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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. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. 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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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu 
tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamise kohta
(COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0375),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 
lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0274/2020),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A9-0000/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en

Selgitus

On vaja ette näha määruse varasem jõustumine pärast selle avaldamist, arvestades lühikest 
ajavahemikku, mille jooksul ELi kaasseadusandjad peavad kõnealuse õigusakti vastu võtma. 
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Määruse kohaldamist alates 1. jaanuarist 2021 ei muudeta.
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SELETUSKIRI

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (edaspidi „Ühendkuningriik“) astus Euroopa 
liidust välja 1. veebruaril 2020. Väljaastumislepingule lisatud Iirimaa ja Põhja-Iirimaa 
protokolli (edaspidi „protokoll“) kohaldatakse alates üleminekuperioodi lõpust, st alates 1. 
jaanuarist 2021. 

Protokollis on sätestatud, et Põhja-Iirimaa on osa Ühendkuningriigi tolliterritooriumist ja 
Ühendkuningriik võib lisada Põhja-Iirimaa oma Maailma Kaubandusorganisatsiooni loendite 
territoriaalsesse kohaldamisalasse. Protokollis on sätestatud, et protokolli alusel 
Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis Põhja-Iirimaa suhtes kohaldatavates ELi 
õiguse sätetes sisalduvad viited liidu tolliterritooriumile hõlmavad ka Põhja-Iirimaa 
maismaaterritooriumi. See tähendab, et kuigi Põhja-Iirimaa asub ametlikult Ühendkuningriigi 
tolliterritooriumil, on Ühendkuningriik Põhja-Iirimaa suhtes kohustatud kohaldama ELi 
tollialaseid õigusakte nii, nagu oleks Põhja-Iirimaa endiselt ELi tolliterritooriumil. 

Protokolli alusel ELi ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud kahepoolsetest kokkulepetest ei 
tulene õigusi ega kohustusi kolmandatele riikidele. Igasugust importi vastavalt ELi 
imporditariifikvootidele või muudele impordikvootidele, mida kohaldatakse kolmandast 
riigist pärit ja Põhja-Iirimaale toodud kaupade suhtes, ei või arvestada selle kolmanda riigi 
õiguste hulka ELi suhtes, välja arvatud juhul, kui kolmas riik on selles kokku leppinud. 
Selline olukord ohustab ELi ühtse turu nõuetekohast toimimist ja ühise kaubanduspoliitika 
terviklikkust võimaliku ELi tariifikvootidest või muudest impordikvootidest kõrvalehoidmise 
tõttu. Kolmanda riigiga sõlmitud lepingutes, millega nähakse ette eksporditariifikvoodid, 
nõutakse, et kaubad tuleb importida ELi piires. Seetõttu võivad kolmandad riigid keelduda 
väljastamast ekspordilitsentse otseimpordiks Põhja-Iirimaale.

Ettepaneku ainsas sisulises sättes selgitatakse, et ELi tariifikvootide ja muude 
impordikvootide kasutamist tuleks lubada üksnes ELis, mitte Põhja-Iirimaal imporditud ja 
vabasse ringlusse lubatud kaupade puhul. Selleks loetletakse kõik ELi territooriumid, kus 
võib kaupu vabasse ringlusse lubada, ning loetelu ei hõlma Põhja-Iirimaad.

Raportöör on nõus ettepanekuga. Ainus muudatusettepanek on määruse varasem jõustumine 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kuna ELi kaasseadusandjatel on vaja piisavalt 
aega õigusakti vastuvõtmiseks kuni 2020. aasta lõpuni. Kohaldamise kuupäeva ei muudeta. 
Raportöör soovitab parlamendiliikmetel mitte esitada muid muudatusettepanekuid ettepaneku 
kohta, et õigusakti saaks võimalikult sujuvalt vastu võtta.


