolituste korraldamine ning nimekirjade uuendamine, on komisjoni kesksed tegevused igal
aastal.
Peamised 2013. aastal kavas olevad tegevused on järgmised.
- Teabepäeva ja seminaride korraldamine strateegilise kaubaga tegelevatele ettevõtjatele,
teadlastele ja ekspertidele, et suurendada üldist teadlikkust ja vastutustundlikkust, tutvustada
Eesti õigusakte, rahvusvahelisi juhiseid ja Euroopa Liidu õigusakte ning edendada koostööd.
- Strateegilise kauba nimekirjade pidev ajakohastamine, vajaduse korral rahvusvaheliste
kontrollirežiimide nimekirjade muutmise ettepanekute tegemine.
4

- Esimese ametkondadevahelise koolituse korraldamine Maksu- ja Tolliameti eestvedamisel.
Koostöö edendamine ametkondade vahel strateegilise kauba kontrolli tõhustamisel.
- Kodulehe täiendamine strateegilise kauba valdkonda käsitleva teabega ning relvaembargosid
ja Euroopa Liidu piiravaid meetmeid puudutava praktilise teabega selles valdkonnas.
Ajakirjanduse huvi korral valdkonda tutvustavate artiklite avaldamine.
- Strateegilise kauba kontrolli puudutavate rahvusvaheliste seminaride korraldamisele Eestis
kaasaaitamine.
- Demilitariseerimisnõuete väljatöötamisele kaasabi osutamine.
- Uue elektroonilise erilubade menetluskeskkonna väljatöötamine ja kasutusele võtmine.
Komisjoni kuuluvatest järelevalveorganisatsioonidest jätkab Kaitsepolitseiamet koostööd teiste
riikide eriteenistustega, et tõkestada tavarelvastuse ja massihävitusrelvade ning nende
valmistamiseks vajaliku tehnoloogia, materjalide ja seadmete ebaseaduslikku levikut.
Riikidevahelise koostöö tõhustamiseks osaletakse rahvusvahelistel õppustel.
Üleilmses plaanis on peamine eesmärk hoida kontrolli all massihävitusrelvade ning nende
valmistamiseks kasutatavate materjalide ja tehnoloogiate ebaseaduslik vedu riikide vahel, et
vältida nende sattumist embargoriikidesse või agressiivse lõppkasutaja valdusesse. Selliste
rikkumiste tuvastamine nõuab järelevalveametnikelt suurt professionaalsust nii kaupade
tundmisel kui ka dokumentide, vahendajate ja lõppkasutaja kontrollimisel. Lisaks pidevale
täiendusõppele annavad lisateadmisi ekspertide kohtumised ekspordikontrolli organisatsioonide
raames ja igapäevane rahvusvaheline koostöö.

