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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ühendkuningriigi liidust 
väljaastumine mõjutab Ühendkuningriigi ja 
liidu suhteid kolmandate isikutega, 
eelkõige Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO), mille 
asutajaliikmed nad mõlemad on.

(2) Ühendkuningriigi liidust 
väljaastumine mõjutab Ühendkuningriigi ja 
liidu suhteid kolmandate isikutega, 
eelkõige Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO), mille 
asutajaliikmed nad mõlemad on. Kuna see 
protsess toimub samaaegselt mitmeaastase 
finantsraamistiku üle peetavate 
läbirääkimistega, ja pidades silmas 
finantsraamistikus 
põllumajandussektorile ette nähtud osa, 
võib nimetatud sektor tuntavalt ohtu 
sattuda, mistõttu tuleb läbirääkimistel üles 
näidata teatavat ettevaatlikkust.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kooskõlas WTO eeskirjadega peaks 
selline liidu kontsessioonide ja kohustuste 
loendisse kuuluvate tariifikvootide 
jaotamine toimuma 1994. aasta üldise tolli- 
ja kaubanduskokkuleppe (edaspidi „GATT 
1994“) artikli XXVIII kohaselt. Liit alustab 
seega pärast esialgseid kontakte 
läbirääkimisi WTO liikmetega, kellel on 
põhimõtteline või oluline tarnehuvi või 
esialgne läbirääkimisõigus iga kõnealuse 
tariifikvoodiga seoses.

(4) Kooskõlas WTO eeskirjadega peaks 
selline liidu kontsessioonide ja kohustuste 
loendisse kuuluvate tariifikvootide 
jaotamine toimuma 1994. aasta üldise tolli- 
ja kaubanduskokkuleppe (edaspidi „GATT 
1994“) artikli XXVIII kohaselt. Liit alustab 
seega pärast esialgseid kontakte 
läbirääkimisi WTO liikmetega, kellel on 
põhimõtteline või oluline tarnehuvi või 
esialgne läbirääkimisõigus iga kõnealuse 
tariifikvoodiga seoses. 
Läbirääkimisteemad peaksid olema 
piiratud ning mitte mingil juhul ei tohiks 
need tekitada uusi läbirääkimisi toodete 
liidu turule juurdepääsu üldtingimuste või 
ulatuse üle.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Seepärast tuleks kasutada järgmist 
metoodikat: esimeses etapis tuleks 
sätestada iga tariifikvoodi kohta 
Ühendkuningriigi kasutamise osakaal. 
Kasutamise osakaal, mida väljendatakse 
protsendina, on Ühendkuningriigi osa kogu 
ELi impordist tariifikvootide alusel 
hiljutisel kolmeaastasel vaatlusperioodil. 
Kõnealust kasutamise osakaalu tuleks 
seejärel kohaldada kogu kavandatud 
tariifikvoodi mahu suhtes, et saavutada 
Ühendkuningriigi osa asjaomasest 
tariifikvoodist. ELi osa koosneks sel juhul 
kõnealuse tariifikvoodi ülejäänud osast. 
See tähendab, et teatava tariifikvoodi 
kogumaht ei muutu (st EL 27 maht = 
praegune EL 28 maht – Ühendkuningriigi 
maht). Alusandmed tuleks võtta 

(6) Seepärast tuleks kasutada järgmist 
metoodikat: esimeses etapis tuleks 
sätestada iga tariifikvoodi kohta 
Ühendkuningriigi kasutamise osakaal. 
Kasutamise osakaal, mida väljendatakse 
protsendina, on Ühendkuningriigi osa kogu 
ELi impordist tariifikvootide alusel 
hiljutisel kolmeaastasel vaatlusperioodil. 
Kõnealust kasutamise osakaalu tuleks 
seejärel kohaldada kogu kavandatud 
tariifikvoodi mahu suhtes, võttes arvesse 
mis tahes alatäitmist, et saavutada 
Ühendkuningriigi osa asjaomasest 
tariifikvoodist. ELi osa koosneks sel juhul 
kõnealuse tariifikvoodi ülejäänud osast. 
See tähendab, et teatava tariifikvoodi 
kogumaht ei muutu (st EL 27 maht = 
praegune EL 28 maht – Ühendkuningriigi 
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asjaomastest komisjoni andmebaasidest. maht). Alusandmed tuleks võtta 
asjaomastest komisjoni andmebaasidest.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Individuaalsete tariifikvootide 
kasutamise osakaalu väljaarvutamise 
metoodika kehtestasid ja selles leppisid 
kokku liit ja Ühendkuningriik kooskõlas 
GATT 1994 artikli XXVIII nõuetega ning 
seetõttu tuleks kõnealune metoodika täiel 
määral säilitada, et tagada selle 
ühesugune kohaldamine.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Asjaomaste põllumajandustoodete 
tariifikvootide puhul on määruse (EL) 
nr 1308/20131 artiklitega 184–188 ette 
nähtud õiguslik alus, mis on vajalik 
tariifikvootide haldamiseks siis, kui 
kvoodid on käesoleva määruse kohaselt 
jaotatud. Kalandustooteid, tööstustooteid ja 
teatavaid töödeldud põllumajandustooteid 
hõlmavaid tariifikvoote hallatakse vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 32/20002. Asjaomaste 
tariifikvootide kogused on sätestatud 
kõnealuse määruse I lisas, mis tuleks seega 
asendada käesoleva määruse lisa B osas 
sätestatud kogustega.

