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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD 
RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 732/2008, millega kohaldatakse üldiste tariifsete 
soodustuste kava ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011
(KOM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0142);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0135/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja arengukomisjoni arvamust 
(A7-0000/2010),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. palub komisjonil esitada viivitamata uus määruse ettepanek üldiste tariifsete soodustuste 
kava kohaldamise kohta; 

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 α) Käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks tuleks komisjonile anda 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte ELi toimimise lepingu artikli 
290 kohaselt. On eriti oluline, et komisjon 
viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohased konsultatsioonid, sealhulgas 
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ekspertide tasandil. 

Or. en

Selgitus

Selle põhjendusega lisatakse viide nõukogu määruse (EÜ) nr 732/2008 artikli 10 lõikele 2, 
artikli 11 lõigetele 7 ja 8, artikli 16 lõikele 3, artikli 19 lõigetele 3, 4 ja 5 ning artiklile 25. 
Nendes artiklites viidatakse delegeeritud õigusaktidele, mille menetlemine on sätestatud 
artiklites 27 a, 27 b, 27 c, 27 d ja 27 e.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 291 sätestatakse 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
eelnevalt määrusega eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide poolt läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendusvolituste teostamise 
suhtes. Kuni kõnealuse uue määruse 
vastuvõtmiseni kohaldatakse jätkuvalt 
nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsust 
1999/468/EÜ (millega kehtestatakse 
komisjoni rakendusvolituste kasutamise 
menetlused), välja arvatud kontrolliga 
regulatiivmenetlust käsitlevaid sätteid, mis 
ei ole enam kohaldatavad.

Or. en

Selgitus

See on standardsõnastus, mis lisati nende õigusaktide põhjendusse, mille suhtes on juba 
nõukoguga kokkulepe saavutatud ning mis võeti vastu pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja 
osutavad rakendusvolitustele. 
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Artikli 8 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Komisjon jälgib III lisas nimetatud 
konventsioonide ratifitseerimise ja 
rakendamise seisu, analüüsides 
asjaomastele järelevalveasutustele 
kättesaadavat teavet. Komisjon teavitab
Euroopa Parlamenti ja nõukogu, kui 
sellest teabest nähtub, et soodustatud 
riik on mis tahes konventsiooni 
tegelikust rakendamisest kõrvale 
kaldunud. Komisjon esitab aegsasti 
järgmise määruse üle peetavateks 
aruteludeks Euroopa Parlamendile ja
nõukogule kokkuvõtliku aruande 
kõnealuste konventsioonide 
ratifitseerimise seisukorra kohta, 
sealhulgas järelevalveorganite 
soovitused.”

Or. en

Selgitus

Soodustatud riigi mis tahes konventsiooni tegelikust rakendamisest võimaliku 
kõrvalekaldumise korral tuleks teavitada Euroopa Parlamenti. Komisjon esitab aegsasti 
järgmise määruse üle peetavateks aruteludeks Euroopa Parlamendile kokkuvõtliku aruande 
kõnealuste konventsioonide ratifitseerimise olukorra kohta, sealhulgas järelevalveorganite 
soovitused.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) Artikli 10 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Pärast taotluse läbivaatamist 
otsustab komisjon delegeeritud õigusakte 
kasutades ja kooskõlas artikliga 27 a, kas 
rakendada taotleva riigi suhtes säästva 
arengu ja hea valitsemistava 
edendamiseks kohaldatavat 
stimuleerivat erikorda.”

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid on asjakohane meede, kuna riigi suhtes säästva arengu ja hea 
valitsemistava edendamiseks stimuleeriva erikorra kohaldamise puhul on tegemist 
alusmääruse muutmisega. Otsus selle kohta, millised kolmandad riigid GSP+ täiendavat kasu 
saavad, on üldrakendatav meede. Kui otsustatakse, et GSP+annab soodustusi konkreetsetele 
kolmandatele riikidele, siis kehtib see otsus II lisas loetletud toodetega kogu müügile 
vastavast kolmandast riigist ELi. Nimekiri täiendab alusmäärust, määrates selleks kindlaks 
kolmandad riigid, keda GSP+ alusel soodustatakse.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 10 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b) Artikli 10 lõikes 3 asendatakse 
sissejuhatav osa järgmisega:
„3. Komisjon teatab soodustatud riigile 
kooskõlas lõikega 2 tehtud otsusest. Kui 
riigile antakse stimuleeriv erikord, 
teatatakse sellele riigile kõnealuse otsuse 
jõustumiskuupäev. Komisjon kohandab 
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I lisa E veeru nende riikide nimekirjaga, 
kellel on õigus saada soodustusi säästva 
arengu ja hea valitsemistava 
edendamiseks kohaldatava stimuleeriva 
erikorra raames:”