4. Strateegilise kauba komisjoni 2012. aasta tegevuse statistika
1) Väljastatud litsentside ja lõppkasutuse järelevalve dokumentide ning osutatud
konsultatsioonide arv
Strateegilise kauba komisjon väljastas 2012. aastal strateegilise kaubaga seotud erilubasid ja
lõppkasutuse järelevalve dokumente järgmiselt:
 sõjalise kauba väljaveolitsentse – 57
 sõjalise kauba sisseveolitsentse – 74
 sõjalise kauba transiidilitsentse – 6
 kahesuguse kasutusega kauba väljaveolitsentse – 21
 sõjalise kauba vahenduse väljaveo litsentse – 1
 lõppkasutuse järelevalve sertifikaate – 7
 rahvusvahelisi impordisertifikaate – 18.
Kokku väljastati 2012. aastal 184 dokumenti, sealhulgas 159 eriluba. Strateegilise kauba
erilubade alusel eksporditi, imporditi ning viidi Eestist läbi kaupu koguväärtuses üle
72,7 miljoni euro, mis on enam kui kolm korda rohkem kui 2011. aastal, mil see suurus oli
23,3 miljonit eurot, ja seitsmekordistunud võrreldes 2010. aastaga, mil kaupade koguväärtus oli
10,7 miljonit eurot.
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Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli ja -teeninduse ametnikud pöördusid riskianalüüsi tehes
asutusesiseste strateegilise kaubaga tegelevate kontaktisikute poole arvamuse saamiseks, kas
kaup võib vajada strateegilise kauba komisjoni litsentsi või mitte, 749 korral ning toimus
täiendav dokumentide ja kauba kontroll. Strateegilise kauba komisjoni sekretariaat osutas
isikutele ja ettevõtetele strateegilise kauba litsentsimist ja kauba nimekirja kuulumise määramist
käsitlevaid konsultatsioone ligi 450 korral, sealhulgas vastati Maksu- ja Tolliameti päringutele
ligikaudu 100 korral.
Strateegilise kauba komisjon menetleb litsentse spetsiaalse ametkondadevahelise
menetlusprogrammi Tracker abil, mida 2012. aastal uuendati. Lisaks igapäevasele suhtlemisele
elektrooniliste infokanalite kaudu toimus 2012. aastal 23 virtuaal-, tava- ning erakorralist
komisjoni koosolekut.
2) Sõjalise kauba vahendajana, sertifitseeritud ettevõtjana ja üldloa kasutajana
registreeritud ettevõtjate arv
Seoses seaduse muutmisega vaadati üle kõik eelmise seaduse alusel kehtinud registreeringud
ning hinnati nende vastavust uuele seadusele. 31. detsembri 2012. aasta seisuga oli sõjalise
kauba vahendusõigus seitsmel ettevõtjal: Armnord OÜ, Dolfin Aero OÜ, Bristol Trust OÜ,
Rose Mons OÜ, Artemis Trading OÜ, Taktikalise Laskmise Keskus OÜ, Musket OÜ.
Registreeritud üldloa kasutajaid oli 31. detsembri 2012. aasta seisuga kolm. 2012. aastal ei
esitanud komisjonile sertifitseerimistaotlust ükski ettevõtja, seega ühtki ettevõtjat ei
sertifitseeritud.
3) Registreeringust, eriloa või lõppkasutuse järelevalve dokumendi väljastamisest
keeldumine
2012. aastal ei keeldunud strateegilise kauba komisjon ühelgi korral eriloa või lõppkasutuse
järelevalve dokumendi väljastamisest või vahendajate registrisse kandmisest.
4) Strateegilise kaubaga seotud õigusrikkumised ja rahvusvahelise sanktsiooni rikkumised
ning lõppkasutuse järelevalve ja litsentsikasutuse järelkontrolli andmed
Strateegilise kauba vedudega seotud õigusrikkumisi menetlevad Maksu- ja Tolliamet ning
Kaitsepolitseiamet.
2012. aastal avastasid Maksu- ja Tolliameti ametnikud strateegilise kauba valdkonnas 43
rikkumist, mis olid seotud litsentsita kauba veoga, Euroopa Liidu sisese veo teatise esitamata
jätmise või tollivormistuse käigus kehtetute litsentside esitamisega Maksu- ja Tolliametile.
Rikkumiste üldarv on tõusnud võrreldes 2011. aastaga, mil see oli 29. Rikkumiste objektideks
olid peamiselt tsirkoonium, öösihikud, soomusautod, ML1 kategooriasse kuuluvad tulirelvad,
tsiviilkäibes keelatud elektrišokirelvad ja teleskoopnuiad, mille suhtes kohaldatakse piiriületusel
strateegilise kauba seadust. 80 protsendil juhtudest pandi rikkumised toime ja avastati Tallinna
sadamas ja Narva tollipunktis. Nimetatud rikkumisi menetles Maksu- ja Tolliamet.
Kaitsepolitseiamet ei alustanud 2012. aastal seoses strateegilise kaubaga seotud kuriteo
toimepanemisega uusi kriminaalasja menetlusi. Jõustunud kohtulahendini jõudsid viis
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kriminaalasja, mis käsitlesid aastatel 2009–2011 toime pandud strateegilise kauba ebaseadusliku
sisse- ja väljaveoga seotud kuritegusid. Need kuriteod olid seotud tulirelvade ja laskemoona
ebaseadusliku sisse- ja väljaveoga ning karistuseks määrati süüdlastele kuni neljaaastased
reaalsed vangistused. Samuti mõistis kohus süüdimõistetult välja riigituludesse
menetluskuludena erinevatel juhtudel kuni 1641 eurot. Võrdluseks, riigilõiv strateegilise kauba
komisjonilt õigel ajal taotletud litsentsi eest oleks olnud 12,78 eurot.
2012. aastal lõpetati kriminaalmenetlus seitsmes Kaitsepolitseiameti menetluses olnud
strateegilise kaubaga seotud kuriteo uurimiseks alustatud kriminaalasjas, mis käsitlesid aastatel
2010 ja 2011 toime pandud rikkumisi. Need rikkumised olid seotud sõjaliste kaupade nimekirja
kategoorias ML1 nimetatud tulirelvaosade, mis ei ole tulirelva olulised osad relvaseaduse
mõistes, ebaseadusliku sisseveoga Eestisse. Menetlused lõpetati, sest 2012. aastal kehtima
hakanud uue seaduse ning sõjaliste kaupade nimekirja kohaselt ei kuulu tsiviiltulirelvade osad,
kui tegemist ei ole tulirelva oluliste osadega relvaseaduse mõistes, enam sõjaliste kaupade
nimekirja ja nende üle piiri toimetamiseks ei ole vaja eriluba. Relvaseaduse § 21 lõike 1
kohaselt on tulirelva olulisteks osadeks relvaraud, lukk, padrunipesa, trummel ja adapter ning
nende ühest riigist teise toimetamisel on endiselt vaja taotleda eriluba.
2013. aastal jätkub kriminaalmenetlus viies Kaitsepolitseiameti uuritud kriminaalasjas, mis
käsitlevad aastatel 2009 ja 2011 toimepandud strateegilise kaubaga seotud kuritegusid.

