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Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raport
Jarosław Wałęsa A8-0016/2015
Tekstiiltoodete importimine teatavatest liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata 
kolmandatest riikidest

Ettepanek võtta vastu määrus (COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD))

_____________________________________________________________

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kui kohaldatakse liidu järelevalvet, 
tuleb kõnealuste toodete vabasse ringlusse 
lubamisel esitada ühtsetele kriteeriumidele 
vastav impordidokument; liikmesriikide 
ametiasutused peaksid selle dokumendi 
importija taotlusel kinnitama 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, 
kuid ilma et see annaks importijale 
importimisõigust; seetõttu saaks kõnealune 
dokument kehtida ainult ajavahemikul, mil 
impordieeskirju ei muudeta.

(8) Kui kohaldatakse liidu järelevalvet, 
tuleks kõnealuste toodete vabasse ringlusse 
lubamisel esitada ühtsetele kriteeriumidele 
vastav järelevalvedokument; liikmesriikide 
ametiasutused peaksid selle dokumendi 
importija taotlusel kinnitama 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, 
kuid ilma et see annaks importijale 
importimisõigust; seetõttu saaks kõnealune 
dokument kehtida ainult ajavahemikul, mil 
impordieeskirju ei muudeta.

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Selgitus

Järjepidevuse huvides tuleks jääda dokumendi esialgse nime juurde, et vältida niiviisi 
kulukaid ja ajamahukaid muudatusi liikmesriikide dokumentides ja IT-süsteemides. 
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artiklis 13 osutatud kiireloomulistel 
juhtudel saadab asjaomane liikmesriik või 
saadavad asjaomased 
liikmesriigid viivitamatult vajaliku 
impordistatistika ja majandusandmed 
komisjonile või teistele liikmesriikidele.

4. Artiklis 13 osutatud kiireloomulistel 
juhtudel saadab asjaomane liikmesriik või 
saadavad asjaomased liikmesriigid vajaliku 
impordistatistika ja majandusandmed 
viivitamata komisjonile või teistele 
liikmesriikidele.

Selgitus

Sõnastuse muutus, et teksti mitte valesti tõlgendada.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu, komisjon, liikmesriigid ja nende 
ametnikud ei tohi infoandja eriloata 
avaldada mitte mingisugust käesoleva 
määruse alusel saadud konfidentsiaalset 
infot või muud konfidentsiaalselt edastatud 
infot.

Komisjon, liikmesriigid ja nende 
ametnikud ei tohi teabeandja eriloata 
avaldada mitte mingisugust käesoleva 
määruse alusel saadud konfidentsiaalset 
teavet või muud konfidentsiaalselt 
edastatud teavet.

Selgitus

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist ei võta rakendusakte vastu mitte nõukogu, vaid komisjon, 
kes järgib uut komiteemenetlust.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
IV a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IVa PEATÜKK
VÄLISTÖÖTLEMINE
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Selgitus

Tuleks jätkata nõukogu määruse (EMÜ) 3030/93 (mida hakatakse kehtetuks tunnistama) 
välistöötlemist käsitleva muudetud VII lisa kohaldamist ning viia üle uuesti sõnastatud 
versiooni, kuna välistöötlemine on ikka veel kasutusel.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24a
V lisa tabelis loetletud tekstiiltoodete liitu 
reimportimise suhtes, mis toimub liidus 
kehtivate majandusliku mõjuga 
välistöötlemise korda käsitlevate 
eeskirjade kohaselt, ei kohaldata määruse 
artiklites 2, 3 ja 4 nimetatud koguselisi 
piirnorme, kui selle suhtes kohaldatakse 
V lisa tabelis esitatud koguselisi 
eripiirnorme ja kui reimport toimub iga 
koguselise eripiirnormi osas pärast 
töötlemist loetelus nimetatud vastavas 
kolmandas riigis.

Selgitus

Vt IV a peatükiga seotud muudatusettepanekut

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24b
Komisjonile antakse volitused võtta 
käesoleva määruse artikli 26 kohaselt 
vastu delegeeritud õigusakte, millega 
kohaldatakse käesoleva peatüki ja V 
lisaga reguleerimata reimpordi suhtes 
koguselisi eripiirnorme, kui asjaomaste 
toodete suhtes kohaldatakse käesoleva 
määruse artiklites 2, 3 ja 4 ettenähtud 
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koguselisi piirnorme.
Kui välistöötlemise alla kuuluvate 
kaupade reimpordi vastaste koguseliste 
eripiirnormide kehtestamisega viivitamine 
tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, 
ning kui tungiv kiireloomulisus seda 
nõuab, kohaldatakse esimese lõigu 
kohaselt vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktide suhtes käesoleva määruse 
artiklis 27 sätestatud menetlust

