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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 25. novembri 
2013. aasta otsust 2013/755/EL ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga 
assotsieerimise kohta (ÜMTde assotsieerimise otsus)
(COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2019)0359),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 203, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9-0118/2019),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

– võttes arvesse arengukomisjoni raportit (A9-0000/2019),

1. kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 
Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.



PE642.951v01-00 6/6 PR\1191217ET.docx

ET

SELETUSKIRI 

Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise otsusega (edaspidi „ÜMTde assotsieerimise 
otsus“) kehtestatakse ülemeremaade ja -territooriumide (edaspidi „ÜMTd“), nendega seotud 
liikmesriikide ja Euroopa Liidu vaheliste suhete õigusraamistik. 

Ettepaneku eesmärk on muuta ÜMTde assotsieerimise otsuse VI lisa. Selles on määratletud 
päritolustaatusega toodete mõiste ning ELi ja ÜMTde halduskoostöö kord. See sisaldab ka 
sätteid päritolutõendite süsteemi ehk registreeritud eksportijate süsteemi (REX-süsteemi) 
rakendamise kohta alates 1. jaanuarist 2017 (ÜMTd on sellest vabastatud kuni 31. detsembrini 
2019). 

Päritolureegleid muudeti – seoses määrusega (EMÜ) nr 2454/93 loodud üldise soodustuste 
süsteemi (GSP) kohase REX-süsteemiga. Seda tehti komisjoni 10. märtsi 2015. aasta 
rakendusmäärusega (EL) 2015/428. 

Lisaks võttis komisjon 24. novembril 2015 vastu rakendusmääruse (EL) 2015/24475, kuhu 
koondati kõik liidu tolliseadustiku rakendamise üldeeskirjad, sh GSP raames REX-süsteemi 
reguleerinud sätted. 

Selle tulemusena erinevad registreeritud eksportijate süsteemi protseduuride kohta ÜMTde 
assotsieerimise otsuse VI lisas esitatud sätted GSP päritolueeskirjade vastavatest sätetest. 

Nüüd tuleks ÜMTde assotsieerimise otsuse VI lisa muuta, et tagada kooskõla REX-süsteemi 
puudutavate määruse (EL) 2015/2447 sätetega ning kindlustada, et ÜMTd võtavad süsteemi 
alates 1. jaanuarist 2020 kasutusele ja hakkavad seda rakendama.

Arvestades, et tegemist on põhjendatud meetmega, teeb esimees vastavalt kodukorra artiklile 
52 ettepaneku võtta see vastu ilma muudatusteta. 


