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Euroopan parlamentin ja neuvoston yksiköiden oikeudellisen ja kielellisen viimeistelyn 

jälkeen Euroopan parlamentin kannan luonnoksen sanamuoto on seuraava: 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/…, 

annettu … päivänä …kuuta …, 

tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta 

yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoamisesta 
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EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

207 artiklan 2 kohdan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille, 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä1, 

                                                 
1 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja 

neuvoston päätös, tehty ..... 
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sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 3030/931 tuli voimaan 9 päivänä marraskuuta 1993, ja 

sitä alettiin soveltaa 1 päivänä tammikuuta 1993. 

(2) Venäjän federaatio liittyi Maailman kauppajärjestöön 22 päivänä elokuuta 2012. 

Tämän jälkeen Serbian tasavalta oli viimeinen maa, jonka kanssa Euroopan unionilla 

oli tekstiilituotteiden kauppaa koskeva kahdenvälinen sopimus. 

(3) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välinen 

vakautus- ja assosiaatiosopimus2 allekirjoitettiin 29 päivänä huhtikuuta 2008. Se tuli 

voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.  

(4) Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välinen väliaikainen sopimus kaupasta ja 

kaupan liitännäistoimenpiteistä3 tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010. Tämän 

jälkeen asetusta (ETY) N:o 3030/93 ei enää sovellettu tuontiin Serbiasta. 

                                                 
1 Neuvoston asetus (ETY) N:o 3030/93, annettu 12 päivänä lokakuuta 1993, tiettyjen 

kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta 

yhteisestä menettelystä (EYVL L 275, 8.11.1993, s. 1). 
2 EUVL L 278, 18.10.2013, s. 16. 
3 EUVL L 28, 30.1.2010, s. 2. 
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(5) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 427/20031 I osaston voimassaolo päättyi 11 päivänä 

joulukuuta 2013. Tämän vuoksi kyseisen mekanismin nojalla ei ole enää mahdollista 

ottaa käyttöön suojatoimenpiteitä. 

(6) Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä asetus (ETY) N:o 3030/93 olisi kumottava, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Kumotaan asetus (ETY) N:o 3030/93. 

2 artikla 

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa. 

Tehty  

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 

Puhemies Puheenjohtaja 

 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 

                                                 
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 427/2003, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2003, 

siirtymäkauden tuotekohtaisesta suojamekanismista Kiinan kansantasavallasta peräisin 

olevalle tuonnille ja tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä 

menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 519/94 muuttamisesta (EUVL L 65, 

8.3.2003, s. 1). 