Strateegiliste kaupade vedu 2012. aastal
Sõjalise kauba väljavedu
Kategooria

Litsentside arv

Kauba sihtriigid

ML1

16

RU, KZ, DE

ML3

1

ML10

19

UA
CN, US, FR, CZ,
SK, RO, NL, LV,
AO, GE, DE, BG

ML11

1

ML13

3

ML14

9

ML15

Litsentside väärtus
EUR

Tegelik väljavedu
EUR

1 473 688

208 718

130 800

130 800

770 999

42 800

LV

14 380

0

65 595

49 762

223 606

38 047

7

BE, AT, UA
IN, GE, FR, AZ,
PL, SK, CZ
SG, KW, AE, US,
LV, CL

29 675

0

EST2

1

DE

2 000

0

Kokku

57

2 710 743

470 127
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Sõjalise kauba sissevedu
Kategooria

Litsentside arv

Kauba päritoluriik

ML1

3

IL, DE

ML2

1

ML3

Litsentside väärtus
EUR

Tegelik sissevedu
EUR

6 266

367

US

3 172 581

3 172 581

1

US

136 000

136 000

ML4

1

FI

4 200

4 200

ML5

2

US

360 386

360 386

ML6

1

DE

1 700

1 700

ML7

3

16 783

16 783

ML10

26

US, SE
LV, CZ, CA, FI,
BG, CH, DE, SK,
FR, LT, BE, NL,
UA

904 268

62 000

ML11

4

334 249

333 481

ML13

16

US, CA
AT, NO, CN, PL,
HK, UK, PL, AT, FI

658 295

407 400

ML14

3

NO, FR, GE

180 987

180 987

ML15

7

US, CH, LV, DE

639 196

639 196

ML17

1

US

202 200

202 200

EST2

5

US, DE, FI, US

249 447

247 445

Kokku

74

6 866 558

5 764 726

Sõjalise kauba transiit
Kategooria

Litsentside arv

Kauba
lähteriik

Kauba sihtriik

Litsentside
väärtus EUR

ML6

1

US

AF

304 615

ML10

4

RU, UA, EE

IN, VN, ID

572 756

ML11

1

NO

LT

100 000

Kokku

6

977 371

Tegelik transiit
EUR
304 615

304 615

8

Kahesuguse kasutusega kaupade väljavedu
Litsentside väärtus
EUR

Kategooria

Litsentside arv

Kauba sihtriigid

1A004

1

RU

1C350

8

SA, BY, RU

2B350

2

RU

3A001

koondluba

koondluba

3C001

2

RU, UA

5A001

koondluba

koondluba

40 000 000

5A002

1+1 koondluba

koondluba

22 000 000 000

5B002

koondluba

koondluba

3 000 000

5D002

koondluba

koondluba

5 000 000

6A003

6

DO, CW

Kokku

21

Tegelik väljavedu
EUR

15 000
2 124 664

174 620

792

809

145 000 000
326 923

65 203 612

192 234 950

788 255

22 387 702 329

66 167 296

Märkus: Vedude tegelik väärtus on arvestatud 2012. aastal väljastatud litsentside kasutajatelt 31.01.2013. aasta
seisuga saadud raportite põhjal. Juhul kui vedu 2012. aastal ei toimunud, on tegeliku veo väärtuse koht jäetud
tühjaks. Demonstratsiooni eesmärgil veetud kauba väärtuseks on märgitud „0“.
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