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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr …/…,

…,

millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisa seoses mitme riigi 

väljajätmisega läbirääkimised lõpule viinud piirkondade või riikide loetelust

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt1

                                               

1 Euroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni 
avaldamata) ja nõukogu … esimese lugemise seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni 
avaldamata). Euroopa Parlamendi ... seisukoht. 
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ning arvestades järgmist:

(1) Läbirääkimised majanduspartnerluslepingute sõlmimiseks:

ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle 

liikmesriikide vahel jõudsid lõpule 16. detsembril 2007;

ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Aafrika poole 

vahel jõudsid lõpule 17. detsembril 2007 (Kameruni Vabariik);

ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel jõudsid 

lõpule 13. detsembril 2007;

ühelt poolt Côte d’Ivoire’i ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 

vahel jõudsid lõpule 7. detsembril 2007;

ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle 

liikmesriikide vahel jõudsid lõpule 28. novembril 2007 (Seišelli Vabariik ja Zimbabwe 

Vabariik), 4. detsembril 2007 (Mauritiuse Vabariik), 11. detsembril 2007 (Komoori Liit ja 

Madagaskari Vabariik) ning 30. septembril 2008 (Sambia Vabariik);
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ühelt poolt SADC majanduspartnerluslepingu riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse 

ja selle liikmesriikide vahel jõudsid lõpule 23. novembril 2007 (Botswana Vabariik, 

Lesotho Kuningriik, Svaasimaa Kuningriik, Mosambiigi Vabariik) ja 3. detsembril 2007 

(Namiibia Vabariik);

ühelt poolt Ida-Aafrika Ühenduse partnerriikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja 

selle liikmesriikide vahel jõudsid lõpule 27. novembril 2007;

ühelt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle 

liikmesriikide vahel jõudsid lõpule 23. novembril 2007.
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(2) Antigua ja Barbuda, Bahama Ühenduse, Barbadose, Belize’i, Botswana Vabariigi, Burundi 

Vabariigi, Côte d’Ivoire’i Vabariigi, Dominica Ühenduse, Dominikaani Vabariigi, Fidži 

Vabariigi, Ghana Vabariigi, Grenada, Guyana Vabariigi, Haiti Vabariigi, Jamaica, 

Kameruni Vabariigi, Kenya Vabariigi, Komoori Liidu, Lesotho Kuningriigi, Madagaskari 

Vabariigi, Mauritiuse Vabariigi, Mosambiigi Vabariigi, Namiibia Vabariigi, Paapua Uus-

Guinea Iseseisvusriigi, Rwanda Vabariigi, Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni, Saint 

Lucia, Saint Vincenti ja Grenadiinide, Sambia Vabariigi, Seišelli Vabariigi, Suriname 

Vabariigi, Svaasimaa Kuningriigi, Tansaania Ühendvabariigi, Trinidadi ja Tobago 

Vabariigi, Uganda Vabariigi, ning Zimbabwe Vabariigiga majanduspartnerluslepingute 

läbirääkimiste lõpuleviimine võimaldas kanda need riigid nõukogu 20. detsembri 2007. 

aasta määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse 

ookeani piirkonna (AKV) riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, 

mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I 

lisasse1.

                                               

1 ELT L 348, 31.12.2007, lk 1.
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(3) Botswana Vabariik, Burundi Vabariik, Côte d’Ivoire’i Vabariik, Fidži Vabariik, Ghana 

Vabariik, Haiti Vabariik, Kameruni Vabariik, Kenya Vabariik, Komoori Liit, Lesotho 

Kuningriik, Mosambiigi Vabariik, Namiibia Vabariik, Rwanda Vabariik, Sambia Vabariik, 

Svaasimaa Kuningriik, Tansaania Ühendvabariik ja Uganda Vabariik ei ole astunud 

vajalikke samme oma majanduspartnerluslepingute ratifitseerimiseks.

(4) Seepärast tuleks vastavalt määruse (EÜ) nr 1528/2007 artikli 2 lõikele 3 ning eelkõige selle 

punktile b kõnealuse määruse I lisa muuta ja need riigid sellest lisast välja jätta.
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(5) Tagamaks, et kõnealused riigid oleks võimalik kiiresti määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisasse 

ennistada, niipea kui nad on astunud vajalikud sammud oma majanduspartnerluslepingute 

ratifitseerimiseks ja oodates lepingute jõustumist, peaks komisjonile olema delegeeritud

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte

käesoleva määruse kohaselt määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisast välja jäetud riikide 

ennistamiseks kõnealusesse lisasse. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava 

töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste 

dokumentide sama- ja õigeaegse ning ajakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
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Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1528/2007 muudetakse järgmiselt.

1) Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 2a

Volituste delegeerimine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 2b vastu delegeeritud õigusakte käesoleva 

määruse I lisa muutmiseks, et ennistada sellesse need AKV riikide rühma piirkonnad ja 

riigid, mis jäeti nimetatud lisast välja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

.../...* kohaselt ning kes on pärast kõnealusest lisast väljajätmist astunud vajalikke samme

oma majanduspartnerluslepingute ratifitseerimiseks.

Artikkel 2b

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 

sätestatud tingimustel.

2. Artiklis 2a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

määramata ajaks alates ….

                                               

 Väljaannete talitus: palun lisada käesoleva määruse number ja ELTs avaldamise viide.
 Väljaannete talitus: palun lisada käesoleva määruse jõustumise kuupäev.
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3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 2a 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 õigusaktide kehtivust.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal 

teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5. Artikli 2a 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.

_________________

* ELT L ...”;

2) I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.
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Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja
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LISA

„I LISA

Läbirääkimised lõpule viinud piirkondade ja riikide loetelu artikli 2 lõike 2 tähenduses:

ANTIGUA JA BARBUDA

BAHAMA ÜHENDUS

BARBADOS

BELIZE

DOMINICA ÜHENDUS

DOMINIKAANI VABARIIK

GRENADA

GUYANA VABARIIK

JAMAICA

MADAGASKARI VABARIIK
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MAURITIUSE VABARIIK

PAAPUA UUS-GUINEA ISESEISVUSRIIK

SAINT KITTSI JA NEVISE FÖDERATSIOON

SAINT LUCIA

SAINT VINCENT JA GRENADIINID

SEIŠELLI VABARIIK

SURINAME VABARIIK

TRINIDADI JA TOBAGO VABARIIK

ZIMBABWE VABARIIK”
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I. SISSEJUHATUS

Komisjon esitas 30. septembril 2011 nõukogule ja Euroopa Parlamendile ettepaneku Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse nõukogu määruse 

(EÜ) nr 1528/2007 I lisa seoses mitme riigi väljajätmisega läbirääkimised lõpule viinud 

piirkondade või riikide loetelust1.

Euroopa Parlament võttis 13. septembril 2012 toimunud täiskogu istungil vastu oma esimese 

lugemise seisukoha ja kaasneva seadusandliku resolutsiooni2.

Nõukogu jõudis 22. oktoobril 2012 ettepaneku teksti suhtes poliitilisele kokkuleppele3.

II. EESMÄRK

Majanduspartnerluslepingud on kavandatud AKV riikide piirkondlikku integratsiooni ja 

majandusarengut edendavaks instrumendiks; need rajanevad turgude asümmeetrilise avamise 

põhimõttel ja oluliste rahaliste ressursside eraldamisel AKV riikide majanduspoliitika 

reformide toetamiseks. Majanduspartnerluslepingud asendavad varasema AKV riikide 

ühepoolsetel soodustustel põhineva turulepääsu käsitleva korra tulenevalt WTO vabastuse 

lõppemisest 31. detsembril 2007.

                                               
1 15025/11 ACP 188 WTO 338 UD 244 CODEC 1583.
2 P7_TA-PROV(2012)0342.
3 14646/12 ACP 195 WTO 322 UD 242 CODEC 2310.
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2007. aasta lõpuks oli võimalik parafeerida mitmed majanduspartnerluslepingud ning 

nõukogu võttis 20. detsembril 2007 vastu määruse (EÜ) nr 1528/2007, millega kehtestati ELi 

impordikord Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikidele, kes pidasid läbirääkimisi 

majanduspartnerluslepingute üle, kuid ei olnud neid veel allkirjastanud ega ratifitseerinud. 

Selle määruse eesmärk oli vältida kaubandushäireid sel ajal, kui Aafrika, Kariibi mere ja 

Vaikse ookeani piirkonna riigid liiguvad lepingute ratifitseerimise suunas. 2011. aastal ei 

olnud 18 riiki siiski veel oma lepingule kas alla kirjutanud või ei kohaldanud veel seda. Neid 

arenguid arvesse võttes ning püüdes läbirääkimised tupikseisust välja tuua, võttis komisjon 

30. septembril 2011 vastu ettepaneku Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega 

muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisa seoses mitme riigi väljajätmisega 

läbirääkimised lõpule viinud piirkondade või riikide loetelust. Vastavalt nõukogu määruse 

(EÜ) nr 1528/2007 artikli 2 lõikes 3 sätestatud kriteeriumidele ei tohiks nendele riikidele 

antud kaubandussoodustusi enam säilitada. Selle määruse eelnõu eesmärk on muuta nende 

riikide loetelu, kes saavad kasu määruses (EÜ) nr 1528/2007 ette nähtud 

kaubandussoodustustest, jättes sellest loetelust välja riigid, kes ei ole veel võtnud vajalikke 

meetmeid ELiga sõlmitud majanduspartnerluslepingute ratifitseerimiseks.

