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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin, 

Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan 

välisen assosiaatiosopimuksen suojalausekkeen ja tullietuuksien väliaikaista 

suspendointia koskevan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismin 

täytäntöönpanosta 

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2015)0154), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C8-0092/2015), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja 

maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A8-0364/2015), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos lopullisesti vahvistettujen 

tosiasioiden perusteella todetaan, että 

tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa 

vahvistetut edellytykset täyttyvät, komissio 

1. Jos lopullisesti vahvistettujen 

tosiasioiden perusteella todetaan, että 

tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa 

vahvistetut edellytykset täyttyvät, komissio 



 

PE571.451v02-00 6/13 RR\1081690FI.doc 

FI 

voi hyväksyä lopullisia suojatoimenpiteitä. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään tämän asetuksen 14 artiklan 4 

kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

pyytää Moldovan viranomaisia 

neuvottelemaan asiasta sopimuksen 

160 artiklan mukaisesti. Jos tyydyttävään 

ratkaisuun ei päästä 30 päivän kuluessa, 
komissio voi hyväksyä lopullisia 

suojatoimenpiteitä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

tämän asetuksen 14 artiklan 4 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

 

 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Kertomukseen sisältyy tietoja 

väliaikaisten ja lopullisten 

suojatoimenpiteiden, 

ennakkovalvontatoimenpiteiden ja 

alueellisten valvonta- ja 

suojatoimenpiteiden soveltamisesta sekä 

tutkimuksen ja menettelyn päättämisestä 

ilman toimenpiteitä. 

2. Kertomukseen sisältyy tietoja muun 

muassa väliaikaisten ja lopullisten 

suojatoimenpiteiden sekä 

ennakkovalvontatoimenpiteiden 

soveltamisesta, tutkimuksen ja menettelyn 

päättämisestä ilman toimenpiteitä sekä 

toimenpiteiden kiertämisen 

ehkäisemismekanismin soveltamisesta. 
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PERUSTELUT 

Moldovan kanssa tehtyyn assosiaatiosopimukseen, kuten useimpiin EU:n kauppasopimuksiin, 

sisältyy kahdenvälinen suojalauseke. Tämän välineen avulla etuuksia voidaan väliaikaisesti 

suspendoida, mikäli niiden soveltaminen johtaisi odottamattomaan ja merkittävään tuonnin 

kasvuun, joka aiheuttaa taloudellista vahinkoa tuojaosapuolen kotimaiselle teollisuudelle (eli 

on mahdollista suspendoida lisävapautukset tulleista tai ottaa uudelleen käyttöön 

suosituimmuustulli). Lisäksi sopimuksessa määrätään toimenpiteiden kiertämisen 

ehkäisemismekanismista, jolla voidaan ottaa uudelleen käyttöön suosituimmuustulli, kun 

tiettyjen maataloustuotteiden tuonti Moldovasta ylittää kynnysarvon ilman, että tuotteiden 

tarkka alkuperä perustellaan asianmukaisesti.  

Jotta kahdenvälistä suojalauseketta ja toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismia 

voidaan soveltaa, on EU:n sisäiseen lainsäädäntöön sisällytettävä tarvittava väline Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksella. 

Käsiteltävänä oleva komission ehdotus perustuu pääasiallisesti vastaaviin 

täytäntöönpanoasetuksiin, joista keskusteltiin ja sovittiin lainsäätäjien kesken useiden 

viimeaikaisten, nykyisin voimassa olevien EU:n vapaakauppasopimusten yhteydessä. EU on 

tehnyt näitä sopimuksia Etelä-Korean (asetus julkaistu vuonna 2011), Keski-Amerikan (asetus 

julkaistu vuonna 2013) sekä Kolumbian ja Perun (asetus julkaistu vuonna 2013) kanssa. 

Esittelijä korostaa, että ehdotetulla asetuksella pannaan täytäntöön asiaankuuluvat määräykset 

EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksesta, jolle Euroopan parlamentti antoi hyväksyntänsä 

13. marraskuuta 2014. Ehdotetun asetuksen hyväksyminen on välttämätöntä, jotta voidaan 

panna täytäntöön sopimuksesta aiheutuvat Moldovaa koskevat velvoitteet EU:n tuottajien 

suojelemiseksi, jos se on tarpeen. 

Esittelijä suhtautuu myönteisesti erityisesti ehdotuksessa vahvistettuun komission 

raportointivelvollisuuteen, jonka mukaisesti komissio esittää lainsäätäjille vuosittain 

kertomuksen asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta ja myöhemmin julkaisee sen. 