Selgitus

Vt IV a peatükiga seotud muudatusettepanekut

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24c
1. Komisjonil on õigus võtta käesoleva 
määruse artikli 26 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte, et jõustada 
ülekandeid I lisa jaotises A sätestatud 
tootekategooriate vahel ning artiklis 24b 
osutatud koguseliste eripiirnormide osade 
eelnevat kasutamist või ülekandmist.
Kui esimeses lõigus osutatud meetmete 
kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, 
takistades välistöötlemisega seotud 
kauplemist, võttes arvesse õiguslikku 
nõuet teha selliseid ülekandeid ühelt 
aastalt järgmisele, ja sellist kahju oleks 
raske heastada, ning kui tungiv 
kiireloomulisus seda nõuab, kohaldatakse 
esimese lõigu kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud õigusaktide suhtes käesoleva 
määruse artiklis 27 sätestatud menetlust.
2. Lõike 1 kohaseid automaatseid 
ülekandeid võib siiski teha järgmistes 
piirides:
– ülekandmine I lisa jaotises A sätestatud 
toote kategooriate vahel kuni 20% 
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koguselise piirnormi ulatuses, mis on 
kehtestatud selle kategooria puhul, kuhu 
üle kantakse,
– koguselise eripiirnormi ülekandmine 
ühelt aastalt teisele kuni 10,5 % tegelikule 
kasutamisaastale kinnitatud koguselisest 
piirnormist,
– koguselise eripiirnormi eelnev 
kasutamine kuni 7,5 % tegelikule 
kasutamisaastale kinnitatud koguselisest 
piirnormist.
3. Komisjonile antakse volitused võtta 
käesoleva määruse artikli 26 kohaselt 
vastu delegeeritud õigusakte, et 
kohandada koguselisi eripiirnorme, kui 
tekib vajadus lisaimpordi järele.
Kui tekib vajadus lisaimpordi järele ja 
koguseliste eripiirnormide 
kohandamisega viivitamine tekitaks 
nimetatud lisaimpordile juurdepääsu 
takistamisega kahju, mida oleks raske 
heastada, ning kui tungiv kiireloomulisus 
seda nõuab, kohaldatakse esimese lõigu 
kohaselt vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktide suhtes käesoleva määruse 
artiklis 27 sätestatud menetlust.
4. Komisjon teavitab asjaomast kolmandat 
riiki või asjaomaseid kolmandaid riike 
kõikidest eelmiste lõigete alusel võetud 
meetmetest.

Selgitus

Vt IV a peatükiga seotud muudatusettepanekut

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24d
1. Artikli 24a kohaldamisel teatavad 
liikmesriikide pädevad asutused 
komisjonile saadud taotlustes esitatud 
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kogused, enne kui nad annavad liidu 
majandusliku mõjuga välistöötlemise 
korda käsitlevate määruste kohaselt välja 
eelload. Komisjon kinnitab, kas taotletud 
kogused nende reimportimisel mahuvad 
liidu vastava piirnormi piiresse liidus 
kehtivate majandusliku välistöötlemise 
eeskirjade kohaselt.
2. Komisjonile esitatud teatises sisalduvad 
taotlused vastavad nõuetele, kui igas 
taotluses on selgelt märgitud:
a) kolmas riik, kus kaup tuleb töödelda;
b) kõnealuste tekstiiltoodete kategooria;
c) reimporditav kogus;
d) liikmesriik, kus reimporditud tooted 
tuleb lasta vabasse ringlusse;
e) andmed selle kohta, kas taotlused on 
seotud:
i) kas tegemist on varasema 
loaomanikuga, kes taotleb nõukogu 
määruse (EÜ) nr 3036/941a artikli 3 lõike 
4 või artikli 3 lõike 5 viienda lõigu 
kohaselt varuks hoitud koguseid, või:
ii) kas tegemist on selle määruse artikli 3 
lõike 4 kolmanda lõigu või artikli 3 lõike 5 
kohase taotlejaga.
3. Käesoleva artikli eelmistes lõigetes 
nimetatud teatised edastatakse 
elektrooniliselt selleks rajatud arvutivõrgu 
kaudu, välja arvatud siis, kui olulistel 
tehnilistel põhjusel on vaja ajutiselt 
kasutada muid sidevahendeid.
4. Võimaluse korral kinnitab komisjon 
liikmesriikide pädevatele asutustele iga 
toote kategooria ja iga asjaomase 
kolmanda riigi osas üldkoguse, mis on 
esitatud teatatud taotlustes. Need 
liikmesriikide teatised, mida ei saa 
kinnitada, sest taotletud kogused ei mahu 
enam liidu koguseliste piirnormide 
piiresse, säilitab komisjon nende 
saabumise järjekorras ning kinnitab 
samas järjekorras, kui uued kogused 
vabanevad artiklis 24 c ettenähtud 
soodustuste kohaldamise tõttu.
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5. Pädevad asutused teatavad komisjonile 
viivitamata igast kogusest, mis impordiloa 
kehtivuse tähtaja jooksul on kasutamata 
jäetud ja millest neile on teatatud. Need 
kasutamata kogused kantakse 
automaatselt üle liidu koguselistesse 
piirnormidesse, mis ei ole varuks hoitud 
nõukogu määruse (EÜ) nr 3036/94 artikli 
3 lõike 4 esimese lõigu või artikli 3 lõike 5 
viienda lõigu alusel.
Kogused, millest loaomanik on loobunud 
nõukogu määruse (EÜ) nr 3036/94 artikli 
3 lõike 4 kolmanda lõigu alusel, lisatakse 
automaatselt liidu kvoodi piires kogustele, 
mis ei ole varuks hoitud nimetatud 
määruse artikli 3 lõike 4 esimese lõigu või 
artikli 3 lõike 5 viienda lõigu alusel.
Kõikidest niisugustest eelmistes lõikudes 
kirjeldatud kogustest teavitatakse 
komisjoni lõike 3 kohaselt.
______________
1a Nõukogu 8. detsembri 1994. aasta 
määrus (EÜ) nr 3036/94, millega 
kehtestatakse majandusliku mõjuga välise 
töötlemise kord, mida kohaldatakse 
teatavate tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, 
mis reimporditakse ühendusse pärast töö 
või töötluse läbimist teatavates 
kolmandates riikides (EÜT L 322, 
15.12.1994, lk 1).

