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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui toodet, mis on pärit Kesk-Ameerika 

riikidest, imporditakse niivõrd palju 

suurenenud kogustes ja sellistel 

tingimustel, et see võib tekitada või 

ähvardada tekitada märgatavat kahju ühele 

või mitmele Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklis 349 osutatud ELi 

äärepoolseima piirkonna 

majandusolukorrale, võib käesolevas 

peatükis esitatud sätete kohaselt 

kehtestada kaitsemeetme. 

1. Kui toodet, mis on pärit Kesk-Ameerika 

riikidest, imporditakse suurenenud 

kogustes ja see võib tekitada või ähvardada 

tekitada kahju ühele või mitmele Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklis 349 

osutatud ELi äärepoolseima piirkonna 

tootmisele, põllumajandus- või 

majandussektorile või majandusolukorrale, 

kehtestatakse viivitamatult kaitsemeede. 

See kaitsemeede seisneb tollimaksumäära 

tõstmises WTOs kohaldatava maksimaalse 

tollimaksumäära tasemeni. 

 Alates Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika 

riikide vahelise lepingu jõustumisest on 

ette nähtud asjakohased täiendavad 

vahendid, et kindlustada äärepoolseimates 

piirkondades ohustatud olla võivate 

toodete, tootmisharude ja 

majandussektorite konkurentsivõime 

säilimine. 

Or. fr 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 nimetatud toodete Kesk-

Ameerika riikidest pärit impordi suhtes 

kehtestati eraldi iga-aastane impordi 

signaalkogus käesoleva määruse lisas 

esitatud tabeli kohaselt. Lõikes 1 nimetatud 

toodete soodustollimaksuga impordi puhul 

tuleb esitada Kesk-Ameerika riikidega 

sõlmitud lepingu III lisa kohane 

päritolutõend (Mõiste „päritolustaatusega 

tooted” määratlus ja halduskoostöö viisid) 

ning selle Kesk-Ameerika riigi pädeva 

asutuse välja antud eksporditõend, kust 

tooted eksporditakse. Kui vastaval 

kalendriaastal signaalkogus täitub, võib 

komisjon kooskõlas artikli 12 lõikes 3 

osutatud kontrollimenetlusega ajutiselt 

peatada soodustollimaksu samal aastal 

maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid mitte 

kauem kui kalendriaasta lõpuni. 

2. Lõikes 1 nimetatud toodete Kesk-

Ameerika riikidest pärit impordi suhtes 

kehtestati eraldi iga-aastane impordi 

signaalkogus käesoleva määruse lisas 

esitatud tabeli kohaselt. Lõikes 1 nimetatud 

toodete soodustollimaksuga impordi puhul 

tuleb esitada Kesk-Ameerika riikidega 

sõlmitud lepingu III lisa kohane 

päritolutõend (Mõiste „päritolustaatusega 

tooted” määratlus ja halduskoostöö viisid) 

ning selle Kesk-Ameerika riigi pädeva 

asutuse välja antud eksporditõend, kust 

tooted eksporditakse. Kui vastaval 

kalendriaastal signaalkogus täitub, peatab 

komisjon viivitamatult vastavat päritolu 

toodetele kohaldatava soodustollimaksu 

samal aastal maksimaalselt kolmeks 

järjestikuseks kuuks, kuid mitte kauem kui 

kalendriaasta lõpuni. 
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3. Kui komisjon otsustab kohaldatava 

soodustollimaksu peatada, kohaldab 

komisjon tollimaksu baasmäära või 

enamsoodustusrežiimi tollimaksumäära 

olenevalt sellest, kumb on sellise meetme 

kehtestamise ajal väiksem. 

3. Kui komisjon otsustab kohaldatava 

soodustollimaksu peatada, kohaldab 

komisjon WTOs kohaldatavat 

maksimaalset tollimaksumäära. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lõigetes 2 ja 3 nimetatud meetmeid 

võib kohaldada ainult perioodil, mis lõpeb 

31. detsembril 2019. 

välja jäetud 
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Tabel impordi signaalkoguste kohta 

banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi 

kohaldamiseks lepingu I lisa 3. liite 

kohaselt 

Impordi signaalkogused on banaane 

käsitleva stabiilsusmehhanismi 

kohaldamiseks lepingu I lisa 3. liite 

kohaselt kehtestatud igaks aastaks 

järgmiselt: 

 Costa Ricale kehtestatud impordi 

signaalkogus on alates 31. detsembrist 

2010. aastast 1 025 000 tonni; 

 Panamale kehtestatud impordi 

signaalkogus on alates 31. detsembrist 

2010. aastast 375 000 tonni; 

 Hondurasele kehtestatud impordi 

signaalkogus on alates 31. detsembrist 

2010. aastast 50 000 tonni; 

 Guatemalale kehtestatud impordi 

signaalkogus on alates 31. detsembrist 

2010. aastast 50 000 tonni; 

 Nicaraguale kehtestatud impordi 

signaalkogus on alates 31. detsembrist 

2010. aastast 10 000 tonni; 

 El Salvadorile kehtestatud impordi 

signaalkogus on alates 31. detsembrist 

2.000. aastast 2000 tonni. 

Or. fr 