(8) Asjaomaste põllumajandustoodete 
tariifikvootide puhul on määruse (EL) 
nr 1308/20131 artiklitega 184–188 ette 
nähtud õiguslik alus, mis on vajalik 
tariifikvootide haldamiseks siis, kui 
kvoodid on käesoleva määruse kohaselt 
jaotatud. Selle haldamise puhul tuleb 
seetõttu järgida liidu 
põllumajandusmudelit, mille aluseks on 
põllumajandustegevuse 
multifunktsionaalsus, pannes ühtlasi 
rõhku sellele, kui oluline on 
selgesõnaliselt tunnustada 
kaubandusväliseid tegureid ja võtta 
arvesse kodanike nõudmisi toiduohutuse, 
keskkonnakaitse, toiduainete kvaliteedi ja 
loomade heaolu valdkonnas. 
Kalandustooteid, tööstustooteid ja 
teatavaid töödeldud põllumajandustooteid 
hõlmavaid tariifikvoote hallatakse vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 32/20002. Asjaomaste 
tariifikvootide kogused on sätestatud 
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kõnealuse määruse I lisas, mis tuleks seega 
asendada käesoleva määruse lisa B osas 
sätestatud kogustega.

_________________ _________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1308/2013, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 
234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 
1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
671).

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1308/2013, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) 
nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) 
nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, 
lk 671).

2 Nõukogu 17. detsembri 1999. aasta 
määrus (EÜ) nr 32/2000, millega avatakse 
GATTiga seotud ühenduse tariifikvoodid 
ja teatavad muud ühenduse tariifikvoodid, 
sätestatakse nende haldamine, 
kehtestatakse üksikasjalikud sätted nende 
kvootide muutmiseks või kohandamiseks 
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1808/95 (EÜT L 5, 
8.1.2000, lk 1).

2 Nõukogu 17. detsembri 1999. aasta 
määrus (EÜ) nr 32/2000, millega avatakse 
GATTiga seotud ühenduse tariifikvoodid 
ja teatavad muud ühenduse tariifikvoodid, 
sätestatakse nende haldamine, 
kehtestatakse üksikasjalikud sätted nende 
kvootide muutmiseks või kohandamiseks 
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1808/95 (EÜT L 5, 
8.1.2000, lk 1).

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tuletada meelde GATTis sisalduva põllumajanduslepingu 
aluspõhimõtteid, et neid kohaldataks ka praeguse tariifikvootide jaotamise väljatöötamisele ja 
rakendamisele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Võttes arvesse, et läbirääkimised 
asjaomaste WTO liikmetega toimuvad 
samaaegselt seadusandliku 
tavamenetlusega käesoleva määruse 
vastuvõtmiseks, tuleks volitused 
õigusaktide vastuvõtmiseks kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 delegeerida komisjonile, et 
muuta käesoleva määruse lisa ja määruse 
(EÜ) nr 32/2000 I lisa seoses selles 

