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Tarkistus 8
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionin ja Pakistanin 
islamilaisen tasavallan, jäljempänä 
’Pakistan’, välinen suhde perustuu 
yhteistyösopimukseen1, joka tuli voimaan 1 
päivänä syyskuuta 2004. Yksi sopimuksen 
tärkeimmistä tavoitteista on turvata 
sopimuspuolten välisen kaupan 
edellytykset ja edistää kaupan 
lisääntymistä ja kehittymistä.

(1) Euroopan unionin ja Pakistanin 
islamilaisen tasavallan, jäljempänä 
'Pakistan', välinen suhde perustuu 
yhteistyösopimukseen1, joka tuli voimaan 1 
päivänä syyskuuta 2004. Yksi sopimuksen 
tärkeimmistä tavoitteista on turvata 
sopimuspuolten välisen kaupan 
edellytykset ja edistää kaupan 
lisääntymistä ja kehittymistä.
Ihmisoikeuksien, etenkin työntekijöiden 
keskeisten oikeuksien, ja demokraattisten 
periaatteiden kunnioittaminen on myös 
olennainen osa sopimusta.

Or. en

Tarkistus 9
Nirj Deva

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) On tärkeää ottaa käyttöön kaikki 
käytettävissä olevat keinot, joilla voidaan 
tukea Pakistanin elpymistä hätätilanteesta 
ja edistää tulevaa kehitystä.

(4) On tärkeää ottaa käyttöön kaikki 
käytettävissä olevat keinot, joilla voidaan 
tukea Pakistanin elpymistä hätätilanteesta 
ja edistää tulevaa kehitystä samalla kun 
varmistetaan, että kaikilla tasoilla 
säilytetään johdonmukaisuus ja 
yhtenäisyys kestävän pitkän aikavälin 
strategian kehittämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 10
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Yksipuolisten tullietuuksien 
myöntäminen edellyttää, että Pakistan 
noudattaa tuotteiden alkuperää koskevia 
sääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä ja 
osallistuu tehokkaaseen hallinnolliseen 
yhteistyöhön unionin kanssa petosriskien 
ehkäisemiseksi. Etuuksien myöntäminen 
voidaan keskeyttää väliaikaisesti, jos 
yksipuoliseen etuusjärjestelmään 
oikeuttavia edellytyksiä rikotaan vakavasti 
ja toistuvasti, todetaan petos tai
hallinnollinen yhteistyö tavaroiden 
alkuperän todentamiseksi on puutteellista. 
Komission olisi voitava hyväksyä 
tarvittaessa tähän liittyviä väliaikaisia 
toimenpiteitä.

(9) Yksipuolisten tullietuuksien 
myöntäminen edellyttää, että Pakistan 
noudattaa tuotteiden alkuperää koskevia 
sääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä ja 
osallistuu tehokkaaseen hallinnolliseen 
yhteistyöhön unionin kanssa petosriskien 
ehkäisemiseksi. Etuuksien myöntäminen 
voidaan keskeyttää väliaikaisesti, jos 
yksipuoliseen etuusjärjestelmään 
oikeuttavia edellytyksiä rikotaan vakavasti 
ja toistuvasti, todetaan petos, hallinnollinen 
yhteistyö tavaroiden alkuperän 
todentamiseksi on puutteellista tai 
demokratian perusperiaatteiden ja 
ihmisoikeuksien, työntekijöiden keskeiset 
oikeudet mukaan luettuina, 
kunnioittaminen heikkenee vakavasti 
Pakistanissa. Komission olisi voitava 
hyväksyä tarvittaessa tähän liittyviä 
väliaikaisia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 11
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
2 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Oikeus hyödyntää 1 artiklalla käyttöön 
otettuja menettelyjä edellyttää, että 1. Oikeus hyödyntää 1 artiklalla käyttöön 

otettuja menettelyjä edellyttää, että

a) noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 
2454/93 IV osaston 2 luvun 1 jakson 1 ja 2 
alajaksossa tarkoitettujen tuotteiden 
alkuperää koskevia sääntöjä ja niihin 
liittyviä menettelyjä. Sellaisten tuotteiden 

a) noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 
2454/93 IV osaston 2 luvun 1 jakson 1 ja 2 
alajaksossa tarkoitettujen tuotteiden 
alkuperää koskevia sääntöjä ja niihin 
liittyviä menettelyjä. Sellaisten tuotteiden 
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alkuperäaseman määrittelemisen osalta, 
jotka kuuluvat 1 artiklalla käyttöön otetun 
järjestelmän soveltamisalaan, 
alkuperäkumulaatiota voidaan soveltaa 
kuitenkin vain EU:sta peräisin oleviin 
materiaaleihin. Alueellisen ja 
muuntyyppisen kumulaation, lukuun 
ottamatta EU:sta peräisin olevia 
materiaaleja koskevaa kumulaatiota, 
soveltaminen ei ole mahdollista;

alkuperäaseman määrittelemisen osalta, 
jotka kuuluvat 1 artiklalla käyttöön otetun 
järjestelmän soveltamisalaan, 
alkuperäkumulaatiota voidaan soveltaa 
kuitenkin vain EU:sta peräisin oleviin 
materiaaleihin. Alueellisen ja 
muuntyyppisen kumulaation, lukuun 
ottamatta EU:sta peräisin olevia 
materiaaleja koskevaa kumulaatiota, 
soveltaminen ei ole mahdollista;

b) noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 
2454/93 IV osaston 2 luvun 1 jakson 3 
alajaksossa säädettyjä hallinnollisen 
yhteistyön menettelyjä;

b) noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 
2454/93 IV osaston 2 luvun 1 jakson 3 
alajaksossa säädettyjä hallinnollisen 
yhteistyön menettelyjä;

c) Pakistanin toimivaltaisten viranomaisten 
tämän asetuksen mukaisesti antaman A-
alkuperätodistuksen 4 kohdassa on 
maininta "Yksipuolinen toimenpide –
asetus (EU) N:o …/2010".

c) Pakistanin toimivaltaisten viranomaisten 
tämän asetuksen mukaisesti antaman A-
alkuperätodistuksen 4 kohdassa on 
maininta "Yksipuolinen toimenpide –
asetus (EU) N:o …/2010".
2. Oikeus hyödyntää 1 artiklalla käyttöön 
otettuja tullietuusmenettelyjä edellyttää, 
että Pakistan kunnioittaa ihmisoikeuksia, 
työntekijöiden keskeisiä oikeuksia ja 
demokratian perusperiaatteita, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdassa 
säädettyjä edellytyksiä.

Or. en

Tarkistus 12
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio katsoo, että on tarpeeksi 
näyttöä siitä, että 2 artiklassa vahvistettuja 
edellytyksiä ei ole noudatettu, se voi 
toteuttaa toimenpiteet tässä asetuksessa 
tarkoitetun tullietuusmenettelyn 
keskeyttämiseksi kokonaan tai osittain 
enintään kuuden kuukauden ajaksi, 
edellyttäen että se on tätä ennen:

1. Jos komissio katsoo, että on tarpeeksi 
näyttöä siitä, että 2 artiklassa vahvistettuja 
edellytyksiä ei ole noudatettu, todisteet 
sosiaalisesta polkumyynnistä mukaan 
luettuina, tai jos Pakistanin demokratia-
ja ihmisoikeustilanne heikkenee 
vakavasti, se voi toteuttaa toimenpiteet 
tässä asetuksessa tarkoitetun 
tullietuusmenettelyn keskeyttämiseksi 
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kokonaan tai osittain enintään kuuden 
kuukauden ajaksi, edellyttäen että se on 
tätä ennen:

Or. en


