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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta 
Euroopan unioniin 25 päivänä marraskuuta 2013 annetun neuvoston 
päätöksen 2013/755/EU (MMA-assosiaatiopäätös) muuttamisesta
(COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2019)0359),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 203 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9-0118/2019),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

– ottaa huomioon kehitysvaliokunnan mietinnön (A9-0033/2019),

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
parlamentin hyväksymään tekstiin;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT 

Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta annetulla päätöksellä, jäljempänä ’MMA-
assosiaatiopäätös’, luodaan oikeudellinen kehys merentakaisten maiden ja alueiden (MMA:t), 
niiden jäsenvaltioiden, joihin MMA:t ovat sidoksissa, ja Euroopan unionin välisille suhteille. 

Ehdotuksen tavoitteena on muuttaa MMA-assosiaatiopäätöksen liitettä VI. Liitteessä 
määritellään käsite ’alkuperätuotteet’ sekä EU:n ja MMA:iden hallinnollisen yhteistyön 
menetelmät. Siihen sisältyy säännöksiä, joiden tavoitteena on panna täytäntöön alkuperän 
vahvistamista koskeva rekisteröidyn viejän järjestelmä (REX-järjestelmä) 1. tammikuuta 
2017 alkaen, mutta MMA:ille on myönnetty järjestelmän osalta vapautus 31. joulukuuta 2019 
asti. 

Komissio muutti 10. maaliskuuta 2015 täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/428 asetuksella 
(ETY) N:o 2454/93 perustetun yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP-järjestelmä) 
alkuperäsääntöjä, jotka koskivat REX-järjestelmää. 

Komissio hyväksyi 24. marraskuuta 2015 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447, johon 
kaikki unionin tullikoodeksin soveltamista koskevat yleiset säännöt, muun muassa GSP-
järjestelmän REX-järjestelmää koskevat säännökset, on siirretty. 

Tästä johtuen MMA-assosiaatiopäätöksen liitteen VI säännökset jaksossa ”rekisteröidyn 
viejän järjestelmää koskevat menettelyt” poikkeavat GSP-alkuperäsääntöjä koskevista 
säännöksistä.  

Näin ollen MMA-assosiaatiopäätöksen liitteen VI säännöksiä olisi muutettava, jotta voidaan 
varmistaa niiden vastaavuus asetuksella (EU) 2015/2447 vahvistettujen REX-järjestelmää 
koskevien säännösten kanssa sekä se, että MMA:t voivat ottaa käyttöön ja panna täytäntöön 
nämä säännökset 1. tammikuuta 2020 lähtien.

Koska tämä toimenpide on perusteltu, puheenjohtaja ehdottaa, että tämä ehdotus hyväksytään 
tarkistuksitta työjärjestyksen 52 artiklan mukaisesti. 
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ASIAN KÄSITTELY
ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
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