Selgitus

Vt IV a peatükiga seotud muudatusettepanekut

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24e
Liikmesriikide pädevad asutused teatavad 
komisjonile asutuste nimed ja aadressid, 
kes on pädevad välja andma artiklis 24d 
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nimetatud eellube, ning nende asutuste 
pitsatijäljendid.

Selgitus

Vt IV a peatükiga seotud muudatusettepanekut

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

2. Artikli 3 lõikes 3, artikli 5 lõikes 2, 
artikli 12 lõikes 3 ning artiklites 13 ja 30 
osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile viieks 
aastaks alates 20. Veebruari 2014. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne 
viieaastase tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist pikendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

2. Artikli 3 lõikes 3, artikli 5 lõikes 2, 
artikli 12 lõikes 3 ning artiklites 13 ja 30 
ning artiklis 24 b ja artikli 24 c lõigetes 1 
ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile viieks 
aastaks alates 20. veebruar 2014. Komisjon 
esitab delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist 
pikendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 3, artikli 5 lõikes 2, artikli 
12 lõikes 3 ning artiklites 13 ja 30 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 3, artikli 5 lõikes 2, artikli 
12 lõikes 3 ning artiklites 13 ja 30 ning 
artiklis 24b ja artikli 24c lõigetes 1 ja 3 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
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nõukogule. nõukogule.

5. Artikli 5 lõike 2 ning artiklite 13 ja 30 
alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväidet või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

5. Artikli 5 lõike 2 ning artiklite 13 ja 30 
alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväidet või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6. Artikli 3 lõike 3 ja artikli 12 lõike 3 
alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväidet või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega nelja kuu võrra.

6. Artikli 3 lõike 3 ja artikli 12 lõike 3 ning 
artikli 24b ja artikli 24c lõigete 1 ja 3 
alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväidet või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega nelja kuu võrra.

Selgitus

Määruse 3030/93 VII lisas on sätestatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmine. Kuna VII lisa 
sisu viiakse uuesti sõnastamise ettepanekus üle V lisasse, tuleb muuta ka artiklit 26, et 
volitada delegeeritud õigusakte vastu võtma.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes esitada 
vastuväite kooskõlas artikli 26 lõikes 5 
osutatud menetlusega. Sellisel juhul 
tunnistab komisjon õigusakti viivitamata 
kehtetuks pärast seda, kui Euroopa 
Parlamendi või nõukogu teatab oma 

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes esitada 
vastuväite kooskõlas artikli 26 lõigetes 5 ja 
6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul 
tunnistab komisjon õigusakti viivitamata 
kehtetuks pärast seda, kui Euroopa 
Parlamendi või nõukogu teatab oma 
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otsusest esitada vastuväide. otsusest esitada vastuväide.

Selgitus

Määruse 3030/93 VII lisas on sätestatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmine. Kuna VII lisa 
sisu viiakse uuesti sõnastamise ettepanekus üle V lisasse, tuleb muuta ka artiklit 27, et 
volitada delegeeritud õigusakte vastu võtma.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt A – tabel – V rühm – viimane rida (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

163 Ažuurne riie ja tooted ažuursest 
riidest, jaemüügiks pakendatud 
3005 90 31

Selgitus

CN-kood 3005 90 31 kantakse üle nõukogu määrusest (EMÜ) 3030/93 (mida hakatakse 
kehtetuks tunnistama) uuesti sõnastatud versiooni I lisa jaotise A kategooriasse 163. 
Nimetatud toodet kasutati eelnevalt koos Hiinaga ning seda hakatakse võib-olla tulevikus 
uuesti kasutama.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – rida 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni määrus (EÜ) nr 3168/94 (EÜT L 
335, 23.12.1994, lk 23)

välja jäetud

Selgitus

Komisjoni määrus (EÜ) 3168/94 jääb kehtima iseseisva õigusaktina ning seda kehtetuks ei 
tunnistata.