III. NÕUKOGU ESIMESE LUGEMISE SEISUKOHA ANALÜÜS

Üldised märkused

Nõukogu toetab komisjoni ettepanekut, tehes tehnilise kohanduse, mis on seotud Zimbabwe 

lisamisega nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisasse. Komisjoni ettepaneku esitamise 

ajaks ei olnud 18 riiki, sealhulgas Zimbabwe Vabariik, võtnud vajalikke meetmeid 

majanduspartnerluslepingute ratifitseerimiseks. 2012. aasta kevadel teatas aga Zimbabwe 

majanduspartnerluse vahelepingu ratifitseerimiskirja hoiuleandmisest.
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Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Euroopa Parlament võttis 13. septembril 2012 vastu oma esimese lugemise seisukoha, 

esitades muudatusettepaneku seoses määruse jõustumise kuupäeva edasilükkamisega 

1. jaanuarilt 2014 1. jaanuarile 2016. Nõukogu nõustub komisjoni lähenemisviisiga, et algselt 

kavandatud ajakava annab nendele potentsiaalselt mõjutatavatele riikidele aega rakendada 

majanduspartnerluslepingud ja seega säilitada oma praegune juurdepääs ELi. Sellest 

tulenevalt ei saanud nõukogu muudatusettepanekut 4 heaks kiita.

Seoses komisjonile antud volitustega rõhutas Euroopa Parlament vajadust olla nõuetekohaselt 

kaasatud delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisse ja rakendamisse, piirates komisjonile 

volituste andmist viieaastase perioodi kehtestamisega ning paludes komisjonil koostada 

aruanne seoses volituste andmisega hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase perioodi lõppu. 

Euroopa Parlament tegi ettepaneku uuendada volituste delegeerimist automaatselt samaks 

ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. Euroopa 

Parlament tegi samuti ettepaneku, et Euroopa Parlamendil ja nõukogul peaks delegeeritud 

õigusakti suhtes vastuväidete esitamiseks olema aega neli kuud (kahe asemel).

Seoses komisjonile antavate volitustega nõustub nõukogu komisjoni lähenemisviisiga ning 

seda arvestades ei saanud nõukogu muudatusettepanekuid 1–3 heaks kiita.

IV. KOKKUVÕTE

Nõukogu tervitab ja toetab komisjoni ettepanekut ning peab seda kasulikuks ja asjakohaseks ning 

saab sellega nõustuda, tehes tehnilise muudatuse, et kajastada Zimbabwe lisamist nõukogu määruse 

(EÜ) nr 1528/2007 I lisasse. Nõukogu on seisukohal, et tema esimese lugemise seisukoht kujutab 

endast tasakaalustatud paketti. Nõukogu jääb ootama konstruktiivset arutelu Euroopa Parlamendiga 

teisel lugemisel, et määrus oleks võimalik peatselt vastu võtta.

__________________
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Prantsusmaa delegatsiooni avaldus

„Prantsusmaa leiab, et parlamendi ja nõukogu määruse (millega muudetakse nõukogu 

määrust nr 1528/2007) eelnõus sätestatud majanduspartnerluslepingute ratifitseerimise tähtpäev on 

liiga varajane. Nimelt kaasneb sellega oht, et teatud riigid, kes on läbirääkimised lõpule viinud, 

arvatakse välja nende riikide loetelust, kellel on sooduspääs ELi turule. Arvestades ELi turu 

lähedust, võib see tekitada AKV riikides teatava vääritimõistmise, mis oleks kahjulik ulatuslike 

piirkondlike majanduspartnerluslepingute üle peetavate läbirääkimiste protsessile. Ehkki on oluline 

määrata ratifitseerimise tähtpäev, peab see siiski olema kooskõlas AKV riikide otsuste langetamise 

protsessidega ja võimaldama neil riikidel end majanduspartnerluslepingute jõustumiseks hästi ette 
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valmistada. Samuti on tähtis, et mõlemad osapooled rakendaks lepinguid usalduse ja partnerluse 

vaimus. Prantsusmaa on pidevalt toetanud majanduspartnerluslepingute protsessi, pidades neid 

lepinguid tõelisteks partnerlusteks, mis soodustavad AKV riikide arengut. Seda silmas pidades 

väljendas Prantsuse Vabariigi president 12. oktoobril 2012 Dakaris Senegali riikliku assamblee ees 

esinedes oma toetust Aafrika huvide paremale arvessevõtmisele majanduspartnerluslepingute üle 

peetavate läbirääkimiste raames, samuti selliste arutelude taaskäivitamisele, mille ajalised 

tingimused ja sisu on Aafrika riikidele soodsamad. Neil põhjustel mõistab Prantsusmaa Euroopa 

Parlamendi argumente, mille tõttu nõudis parlament aruannet kõnealuse 2016. aasta tähtpäeva 

kohta, ja sellega seoses toetab Prantsusmaa kolmepoolsete kohtumiste pidamist, et leppida kokku 

hilisemas ratifitseerimistähtpäevas, mis võimaldaks AKV riikidel saada kasu lisaajast, muutes 

protsessi viimase etapi nähtavamaks.”