Or. en

Selgitus

Kui riigile on antud stimuleeriv erikord, kohandab komisjon I lisa E veeru nende riikide 
nimekirjaga, keda soodustatakse säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks 
kohaldatava stimuleeriva erikorra raames. Seeläbi tagatakse õiguskindlus.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) Artikli 10 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:
„5. Komisjon suhtleb taotleva riigiga 
taotluse küsimustes, toimides artikli 27 
lõikes 5 ettenähtud korras.”

Or. en

Selgitus

Nende meetmete puhul on tegemist pigem rakendusakti kui üldrakendatava meetmega, mis 
alusmäärust täiendaksid või muudaksid. Seega on soovitatav käsitleda neid Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 291 kohaselt rakendusaktidena.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 11 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b) Artikli 11 lõige 7 asendatakse 
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järgmisega:
„7. Komisjon võtab delegeeritud 
õigusaktid vastu artikli 27 a kohaselt, et 
kehtestada käesoleva artikli lõigetes 4, 5 
ja 6 osutatud sätete rakendamise 
üksikasjalikud eeskirjad .”.

Or. en

Selgitus

Lõigetes 4, 5 ja 6 määratakse kindlaks, kuidas kohaldatakse vähimarenenud riikide suhtes 
kohaldatavat erikorda suhkrusektoris. Üksikasjalikud eeskirjad on üldrakendatavad selles 
mõttes, et neid kohaldatakse erikorda silmas pidades sektori kõigile toodetele. Peale selle 
täiendavad nad alusmäärust, sätestades selleks üksikasjalikumad eeskirjad selle kohta, kuidas 
neid sätteid rakendada tuleks. Delegeeritud õigusaktid on asjakohane meede. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 c (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
 Artikkel 11 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c) Artikli 11 lõige 8 asendatakse 
järgmisega:
„8. Kui ÜRO jätab riigi vähimarenenud 
riikide nimekirjast välja, kõrvaldatakse 
see riik kõnealuse erikorra alusel 
soodustatud riikide nimekirjast. 
Komisjon otsustab riigi korrast 
kõrvaldamise ja vähemalt kolme aasta 
pikkuse üleminekuaja kehtestamise 
delegeeritud õigusaktidega artiklites 27 a, 
27 b, 27 c, 27 d ja 27 e sätestatud 
korras.”

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide kasutamine on asjakohane, kuna riigi erikorrast väljajätmise 
tagajärjel muudetakse I lisa D veergu, mis sisaldab nende vähimarenenud riikide nimekirja, 
keda soodustatakse vähimarenenud riikide suhtes kohaldatava erikorra alusel. Lisade 
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muutmine on ilmne alusmääruse muutmine. Arvestades asjaolu, et kõnealused 
muudatusettepanekud peegeldavad ÜRO seisukohta, on delegeeritud õigusaktide kasutamine 
asjakohane. Sellise tehnilise kohanduse puhul ei ole keerukama seadusandliku tavamenetluse 
rakendamine vajalik. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 d (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt a)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 d) Artikli 16 lõike 3 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„ a) teavitanud Euroopa Parlamenti ja
artiklis 27 osutatud komiteed;”.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamenti tuleks teavitada.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 e (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 16 – lõige 3 – teine lõik 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 e) Artikli 16 lõike 3 teine lõik 
asendatakse järgmisega:

„Komisjon teatab asjaomasele 
soodustatud riigile igast käesoleva 
lõikega kooskõlas tehtud otsusest enne 
selle jõustumist. Komisjon teavitab ka
Euroopa Parlamenti ja artiklis 27 
osutatud komiteed.”.

