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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. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 

on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. 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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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 55/2008, millega kehtestatakse ühepoolsed 

kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes 

(COM(2013)0678 – C7-0305/2013 – 2013/0325(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2013)0678), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, 

mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0305/2013), 

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55, 

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7-0422/2013), 

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 – muutmisakt 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Et tagada kaubavoogude jätkumine 

Moldovast ning õiguskindlus ettevõtjate 

jaoks, on tarvis sätestada, et ühepoolseid 

kaubandussoodustusi kohaldatakse 

katkematult kuni määruses (EÜ) nr 

55/2008 sätestatud lõppkuupäevani. 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga lisatakse komisjoni ettepanekusse uus põhjendus, mis vastab WTO 
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erikorrale osutavate viidete väljajätmisele, mis on esitatud järgnevas muudatusettepanekus 2.  

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 1 – lõige -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Määruse (EÜ) nr 55/2008 artikli 16 

kolmas, neljas ja viies lõik jäetakse välja. 

Selgitus 

Määruse (EÜ) nr 55/2008 artikli 16 kolmas, neljas ja viies lõik viitavad WTO vabastusele, 

mis anti ELile selleks, et võimaldada teatavate Moldova kaupade impordi sooduskohtlemist. 

Praeguse erikorra kehtivusaeg lõppeb 31. detsembril 2013. Komisjon esitas WTO-le taotluse 

pikendada praegust erikorda 31. detsembrini 2015. Kuni WTO on otsuse teinud, on oluline 

tagada katkematud kaubavood Moldovast, andes ettevõtjatele seega õiguskindluse. Seetõttu 

tuleks viited WTO erikorrale määrusest välja jätta. 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolev määrus jõustub seitsmendal 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas.  

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval 

pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas.  

 Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 

2014. 

Selgitus 

Võttes arvesse muutva määruse vastuvõtmise lühikest tähtaega, tuleb tingimata tagada, et 

määrus pärast avaldamist võimalikult kiiresti jõustuks. Et vältida viivitusi Moldova suhtes 

kehtestatud ühepoolsete kaubandussoodustuste rakendamisel ning järjepidevuse ja 

õiguskindluse tagamiseks on oluline määrata rakendamise kuupäevaks 1. jaanuar 2014. 
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SELETUSKIRI 

Määrusega (EÜ) nr 55/2008 nähakse ette ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova 

Vabariigi suhtes, kaotades kõik tööstuskaupade tollitariifid ning parandades 

põllumajandustoodete juurdepääsu ELi turule. Määruse (EÜ) nr 55/2008 kohaselt 

kohaldatakse ühepoolseid kaubandussoodustusi 31. detsembrini 2015. Ühepoolsete 

kaubandussoodustuste määruse kohaldamine pärast 1. jaanuari 2013 sõltub teatavate 

menetluste edukast lõpuleviimisest Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO). Euroopa 

Liit on need menetlused algatanud ja praegu on menetluste lõpuleviimise ajakava teadmata. 

Enne WTO menetluste lõpuleviimist on seetõttu oluline tagada katkematud kaubavood 

Moldova Vabariigist kuni 31. detsembrini 2015. Lisaks on oluline tagada ettevõtjatele 

õiguskindlus, et neil on võimalik jätkata importimist ühepoolsete kaubandussoodustuste 

määruse alusel. Seetõttu on tarvis sätestada, et ühepoolseid kaubandussoodustusi kohaldatakse 

katkematult kuni nõukogu määruses (EÜ) nr 55/2008 sätestatud lõppkuupäevani. 
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