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Muudatusettepanek 3
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 1215/20091 on ette nähtud piiramatu 
tollimaksuvaba juurdepääs liidu turule 
peaaegu kõikidele stabiliseerimis- ja 
assotsieerimisprotsessis osalevatest 
riikidest pärit toodetele nii suurtes kogustes 
ning niisuguse kestusega, nagu on 
määratletud nendega sõlmitud 
kahepoolsetes lepingutes.

(1) Nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 1215/20091 on ette nähtud piiramatu 
tollimaksuvaba juurdepääs liidu turule 
peaaegu kõikidele stabiliseerimis- ja 
assotsieerimisprotsessis osalevatest 
riikidest pärit toodetele nii suurtes kogustes 
ning niisuguse kestusega, nagu on 
määratletud nende soodustatud 
osapooltega sõlmitud kahepoolsetes 
lepingutes.

_________________ _________________
1 Nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
määrus (EÜ) nr 1215/2009, millega 
kehtestatakse erandlikud 
kaubandusmeetmed Euroopa Liidu 
stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis 
osalevate või sellega seotud maade ja 
territooriumide suhtes (ELT L 328, 
15.12.2009, lk 1).

1 Nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
määrus (EÜ) nr 1215/2009, millega 
kehtestatakse erandlikud 
kaubandusmeetmed Euroopa Liidu 
stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis 
osalevate või sellega seotud maade ja 
territooriumide suhtes (ELT L 328, 
15.12.2009, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 4
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nüüd on kõigi kuue osapoolega 
sõlmitud stabiliseerimis- ja 
assotsieerimisleping. Neist viimane, ühelt 
poolt Euroopa Liidu ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt 
Kosovo* vaheline leping, jõustus 1. aprillil 
2016.

(2) Nüüd on kõigi kuue soodustatud 
osapoolega sõlmitud stabiliseerimis- ja 
assotsieerimisleping. Ühelt poolt Euroopa 
Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse 
ning teiselt poolt Kosovo* vaheline 
stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping oli 
viimane ning jõustus 1. aprillil 2016.
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_________________ _________________
* Kõnealune määratlus ei piira Kosovo 
staatust käsitlevaid seisukohti ning on 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga 1244/1999 ja 
Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo 
iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

* Kõnealune määratlus ei piira Kosovo 
staatust käsitlevaid seisukohti ning on 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga 1244/1999 ja 
Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo 
iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjoni delegeeritud määrusega 
(EL) 2017/14642 muudeti määrust (EÜ) nr 
1215/2009, et kaotada Kosovole antud 
kahepoolsed soodustused, kuid säilitades 
kõikidele Lääne-Balkani soodustuse 
saajatele antud ühepoolse soodustuse, mis 
seisnes kombineeritud nomenklatuuri 
gruppidesse 7 ja 8 kuuluvatelt toodetelt 
tollimaksude kogumisest loobumises ja 
juurdepääsu võimaldamises 30 000 hl 
suurusele üldisele veini tariifikvoodile.

(3) Komisjoni delegeeritud määrusega 
(EL) 2017/14642 muudeti määrust (EÜ) nr 
1215/2009, et kaotada Kosovole antud 
kahepoolsed soodustused, kuid säilitades 
kõikidele Lääne-Balkani soodustatud 
osapooltele antud ühepoolse soodustuse, 
mis seisnes kombineeritud nomenklatuuri 
gruppidesse 7 ja 8 kuuluvatelt toodetelt 
tollimaksude kogumisest loobumises ja 
juurdepääsu võimaldamises 30 000 hl 
suurusele üldisele veini tariifikvoodile.

_________________ _________________
2 Komisjoni 2. juuni 2017. aasta 
delegeeritud määrus (EL) 2017/1464, 
millega muudetakse nõukogu määrust 
(EÜ) nr 1215/2009 Kosovo* suhtes 
kohaldatavate selliste 
kaubandussoodustuste osas, mis tulenevad 
ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt 
Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu jõustumisest.

2 Komisjoni 2. juuni 2017. aasta 
delegeeritud määrus (EL) 2017/1464, 
millega muudetakse nõukogu määrust 
(EÜ) nr 1215/2009 Kosovo* suhtes 
kohaldatavate selliste 
kaubandussoodustuste osas, mis tulenevad 
ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt 
Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu jõustumisest.

Or. en

Muudatusettepanek 6
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Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
(EÜ) nr 1215/2009
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Albaaniast, Bosnia ja 
Hertsegoviinast, Kosovost,* Montenegrost, 
Põhja-Makedooniast ja Serbiast pärit 
tooteid, mis kuuluvad kombineeritud 
nomenklatuuri gruppidesse 7 ja 8, 
lubatakse liitu importida koguselisi 
piiranguid või samaväärseid meetmeid 
rakendamata ning tollimaksuvabalt ja 
muudest samalaadsetest maksudest 
vabastatult.

1. Albaaniast, Bosnia ja 
Hertsegoviinast, Kosovost,* Montenegrost, 
Põhja-Makedooniast ja Serbiast kui 
soodustatud osapooltelt pärit tooteid, mis 
kuuluvad kombineeritud nomenklatuuri 
gruppidesse 7 ja 8, lubatakse liitu 
importida koguselisi piiranguid või 
samaväärseid meetmeid rakendamata ning 
tollimaksuvabalt ja muudest samalaadsetest 
maksudest vabastatult.

_________________ _________________
* Kõnealune määratlus ei piira Kosovo 
staatust käsitlevaid seisukohti ning on 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga 1244/1999 ja 
Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo 
iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

* Kõnealune määratlus ei piira Kosovo 
staatust käsitlevaid seisukohti ning on 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga 1244/1999 ja 
Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo 
iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(aa) b) Lõike 2 esimene lõik 
asendatakse järgmisega: „Ilma et see 
piiraks lõikes 1 sätestatud tingimuste 
kohaldamist, on artiklis 1 osutatud 
sooduskorra saamise tingimuseks 
soodustatud osapoolte valmisolek alustada 
põhjalikke majandusreforme ja osaleda 
piirkondlikus koostöös teiste Euroopa 
Liidu stabiliseerimis- ja 
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assotsieerimisprotsessis osalevate 
maadega, eelkõige GATT 1994 XXIV 
artiklile ja muudele asjaomastele WTO 
standarditele vastavate 
vabakaubanduspiirkondade loomise teel.“

Or. en

Muudatusettepanek 8
Marco Campomenosi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Selleks et kontrollida iga 
asjaomase riigi puhul tingimuste täitmist, 
viib komisjon 1. juuliks 2022 läbi määruse 
kohaldamise vahehindamise ning koostab 
Euroopa Parlamendi pädevatele 
komisjonidele selle kohta aruande.“

Or. en

Muudatusettepanek 9
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Artikli 8 lõige 3 jäetakse välja.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)



AM\1212617ET.docx 7/7 PE657.254v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) II lisa jäetakse välja.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – alapealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ARTIKLI 1 LÕIKES 2 NIMETATUD 
TARIIFIKVOODID

ARTIKLI 3 LÕIKES 1 NIMETATUD 
TARIIFIKVOODID

Or. en