Or. en

Selgitus

Pärast Lissaboni lepingu jõustumisest võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu ühiselt 
seadusandliku tavamenetluse raames vastu meetmeid, millega määratakse kindlaks ühise 
kaubanduspoliitika rakendamise raamistik.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 f (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 16 – lõige 3 – teine lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 f) Artikli 16 lõikele 3 lisatakse järgmine 
lõik:
„Komisjon reageerib delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmisega artikli 27 a 
kohaselt.”.

Or. en

Selgitus

Soodustuste tühistamise otsus täiendab alusmäärust samal viisil nagu GSP+ soodustustest 
kasu saavate riikide nimekiri. Sooduskorra ajutine peatamine on üldist laadi. Sooduskorra 
ajutiseks peatamiseks ühe või mitme riigi puhul tuleks kohaldada sama menetlust nagu 
nimekirja kohandamise korral. 
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 g (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 g) Artikli 16 lõige 4 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Soodustuste tühistamise otsus täiendab alusmäärust samal viisil nagu GSP+ soodustustest 
kasu saavate riikide nimekiri. Sooduskorra ajutiseks peatamiseks ühe või mitme riigi puhul 
tuleks kohaldada sama menetlust nagu nimekirja kohandamise korral. Seega tuleks kohaldada 
delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 h (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 h) Artikli 16 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:
„5. Peatamisaeg ei või ületada kuut 
kuud. Peatamisaja lõppedes otsustab 
komisjon pärast Euroopa Parlamendi ja
artiklis 27 osutatud komitee teavitamist 
eelnenud peatamismenetluse lõpetada 
või pikendab seda käesoleva artikli 
lõikes 3 sätestatud korra kohaselt.”.

Or. en

Selgitus

Komisjon otsustab, kas pärast Euroopa Parlamendi ja artiklis 27 osutatud komitee 
teavitamist peatamismenetlus lõpetatakse või seda pikendatakse. 
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 i (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 i) Artikli 16 lõige 6 asendatakse 
järgmisega:
„6. Liikmesriigid ja Euroopa Parlament
edastavad komisjonile kogu asjakohase 
teabe, mis võib õigustada soodustuste 
peatamist või peatamise pikendamist.”.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendil peaks samuti olema võimalik edastada komisjonile kogu asjakohane 
teave, mis võib õigustada soodustuste peatamist või peatamisaja pikendamist.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 j (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 j) Artikli 17 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Kui Euroopa Parlament, komisjon 
või liikmesriik saab teavet, mis võib 
õigustada ajutist peatamist, ja kui 
Euroopa Parlament, komisjon või 
liikmesriik leiab, et uurimiseks on 
küllaldane põhjus, teavitab ta Euroopa 
Parlamenti ja artiklis 27 osutatud 
komiteed ja taotleb konsultatsioone. 
Konsultatsioonid toimuvad ühe kuu 
jooksul.”.

Or. en
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Selgitus

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu ühiselt 
seadusandliku tavamenetluse raames vastu meetmeid, millega määratakse kindlaks ühise 
kaubanduspoliitika rakendamise raamistik.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 k (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 k) Artikli 19 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja artiklis 27 osutatud 
komiteele oma järelduste aruande.”.

Or. en

Selgitus

Aruaanne tuleks edastada Euroopa Parlamendile ja artiklis 27 osutatud komiteele.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 l (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 l) Artikli 19 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Kui komisjon leiab, et järeldused 
õigustavad ajutist peatamist artikli 15 
lõike 1 punktis a osutatud põhjusel, 
otsustab ta vastavalt artikli 27 lõikes 5 
osutatud menetlusele jälgida ja hinnata 
olukorda asjaomases soodustatud riigis 
kuue kuu jooksul. Komisjon teatab 
kõnealusest otsusest asjaomasele 
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soodustatud riigile ning avaldab 
Euroopa Liidu Teatajas teadaande, 
milles teatab, et kavatseb võtta artikli 27 
a kohaselt vastu delegeeritud õigusakti 
ajutise peatamise kohta, kui asjaomane 
soodustatud riik ei kohustu enne 
kõnealuse ajavahemiku lõppu võtma 
meetmeid, et saavutada mõistliku aja 
jooksul vastavus III lisa A-osas osutatud 
konventsioonidele.”.