Euroopan parlamentti voi kutsua komission asiasta vastaavan valiokuntansa 

erityiskokoukseen esittelemään ja selvittämään tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä 

asioita. Esittelijä katsoo, että tällainen raportointi edistää komission täytäntöönpaneman 

yhteisen kauppapolitiikan parlamentaarista valvontaa ja myös lisää sen avoimuutta. 

Komission ehdotukseen esitetyillä tarkistuksilla pyritään yhdenmukaistamaan asetuksen 

sanamuoto EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen sanamuodon kanssa. 

Tarkistuksessa 1 täsmennetään EU:n velvoite neuvotella Moldovan viranomaisten kanssa 

ennen lopullisen suojatoimenpiteen käyttöönottoa. Tästä on neuvoteltu ja sovittu EU:n ja 

Moldovan välillä assosiaatiosopimuksen 160 artiklassa. Sen vuoksi on perusteltua käyttää tätä 

sanamuotoa myös suojalausekkeen täytäntöönpanosta annetussa asetuksessa.  

  

Tarkistuksella 2 pyritään yhdenmukaistamaan komission ehdotuksen terminologia 

assosiaatiosopimuksen terminologian kanssa. Siinä myös täsmennetään komission 

raportointivelvollisuutta mainitsemalla erikseen toimenpiteiden kiertämisen 

ehkäisemismekanismin soveltaminen. 
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Nämä kaksi tarkistusta ovat luonteeltaan teknisiä ja selventäviä, eikä niiden pitäisi estää 

lainsäädäntömenettelyn saattamista nopeasti päätökseen. 
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14.10.2015 

MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO 

kansainvälisen kaupan valiokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin, Euroopan 

atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen 

assosiaatiosopimuksen suojalausekkeen ja tullietuuksien väliaikaista suspendointia koskevan 

toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismin täytäntöönpanosta 

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)) 

Valmistelija: Viorica Dăncilă 

 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välinen assosiaatiosopimus, jäljempänä ’sopimus’, 

allekirjoitettiin 24. kesäkuuta 2014, ja sitä on sovellettu väliaikaisesti 1. syyskuuta 2014 

alkaen. Euroopan parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle 13. marraskuuta 

2014. 

Sopimuksella otetaan käyttöön tullietuusjärjestelmä: pitkälle menevä ja laaja-alainen 

vapaakauppa-alue (DCFTA). Moldovan yksipuolista etuuskohtelua koskevaa neuvoston 

asetusta (EY) N:o 55/2008 sovelletaan rinnakkain 31. joulukuuta 2015 asti, ja sitä muutettiin 

hiljattain laajentamalla tullivapaus koskemaan moldovalaisia viinejä ja myöntämällä 

tullivapaita kiintiöitä omenoille, luumuille ja syötäväksi tarkoitetuille rypäleille1.  

EU on Moldovan suurin kauppakumppani, jonka osuus maan kaupasta on 46,4 prosenttia. 

Seuraavina ovat Venäjä (21,9 prosenttia) ja Ukraina (11,8 prosenttia). Moldovan kanssa 

käytävä kauppa on 0,1 prosenttia unionin kokonaiskaupasta. DFCTA:n voimaantulon jälkeen 

vuonna 2014 unionin tuonti Moldovasta lisääntyi 20 prosentilla, ja erityisesti 

maataloustuotteiden tuonti lisääntyi todella merkittävästi 30 prosentilla. Maataloustuotteet 

ovat huomattava osa unionin kokonaistuonnista Moldovasta. Moldovan pääasialliset 

vientituotteet unioniin ovat öljykasvien siemenet, tuoreet ja kuivatut saksanpähkinät, 

omenamehu, viinit ja viljatuotteet. Unionin pääasialliset vientituotteet Moldovaan ovat 

väkevät alkoholijuomat, elintarvikevalmisteet, savukkeet, tietyt hedelmät ja vihannekset, 

mukaan lukien sitrushedelmät, porsaanliha ja eläinten rehu. 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1383/2014, annettu 18. joulukuuta 2014.  
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Alla olevassa taulukossa esitetään tilastotietoja EU:n maataloustuonnista Moldovasta vuosina 

2009–2014. 