________________________



ET ET

EUROOPA
KOMISJON

Brüssel, 10.1.2013 
COM(2013) 7 final

2011/0260 (COD)

KOMISJONI TEATIS
EUROOPA PARLAMENDILE,

mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel

ning milles käsitletakse

nõukogu seisukohta seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmisega, 
millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ)nr 1528/2007 I lisa seoses mitme riigi 

väljajätmisega läbirääkimised lõpule viinud piirkondade või riikide loetelust 
(2011/0260(COD))
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2011/0260 (COD)

KOMISJONI TEATIS
EUROOPA PARLAMENDILE,

mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel

ning milles käsitletakse

nõukogu seisukohta seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmisega, 
millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisa seoses mitme riigi 

väljajätmisega läbirääkimised lõpule viinud piirkondade või riikide loetelust 
(2011/0260(COD))

1. TAUST

Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku edastamise 
kuupäev:

(dokument KOM(2011)0598 (lõplik) - 2011/0260 (COD)):

30. september 2011

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse kuupäev: Ei kohaldata

Euroopa Parlamendi seisukoha kuupäev, esimene lugemine: 13. september 2012

Nõukogu seisukoha vastuvõtmise kuupäev: 11. detsember 2012

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK

Turulepääsu määrus tagab ühepoolseks ennetähtaegseks ajutiseks kohaldamiseks tolli- ja 
kvoodivaba juurdepääsu nendele AKV riikidel, kes viisid 2007. aasta lõpuks lõpule (ajutiste) 
majanduspartnerluse lepingute läbirääkimised. Nimetatud määrust käsitleti ajutise 
lahendusena kaubandushäirete vältimiseks lepingute ratifitseerimise ootuses. See põhines 
asjaomaste riikide selgel tahtel liikuda läbiräägitud lepingute ratifitseerimise ja kohaldamise 
suunas. Komisjon teeb turulepääsu määruse muudatusega ettepaneku tagada turulepääsu 
määruse hüved nendele riikidele, kes ratifitseerivad või kohaldavad majanduspartnerluse 
lepingud 2014. aasta 1. jaanuariks, st 6 (kuus) aastat pärast määruse jõustumist. 36st 
turulepääsu määruse hüvedest osa saavast riigist on 19 lepingud ratifitseerinud või 
kohaldanud. Kuid ülejäänud 17 riiki ei ole lepinguid veel ei ratifitseerinud ega allkirjastanud. 
See olukord on ebaõiglane nende riikide suhtes, kes on lepingud ratifitseerinud, ja teiste 
arengumaade suhtes, kellel vaatamata sarnasele arengustaadiumile puudub vaba juurdepääs 
ELi turule.
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3. MÄRKUSED NÕUKOGU SEISUKOHA KOHTA

13. septembril 2012 hääletas Euroopa Parlament esimesel lugemisel õigusloomega seotud 
resolutsiooni üle, mis kätkes nelja muudatust komisjoni ettepanekule. Komisjon lükkab 
neljast nimetatud muudatusettepanekust kolm tagasi. Kaks muudatusettepanekut käsitlevad 
menetluslikke aspekte seoses delegeeritud õigusaktidega ning ei ole kooskõlas ühise 
seisukohaga delegeeritud õigusaktide suhtes. Kolmas muudatusettepanek on seotud määruse 
muudatuse jõustumise kuupäevaga – esitatakse pigem 1. jaanuaril 2016 kui 1. jaanuaril 2014.

11. detsembril 2012 võttis nõukogu komisjoni ettepaneku vastu. Parlamendi 
muudatusettepanekuid nõukogu vastu ei võtnud. Nõukogu tegi ühe muudatuse, millega 
lisatakse pärast komisjoni ettepaneku vastuvõtmist majanduspartnerluse lepingud 
ratifitseerinud Zimbabwe uuesti I lisasse. Muudatus on ettepaneku loogikaga kooskõlas.
Komisjon nõustub seega nõukogu muudatusettepanekuga.

4. KOKKUVÕTE

Komisjon saab kõik nõukogu poolt ettepanekusse tehtud muudatused heaks kiita.