Or. en

Selgitus

Soodustuste tühistamine on otsus, mis täiendab alusmäärust samal viisil nagu GSP+ 
soodustustest kasu saavate riikide nimekiri. Seetõttu on loogiline, et sooduskorra ajutiseks 
peatamiseks ühe või mitme riigi puhul tuleks kohaldada sama menetlust, mida kasutati 
nimekirja kohandamise korral. 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 m (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 m) Artikli 19 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:
„4. Kui komisjon peab ajutist peatamist 
vajalikuks, tühistab ta sooduskorra artikli 
27 a kohaselt delegeeritud õigusaktide 
abil. Lõikes 3 osutatud juhtudel võtab 
komisjon delegeeritud õigusakti vastu 
kõnealuses lõikes nimetatud perioodi 
lõpus.”.

Or. en

Selgitus

Soodustuste tühistamine on otsus, mis täiendab alusmäärust samal viisil nagu GSP+ 
soodustustest kasu saavate riikide nimekiri. Sooduskorra ajutiseks peatamiseks ühe või mitme 
riigi puhul tuleks seega kohaldada sama menetlust, mida kasutati nimekirja kohandamise 
korral. 
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 n (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 n) Artikli 19 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:
„5. Delegeeritud õigusaktis ettenähtud 
soodustuste ajutine peatamine jõustub 
kuue kuu möödumisel selle 
vastuvõtmisest, kui komisjon enne seda 
artikli 27 a kohaste delgeeritud 
õigusaktide alusel ei otsusta, et peatamine 
ei ole enam põhjendatud.”.

Or. en

Selgitus

Soodustuste tühistamine on otsus, mis täiendab alusmäärust samal viisil nagu GSP+ 
soodustustest kasu saavate riikide nimekiri. Sooduskorra ajutiseks peatamiseks ühe või mitme 
riigi puhul tuleks seega kohaldada sama menetlust, mida kasutati nimekirja kohandamise 
korral. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 o (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 o) Artikli 20 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:
„5. Uurimine lõpetatakse kuue kuu 
jooksul lõikes 2 osutatud teadaande 
avaldamisest. Komisjon võib 
erandjuhtudel ja pärast komiteega 
konsulteerimist kõnealust tähtaega 
pikendada veel kuue kuu võrra vastavalt 
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artikli 27 lõikes 5 osutatud 
menetlusele.”.

Or. en

Selgitus

Pikendamisperioodi kestus ei tohiks olla pikem kui kuus kuud.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 p (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 p) Artikli 22 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Komisjon teatab asjaomasele 
soodustatud riigile igast kooskõlas 
artiklitega 20 või 21 tehtud otsusest 
võimalikult kiiresti enne selle jõustumist. 
Komisjon teavitab sellest ka Euroopa 
Parlamenti, nõukogu ja liikmesriike.”.

Or. en

Selgitus

Komisjon peab teavitama ka Euroopa Parlamenti.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 q (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 q) Artikli 22 lõige 2 jäetakse välja.

Or. en
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Selgitus

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist ei ole selle sätte kohaldamine enam võimalik. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 r (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 25 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 4 r) Artiklis 25 asendatakse sissejuhatav 
osa järgmisega:
„Komisjon võtab artikli 27 a kohaste 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
käesoleva määruse lisade muudatused, 
mille muudavad vajalikuks:”.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide kohaldamine on asjakohane, sest lisade muutmine on samaväärne 
alusmääruse muutmisega. Sellise tehnilise kohanduse puhul ei ole keerukama seadusandliku 
tavamenetluse rakendamine vajalik. 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 s (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 s) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 27 a

Delegeeritud õigusaktid
Komisjon võtab artikli 10 lõikes 2, artikli 
11 lõigetes 7 ja 8, artikli 16 lõikes 3 ning 
artikli 19 lõigetes 3, 4 ja 5 viidatud 
delegeeritud õigusaktid vastu artikli 27 b 
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kohaselt ning artiklites 27 c, 27 d ja 27 e 
sätestatud tingimustel, et võtta vastu 
sätted käesoleva määruse kohaldamiseks, 
eelkõige: 
a) otsus rakendada taotleva riigi suhtes 
säästva arengu ja hea valitsemistava 
edendamiseks kohaldatavat stimuleerivat 
erikorda;

b) üksikasjalikud ettekirjutused, et 
määrata kindlaks, kuidas rakendatakse 
vähimarenenud riikide suhtes kohaldavat 
erikorda suhkrusektoris; 
c) otsus riigi vähimarenenud riikide 
suhtes kohaldatavast erikorrast 
kõrvaldamise ja vähemalt kolme aasta 
pikkuse üleminekuaja kehtestamise 
kohta;
d) sooduskorra ajutine peatamine;
e) käesoleva määruse lisade muutmine.” 