(9) Võttes arvesse, et läbirääkimised 
asjaomaste WTO liikmetega toimuvad 
samaaegselt seadusandliku 
tavamenetlusega käesoleva määruse 
vastuvõtmiseks, tuleks volitused 
õigusaktide vastuvõtmiseks kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 delegeerida komisjonile, et 
muuta käesoleva määruse lisa ja määruse 
(EÜ) nr 32/2000 I lisa seoses selles 
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loetletud jaotatud tariifikvootide 
kogustega, et võtta arvesse võimalikke 
sõlmitud lepinguid või asjakohast teavet, 
mida komisjon võib saada kõnealuste 
läbirääkimiste raames ja millest nähtuks, et 
teatavate varem teadmata asjaolude tõttu 
tuleb kohandada liidu ja Ühendkuningriigi 
vaheliste tariifikvootide jaotamist. Sama 
võimalus tuleks anda ka juhul, kui selline 
teave muutub kättesaadavaks väljaspool 
kõnealuseid läbirääkimisi.

loetletud jaotatud tariifikvootide 
kogustega. Nimetatud lisasid tuleks muuta 
üksnes eesmärgiga võtta arvesse 
võimalikke sõlmitud rahvusvahelisi 
lepinguid või asjakohast teavet, mida 
komisjon võib saada kas kõnealuste 
läbirääkimiste raames või väljaspool neid 
ja millest nähtuks, et teatavate varem 
teadmata asjaolude tõttu tuleb kohandada 
liidu ja Ühendkuningriigi vaheliste 
tariifikvootide jaotamist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 32/2000 on komisjonile antud õigus 
kõnealuse määruse teatud sätete 
rakendamiseks. Lissaboni lepingu 
jõustumisest tulenevalt on asjakohane viia 
kõnealused volitused vastavusse Euroopa 
Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi 
toimimise leping“) artiklitega 290 ja 291. 
Volituste vastavusse viimiseks tuleks 
asjakohasel juhul anda komisjonile õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte ning 
kohaldada Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EL) nr 182/2011 
sätestatud teatavaid menetlusi. Selleks 
tuleks kõnealuse määrusega komisjonile 
antud rakendamisvolitused asendada 
volitustega delegeeritud õigusaktide ja 
rakendusaktide vastuvõtmiseks.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1a
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Liidu osa artiklis 1 sätestatud 
tariifikvootidest määratakse järgmise 
korra rakendamise teel:
1) iga üksiku tariifikvoodi puhul 
määratakse liidu impordi kasutamise 
osakaal protsentides viimase kolmeaastase 
vaatlusperioodi kohta;
2) liidu impordi kasutamise osakaalu 
protsentides kohaldatakse kogu 
kavandatud tariifikvoodi mahu suhtes, et 
saavutada liidu osakaal asjaomasest 
tariifikvoodi mahust;
3) selliste üksikute tariifikvootide 
puhul, mille juures ei ole punktis 1 
sätestatud vaatlusperioodil kaubandust 
täheldatud, kasutatakse liidu osakaalu 
määramiseks punktis 2 sätestatud korda, 
tuginedes liidu impordi kasutamise 
osakaalule protsentides teise täpselt sama 
toote määratlusega tariifikvoodi puhul või 
vastavatele tariifiridadele, mis jäävad 
tariifikvoodist väljapoole.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 välja jäetud
Nõukogu määruse (EÜ) nr 32/2000 I lisa 
asendatakse käesoleva määruse lisas B 
osas esitatud tekstiga.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 4 vastu delegeeritud 
õigusakte käesoleva määruse lisa ning 
määruse (EÜ) nr 32/2000 I lisa 

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 4 vastu delegeeritud 
õigusakte käesoleva määruse lisa A osa 
muutmiseks, et võtta arvesse järgmist, 
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muutmiseks, et võtta arvesse järgmist: tagades sidususe Ühendkuningriigiga 
ühiselt kokku lepitud ühise metoodikaga 
ning tagades eeskätt selle, et 
Ühendkuningriigi väljaastumise järel ei 
oleks liidu turule juurdepääsemine 
suurem vaatlusperioodil kaubavoogude 
osakaalus kajastatust:

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjakohane teave, mida komisjon 
võib saada kas 1994. aasta üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe artikli XXVIII 
alusel peetavate läbirääkimiste raames või 
muude vahendite abil.

