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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

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 
kehtestatakse erakorralised ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile
(KOM(2010)0552 – C7-0000/2010 – 2010/0289(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0552);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0322/2010);

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (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. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Pakistanist Euroopasse 
imporditavad kaubad on enamjaolt seotud 
tekstiilitoodetega, mis on tundlikud 
tööstustooted teatavates liikmesriikides, 
kus asjaomase sektori töötajad juba 
kaotavad töökohti.

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Et tagada kaubandussoodustuste 
kohene ja jätkuv mõju Pakistani majanduse 
elavdamisele pärast üleujutusi, on soovitav 
kehtestada kaubandussoodustuste 
kehtivuse lõpu tähtpäevaks 31. detsember 
2013.

(13) Et tagada kaubandussoodustuste 
kohene ja jätkuv mõju Pakistani majanduse 
elavdamisele pärast üleujutusi, on soovitav 
kehtestada kaubandussoodustuste 
kehtivuse lõpu maksimaalseks tähtpäevaks 
31. detsember 2013.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused,

(14) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 291 sätestatakse 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
eelnevalt määruse abil eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide tehtava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes. Uue määruse vastuvõtmiseni 
kohaldatakse nõukogu 28. juuni
1999. aasta otsust 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused, välja arvatud 
kontrolliga regulatiivmenetlus, mis ei ole 
kohaldatav.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Kaitseklausel

1. Kui käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvat ja Pakistanist 
pärit toodet imporditakse tingimustel, mis 
põhjustavad või ähvardavad põhjustada 
tõsiseid raskusi samasuguste või otseselt 
konkureerivate toodete tootjale liidus, võib 
komisjon vastavalt artikli 8 lõikes 2 
osutatud menetlusele igal ajal 
taaskehtestada kõnealuse toote suhtes 
ühise tollitariifistiku maksumäärad.
2. Komisjon võtab liikmesriigi taotlusel 
või enda algatusel vastu ametliku otsuse 
uurimise algatamise kohta mõistliku aja 
jooksul. Kui komisjon otsustab algatada 
uurimise, avaldab ta Euroopa Liidu 
Teatajas selle kohta teadaande. 
Kõnealuses teadaandes esitatakse saadud 
teabe kokkuvõte ja märgitakse, et mis 
tahes asjakohane teave tuleb saata 
komisjonile. Teadaandes nimetatakse 
ajavahemik, mis ei ületa nelja kuud alates 
teadaande avaldamiskuupäevast, mille 
jooksul huvitatud pooled võivad kirjalikult 
esitada oma arvamused.
3. Komisjon hangib kogu teabe, mida ta 
vajalikuks peab, ning võib saadud teavet 
Pakistani ja muu asjakohase allika abiga 
kontrollida. Teda võivad abistada selle 
liikmesriigi ametnikud, kelle 
territooriumil kontrollimine toimub, kui 
kõnealune liikmesriik seda taotleb.
4. Tõsiste raskuste võimalikkust uurides 
võtab komisjon muu hulgas arvesse 
järgmisi liidu tootjatega seotud asjaolusid, 
kui sellekohane teave on kättesaadav:
– turuosa;
– toodang;
– varud;
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– tootmisvõimsus;
– tootmisvõimsuse rakendamine;
– tööhõive;
– import;
– hinnad.
5. Uurimine lõpetatakse nelja kuu jooksul 
lõikes 2 osutatud teadaande avaldamisest. 
Komisjon võib erandjuhtudel kõnealust 
tähtaega pikendada artikli 8 lõikes 2 
sätestatud korras.
6. Komisjon teeb oma otsuse ühe kuu 
jooksul artikli 8 lõikes 2 sätestatud korra 
kohaselt. Otsus jõustub ühe kuu jooksul 
selle avaldamisest.
7. Kui viivitamatut tegutsemist nõudvad 
erandlikud asjaolud teevad uurimise 
võimatuks, võib komisjon pärast komitee 
teavitamist võtta hädavajalikke 
ennetusmeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Hiljemalt 18 kuu jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist viib 
komisjon läbi määruse mõju täieliku 
hindamise ja esitab aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Euroopa 
Parlament ja nõukogu võivad asjaomase 
aruande alusel otsustada pikendada 
käesoleva määruse kohaldamist kuni 31. 
detsembrini 2013.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse kuni 
31. detsembrini 2013.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
I LISA

Komisjoni ettepanek

CN-kood Kauba kirjeldus
41079210 VEISTE (K.A. PÜHVLITE) PÄRAST PARKIMIST VÕI 

KUIVATAMISEELSET JÄRELPARKIMIST JA VÄRVIMIST 
VÕI RASVATAMIST MUUL VIISIL TÖÖDELDUD NAHK, 
TÖÖTLEMATA PINNAFAKTUURIGA PINNALAUST, 
KARVATA, V.A. TERVED NAHAD 

41079910 VEISTE (K.A. PÜHVLITE) PÄRAST PARKIMIST VÕI 
KUIVATAMISEELSET JÄRELPARKIMIST JA VÄRVIMIST 
VÕI RASVATAMIST MUUL VIISIL TÖÖDELDUD NAHK, 
KARVATA, V.A. TERVED NAHAD, V.A. TÖÖTLEMATA 
PINNAFAKTUURIGA NAHK, LAUSTMATA, JA 
TÖÖTLEMATA PINNAFAKTUURIGA PINNALAUST

Muudatusettepanek

CN-kood Kauba kirjeldus
välja jäetud välja jäetud
välja jäetud välja jäetud

Or. en