Or. en

Selgitus

Nende sätetega antakse mõista, et komisjon võib muuta nii määruse lisasid kui ka artikleid. 
Kuna nende meetmete tulemus on alusmääruse ja eriti selle lisade muutmine, tuleks siin 
kohaldada delegeeritud õigusakte. Delegeeritu õigusaktide täitmise, kontrolli ja võimaliku 
tagasivõtmise eeskirjade kehtestamiseks on lisatud artiklid 27 a, 27 b, 27 c, ja 27 d.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 t (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 t) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 27 b

Delegeerimine

1. Volitused võtta vastu artiklis 27 a 
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osutatud delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile käesoleva määruse 
kohaldamisajaks.

2. Kohe, kui komisjon on võtnud vastu 
delegeeritud akti, teavitab ta sellest 
üheaegselt Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu.
3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
artiklites 27 c ja 27 d sätestatud tingimusi.
4. Edasilükkamatutel juhtudel 
kohaldatakse artiklis 27 e sätestatud 
menetlust.”.

Or. en

Selgitus

Selle artikliga kehtestatakse delegeerimise volituse kasutamise eeskirjad.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
 Artikkel 1 – punkt 4 u (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 27 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 u) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 27 c

Delegeerimise tühistamine

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 27 a osutatud volituste 
delegeerimise tagasi võtta.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
teatada sellest teisele institutsioonile ja 
komisjonile mõistliku aja jooksul enne 
lõpliku otsuse tegemist, nimetades 
delegeeritud volitused, mida ta soovib 
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tagasi võtta, ning esitades tagasivõtmise 
võimalikud põhjused.
3. Tagasivõtmisotsusega lõpetatakse 
otsuses märgitud volituste kehtivus. Otsus 
jõustub kohe või otsuses sätestatud 
hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas.”.

Or. en

Selgitus

Selle artikliga kehtestatakse delegeerimise tühistamise menetlus.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
 Artikkel 1 – punkt 4 v (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 27 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 v) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 27 d

Delegeeritud õigusaktide suhtes 
vastuväidete esitamine

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
esitada delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid kahe kuu jooksul alates 
õigusakti teatavakstegemisest.
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel võib seda tähtaega pikendada 
kahe kuu võrra.
2 Kui pärast selle tähtaja möödumist ei 
ole Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ning see jõustub õigusaktis 
nimetatud kuupäeval.
Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see võib 
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jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku 
möödumist juhul, kui Euroopa Parlament 
ja nõukogu on mõlemad teatanud 
komisjonile oma kavatsusest jätta 
vastuväited esitamata.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. 
Vastuväiteid esitanud institutsioon 
põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes 
esitatud vastuväiteid.”.

Or. en

Selgitus

Selle artikliga kehtestatakse delegeeritud õigusaktile vastuväidete esitamise eeskirjad.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
 Artikkel 1 – punkt 4 w (uus)
Määrus (EÜ) nr 732/2008
Artikkel 27 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 w) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 27 e
Kiirmenetlus

1. Käesolevas artiklis sätestatud korras 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktid 
jõustuvad viivitamata ja neid 
kohaldatakse seni, kuni nende suhtes ei 
esitata lõike 2 kohaselt vastuväiteid. Kui 
käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatavaks 
tehakse, tuleb ühtlasi põhjendada 
kiirmenetluse rakendamist.
2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada artikli 27 d lõikes 1 osutatud 
menetluse korras. Sellisel juhul õigusakti 
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kohaldamine peatatakse. Institutsioon, 
kes esitab sellisele delegeeritud aktile 
vastuväite, teatab vastuväite põhjused.”.