b) asjakohane teave, mida komisjon 
võib saada kas 1994. aasta üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe artikli XXVIII 
alusel peetavate läbirääkimiste raames või 
muudest konkreetse tariifikvoodi vastu 
huvi tundvatest allikatest.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Nõukogu määrust (EÜ) nr 32/2000 
muudetakse järgmiselt:
1) artikli 6 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Otsus peatada ajutiselt lõikes 1 
osutatud tariifikvootide kohaldamine kas 
täielikult või osaliselt võetakse vastu 
rakendusaktidega pärast eelnevaid 
asjakohaseid konsultatsioone komisjoni ja 
kõnealuse soodustatud riigi vahel. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 10 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.“;
2) artikli 9 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
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„1. Komisjonil on õigus võtta artikli 10a 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte 
lisade I kuni VII muutmiseks järgmistel 
juhtudel:
a) kui muudatusi ja tehnilisi 
kohandusi on vaja koondnomenklatuuri 
ja Tarici koodide muutuste tõttu;
b) kui kohanduste vajadus on tingitud 
järgmisest:
— nõukogu poolt GATTi raames sõlmitud 
kokkulepetest või kirjavahetusest või liidu 
poolt GATTi raames teatavate riikide 
suhtes võetud lepinguliste kohustuste 
järgimisest;
— üldiste soodustuste kava laiendamisest 
džuudist ja kookoskiust toodetele;
c) selleks, et lisada arengumaid 
kandidaatriigi ametliku taotluse korral 
IV ja V lisa loenditesse, millega antakse 
kõnealuste toodete ehtsuse kontrolli jaoks 
vajalikud tagatised;
d) kui on vaja käsitöötoodete ja 
käsitelgedel kootud riide määratluste ning 
autentsussertifikaadi näidiste muudatusi 
ja kohandusi.
1a. Kõik lõike 1 kohased I lisa 
muudatused, mis tulenevad 
Ühendkuningriigi liidust väljaastumisest:
a) peavad tagama sidususe 
Ühendkuningriigiga ühiselt kokku lepitud 
ühise metoodikaga ning tagama eeskätt 
selle, et Ühendkuningriigi väljaastumise 
järel ei oleks liidu turule juurdepääsemine 
suurem vaatlusperioodil kaubavoogude 
osakaalus kajastatust; ning
b) võib vastu võtta ka selleks, et võtta 
arvesse asjakohast teavet, mida komisjon 
võib saada kas 1994. aasta üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe artikli XXVIII 
alusel peetavate läbirääkimiste raames või 
muudest konkreetse tariifikvoodi vastu 
huvi tundvatest allikatest“;
3) artikkel 10 asendatakse järgmisega:
„1. Komisjoni abistab määruse (EL) 
nr 952/2013 artikli 285 alusel asutatud 
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tolliseadustiku komitee.
2. Kui on viidatud käesolevale lõikele, 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.“;
4) lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 10a
1. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.
2. Artiklis 9 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates … 
[käesoleva muutmismääruse jõustumise 
kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud 
volituste kohta aruande hiljemalt üheksa 
kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.
3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võib artiklis 9 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. 
See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.
4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.
5. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
6. Artikli 9 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
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nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
õigusaktist teavitamist esitanud selle 
suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.“;
5) I lisa asendatakse käesoleva 
määruse lisa B osa tekstiga.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artiklis 3 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
[neljaks] aastaks alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast.

2. Artiklis 3 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
viieks aastaks alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist pikendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 
hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonivahelises parema õigusloome 
kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga 

4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
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liikmesriigi määratud ekspertidega. ekspertidega. Selleks et tagada võrdne 
juurdepääs kogu teabele, edastatakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule kõik 
dokumendid samal ajal kui liikmesriikide 
ekspertidele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Artikli 3 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
[kahe kuu] jooksul pärast õigusakti 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatavaks tegemist esitanud selle suhtes 
vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega [ühe kuu] võrra.

6. Artikli 3 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
[kahe kuu] jooksul pärast õigusakti 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatavaks tegemist esitanud selle suhtes 
vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega [kahe kuu] võrra.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 1 ja 2 kohaldatakse alates 
kuupäevast, mil liidu õigust ei kohaldata 
enam Ühendkuningriigi suhtes kooskõlas 
Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu 
vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 50 
sõlmitud lepinguga või, sellise lepingu 
puudumisel, alates 30. märtsist 2019.

Artiklit 1 ja artikli 3a (uus) lõiget 5 
kohaldatakse alates kuupäevast, mil liidu 
õigust ei kohaldata enam Ühendkuningriigi 
suhtes kooskõlas Ühendkuningriigi ja 
Euroopa Liidu vastavalt Euroopa Liidu 
lepingu artiklile 50 sõlmitud lepinguga või, 
sellise lepingu puudumisel, alates 
30. märtsist 2019.

(Artiklite nummerdus komisjoni ettepanekus ei ole korrektne. Vea tõttu on selles kaks artiklit 
4.)