Or. en

Selgitus

Selle artikliga kehtestatakse reeglid delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks kiirmenetlusega.
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SELETUSKIRI

1968. aastal soovitas ÜRO kaubandus- ja arengukonverents (UNCTAD) luua üldiste tariifsete 
soodustuste kava (generalized system of preferences – GSP), mille raames tööstusriigid 
saaksid teha ühepoolseid kaubandussoodustusi mitte ainult endistele kolooniatele, vaid kõigile 
arenguriikidele. 

Euroopa Ühendus oli 1971. aastal esimene GSP skeemi kasutuselevõtja. GSP on oma 
loomisest saadik olnud üks peamisi ELi kaubandus- ja arengupoliitika vahendeid, millega 
püütakse aidata arenguriikidel vaesust vähendada rahvusvahelisest kaubandusest saadava tulu 
toel. Arenenud riikide loodud süsteemidest on see kõige laialdasemalt kasutatav.

ELi GSP kohaselt pääsevad kava alusel soodustatud riikide tooted siinsetele turgudele kas 
tollimaksuvabalt või alandatud tollimaksuga, sõltuvalt sellest, millist GSP korda mingi riigi 
suhtes kohaldatakse.

Soodustatud riikide suhtes kohaldatakse kolme liiki korda:

1) üldine kord kehtib kõigile soodustatud riikidele;

2) säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatav stimuleeriv erikord (GSP+) 
annab täiendavaid soodustusi riikidele, kes ratifitseerivad ja rakendavad praegu nimekirjas 
olevad 27 rahvusvahelist konventsiooni ja protokolli inim- ja tööõiguste, keskkonnakaitse, 
uimastite- ja korruptsioonivastase võitluse kohta;

3) erikord vähimarenenud riikide jaoks, mida tuntakse ka kui algatust „Kõik peale relvade”, 
on neist kõige soodsam, selle eesmärk on võimaldada vähimarenenud riikidele tollimaksu- ja 
kvoodivaba pääs ELi turule.

Ajakava

GSPd rakendatakse järjestikuste määrustega, millega kohaldatakse soodustusi kolmeaastaste 
ajavahemike kaupa. Esimene mitmeaastane rakendusmäärus kehtis 1. jaanuarist 2006 kuni 31. 
detsembrini 2008. Teine määrus kehtib 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2011.

2008. aastal esitati sel hetkel kehtiva määruse ettepanek parlamendile nõuandemenetluse 
alusel. Eelmise GSPd käsitleva määruse põhisätteid ei muudetud, vaid need vaadati läbi, et 
lihtsustada kava kohaldamist.

Kahjuks, ning vastupidiselt parlamendi väljendatud soovidele, ei andnud komisjon oma 
ettepanekut üle küllalt aegsasti (1. juuniks 2007), mis oleks võimaldanud mõistliku aja 
jooksul Euroopa Parlamendiga piisavalt konsulteerida. Komisjon esitas oma ettepaneku 
tegelikult alles 21. detsembril 2007. aastal. 31. jaanuaril 2008 palus nõukogu, et parlament 
esitaks oma arvamuse hiljemalt 10. aprilliks. Seepärast toimus Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimine liialt kiirustades. 
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Oma 5. juuni 2008. aasta resolutsioonis väljendas parlament selget oma rahulolematust ja 
rõhutas, et tulevikus oleks parlamendil vaja rohkem aega oma rolli täitmiseks, ning palus, et 
,,1. juuniks 2010 esitaks komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomiteele ettepaneku võtta vastu läbivaadatud määrus, mida kohaldatakse 
ajavahemikus 1. jaanuar 2012 kuni 31. detsember 2014”.

Praegune skeem kaotab kehtivuse 31. detsembril 2011. Komisjon esitas ettepaneku 26. mail 
2010.

Määruse kehtivusaja pikendamine

Käesolev ettepanek ei ole nõutud ettepanek võtta vastu uus määrus, vaid üksnes praeguse 
määruse kehtivusaja pikendamine.

Uue ettepaneku ettevalmistamiseks käivitas komisjon 2010. aasta märtsis avaliku arutelu.
Tuleb uurida tulemusi, koguda statistikat ja teha mõjuhinnangu uuring.

Seepärast on komisjoni sõnul vaja määruse kehtivusaega pikendada, sest GSP määruse 
järelejäänud kohaldamisaeg on liiga lühike, et komisjon saaks esitada uue määruse ettepaneku 
ning parlament ja nõukogu jõuaksid seadusandliku tavamenetluse raames kokkuleppele 
järgmise määruse kohta enne praeguse GSP määruse kehtivusaja lõppu.

Raportöör nõustub sellega, et kehtivusaja pikendamist on vaja, et tagada õiguskindlus ning nii 
ELi kui ka soodustatud riikide huvid. Kuid raportöör rõhutab siiski, et pikendamine ei tohiks 
tähendada seda, et praegune – ebarahuldav – olukord pikeneks veel kahe aasta võrra.

Lissaboni leping

Kuigi ettepanek on avaldatud tükk aega pärast Lissaboni lepingu jõustumist, ei võeta selles 
arvesse lepingus nõutud teabevahetus- ja otsustusmenetlusi, mis suurendavad Euroopa 
Parlamendi volitusi kaubandusküsimustes.

Kehtiva määruse aegumisajaks on Lissaboni lepingu jõustumist möödunud kaks aastat. 
Esildatud pikendamisega jätkuks olukord veel kaks aastat kuni 31. detsembrini 2013, siis on 
Lissaboni lepingu jõustumisest möödunud juba neli aastat.

Kehtiva määruse kohaselt ei ole saa parlament kaasa rääkida abikõlblikkuse kriteeriumide, 
soodustatud riikide nimekirja, GSP+ erikorda kasutavate soodustatud riikide nimekirja, 
konventsioonide tõhusa rakendamise, sooduskorra ajutise peatamise jms koha pealt. 

Raportöör on veendunud, et parlament ei saa nõustuda sellise olukorraga.

Parlamendiliikmete kohustus on tagada, et järgitaks õigusi ja pädevusi, mis Euroopa Liidu 
elanike valitud esindajatele on antud Lissaboni lepinguga.

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõikele 2 on GSP määruse 
vastuvõtmise ja muutmise menetlus nüüd seadusandlik tavamenetlus, mistõttu parlamendil on 
õigus teostada määruse demokraatlikku kontrolli.
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Raportöör tahab eelkõige tagada, et järgitaks ELi toimimise lepingu artikli 290 alusel 
parlamendi uusi pädevusi seoses delegeeritud õigusaktidega. GSP määruses tegi raportöör 
kindlaks meetmed, mida tuleb võtta delegeeritud õigusaktide korras: artikli 10 lõige 2, artikli 
11 lõiked 7 ja 8, artikli 16 lõige 3, artikli 19 lõiked 3, 4 ja 5 ning artikkel 25, see annab 
parlamendile vetoõiguse ja seega palju suurema kontrolliõiguse kui praegu kohaldatava 
menetluse puhul.

Raportöör on seisukohal, et parlament on muudetud määrusega nõus tingimusel, kui võetakse 
arvesse artiklit 290.

Delegeeritu õigusaktide täitmise, kontrolli ja võimaliku tagasivõtmise eeskirjade 
kehtestamiseks on lisatud artiklid 27 a, 27 b, 27 c, 27 d ja 27 e.

Uus määrus

Raportöör teeb ettepaneku muuta üksnes määruse (EÜ) nr 732/2008 neid elemente, mis on 
vajalikud selleks, et järgida uusi pädevusi, mis on antud parlamendile Lissaboni lepinguga. 
Muid muudatusi praegu ette ei panda, kuigi raportöör on veendunud, et GSP ja GSP+ skeemid 
tuleks uuesti koostada.

Raportöör on nõus sellega, et määruse üldine läbivaatamine peaks toimuma selle käigus, kui 
valmistatakse ette uue määruse ettepanek, mis parlamendi arvates tuleks esitada viivitamata.

Sellegipoolest soovib raportöör rõhutada, et määruse uuel ettepanekul peaksid olema 
järgmised põhieesmärgid: 1) kehtestada tõhus süsteem, mis vastaks paremini soodustatud 
riikide ja ettevõtjate huvidele; 2) töötada välja eeskirjad, millega tagatakse paremini 
reguleeritud reformiprotsess, milles soodustatud riikide osalemine on kindlustatud; 3) tagada, 
et määruses rõhutatakse nõuetekohaselt demokraatliku kontrolli, mille teostamine on 
parlamendi ülesanne.

Nagu Euroopa Parlament on 2008. aastal Helmuth Markovi koostatud raportis rõhutanud, ELi 
tunnusmärgiks peab olema suurem läbipaistvus ja õiguskindlus. Uue ettepaneku eesmärk 
peaks olema GSP muutmine selgemaks ja läbipaistvamaks süsteemiks.

Päritolureeglid

Päritolureeglid ja nendega kaasnevad haldusmenetlused on üks peamisi põhjuseid, miks 
GSPga pakutavaid kaubandussoodustusi täiel määral ei kasutata, eriti vähimarenenud riikide 
puhul. Päritolureeglid võivad tõkestada paberil eksisteeriva soodustuse positiivse mõju ning 
valitseb oht, et kaubandusvaldkonnas ebareaalseid eesmärke seades saavad neist 
kaubandustõkked, mistõttu soodustust kasutatakse liiga vähe või üldse mitte.

Uued ja läbivaadatud päritolureeglid peaksid jõustuma vähemalt samaaegselt uue GSP 
skeemiga. 

Reform peaks võimaldama piirkondlikku kumulatsiooni ning sisaldama GSP erikorra kohaselt 
soodustatud riikide jaoks ka piirkondadevahelise horisontaalse kumulatsiooni või 
ülemaailmse kumulatsiooni võimalust. Samamoodi tuleks kaaluda võimalust kehtestada 
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soodsamad eeskirjad nõuete kohta, mille alusel tunnustatakse toote päritolu. On tehtud 
ettepanek, et Euroopa Liit väljendaks soovi pidada GSPd prioriteetseks selle töö raames, mida 
tehakse WTOs päritolureeglite ühtlustamiseks.

Hõlmatavad riigid

Hõlmatavate riikide küsimuses on kriitikat teinud nii soodustatud riigid ja valitsusvälised 
organisatsioonid kui ka eksperdid. Tihti näeme olukorda, kus mitmekesise majandusega 
vaesed riigid jäetakse kohe välja kõige soodsamatest skeemidest. 

Impordi suhtes rakendatavat künnist võiksid asendada teised kriteeriumid, mis on otsesemad 
ja eelkõige vahetumalt seotud arengutasemega (sellise kriteeriumi hea näide on Gini indeks). 
Riigid, mis võiksid kõige rohkem kasu saada tariifsetest soodustustest, on tihtipeale sellised 
riigid, mis ei kuulu haavatavamate riikide hulka, mis on nõutav GSP+ erikorra abikõlblikkuse 
kriteerium.

Lisaks sellele ja soodustuste mõju vähenemise vältimiseks tuleks järgmise määruse juures 
kaaluda praegu tundlikeks liigitatud toodete üleviimist mittetundlike toodete kategooriasse.

Tehniline abi

Raportöör on veendunud, et on vaja suurendada praeguse korra mõju ja parandada GSP 
kasutamise määra, osutades tehnilist abi, mis on konkreetselt suunatud institutsioonilise ja 
reguleerimisalase võimekuse loomisele, et kõige suuremat puudust kannatavad riigid saaksid 
rahvusvahelisest kaubandusest ja GSPst maksimaalset kasu.

Abi tuleb anda ka näiteks partnerlusprogrammide vormis, et aidata GSP+ kavaga soodustatud 
riikidel tõhusalt rakendada rahvusvahelisi konventsioone, mis on nõutav selle stimuleeriva 
korra puhul, ning täita oma kohustusi.

Komisjon peaks igati püüdma kontrollida, et sellistest kohustustest kinni peetakse. Komisjon 
peaks automaatselt algatama uurimise kõikidel juhtudel, kus ILO standardite kohaldamist 
jälgiv komisjon on teinud märkuse soodustatud riigi kohta, kes ei järgi põhilisi töönorme.
Uurimisse tuleks alati kaasata Euroopa Parlament ja vastava riigi kodanikuühiskonna 
esindajad, sealhulgas sotsiaalpartnerid.