EU28 TUONTI MOLDOVASTA x 1 000 000 € 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Keskiarvo 
2009–2014 

MAATALOUSTUOTTEET [miljoonaa euroa] 137 141 256 265 259 347 234 

JALOSTETUT MAATALOUSTUOTTEET 
[miljoonaa euroa] 

11 12 16 19 23 22 17 

KAIKKI MAATALOUSTUOTTEET [miljoonaa 
euroa] 

148 153 272 284 282 369 251 

JALOSTETUT MAATALOUSTUOTTEET / 
KAIKKI MAATALOUSTUOTTEET 

7,6 % 7,8 % 5,7 % 6,5 % 8,2 % 6,0 % 6,8 % 

KAIKKI HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 
[miljoonaa euroa] 

423 445 644 669 680 885 624 

KAIKKI MAATALOUSTUOTTEET / KAIKKI 
HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 

34,9 % 34,4 % 42,3 % 42,4 % 41,5 % 41,6 % 40,2 % 

 

Sopimukseen, kuten useimpiin EU:n kauppasopimuksiin, sisältyy kahdenvälinen 

suojalauseke, joka on määritelty 165–169 artiklassa. Suojatoimenpide voidaan määrätä, jos 

Moldovan tasavallasta peräisin olevaa tuotetta tuodaan sitä koskevien tullien alentamisen tai 

poistamisen seurauksena unioniin sellaisina lisääntyneinä määrinä, joko absoluuttisesti 

mitattuna tai suhteessa unionin tuotantoon, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa 

haittaa unionin tuotannonalalle. Tämä saattaa johtaa siihen, että kyseisen tuotteen tullien 

alentaminen suspendoidaan tai että suosituimmuuskohtelutulli otetaan uudelleen käyttöön. 

Toimenpidettä voidaan soveltaa kahden vuoden ajan, ja sitä voidaan poikkeuksellisesti jatkaa 

vielä toiset kaksi vuotta. Ehdotuksen I luku sisältää yksityiskohtaiset määräykset menettelyn 

vireillepanosta, tutkimuksista, ennakkovalvontatoimenpiteistä, väliaikaisten ja lopullisten 

suojatoimenpiteiden määräämisestä sekä näiden toimenpiteiden kestosta ja 

uudelleentarkastelusta.  

Lisäksi sopimuksen 148 a artiklassa määrätään toimenpiteiden kiertämisen 

ehkäisemismekanismista, jolla voidaan ottaa uudelleen käyttöön suosituimmuustulli, kun 

tiettyjen maataloustuotteiden tuonti Moldovasta (lueteltu liitteessä XV-C) ylittää kynnysarvon 

ilman, että tuotteiden tarkka alkuperä perustellaan asianmukaisesti. Toimenpiteiden 

kiertämistä koskevat lausekkeet ovat tärkeitä, jotta vältetään muiden kuin moldovalaisten 

tuotteiden tuonti unioniin Moldovan kautta siten, että sopimuksen etuja käytetään 

alkuperäsääntöjä koskevien vaatimusten kiertämiseen. Ehdotuksen II luvussa (13 artikla) 

määritellään tämän mekanismin soveltamiseen tarvittavat menettelyt, tämän kuitenkaan 

rajoittamatta I luvussa säädettyjen toimenpiteiden (suojatoimenpiteet) soveltamista. 

Molempien lukujen säännösten nojalla toteutettuja toimenpiteitä ei kuitenkaan saa soveltaa 

samanaikaisesti samaan tuotteeseen tai samoihin tuotteisiin.  

Valmistelija pitää komission ehdotusta myönteisenä ja tukee sitä, sillä väliaikaisten 

suojatoimenpiteiden soveltamiseen tarvittavien välineiden sisällyttäminen unionin oikeuteen 

on välttämätöntä siinä tapauksessa, että tuonnin lisääntyminen aiheuttaa taloudellista haittaa 

unionin markkinoille ja tuottajille.  
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Ehdotetun täytäntöönpanoasetuksen sisältöä koskevat osat vastaavat neuvotellun 

sopimustekstin asiaankuuluvia osia, yhteisistä tuontisäännöistä 11. maaliskuuta 2015 annettua 

asetusta (EU) N:o 478/2015 ja epäsuorasti suojatoimenpiteitä koskevan WTO:n sopimuksen 

määräyksiä. Menettelyyn liittyvät osat perustuvat pääasiallisesti täytäntöönpanoasetuksiin, 

joista keskusteltiin ja sovittiin kolmen toimielimen kesken nykyisin voimassa olevien 

vapaakauppasopimusten yhteydessä: Korea (asetus (EU) N:o 511/2011, annettu 

11. toukokuuta 2011), Keski-Amerikka (asetus (EU) N:o 20/2013, annettu 15. tammikuuta 

2013) sekä Kolumbia ja Peru (asetus (EU) N:o 19/2013, annettu 15. tammikuuta 2013). 

Valmistelija toteaa kuitenkin, että käytännön tasolla kahdenväliseen suojatoimenpiteitä 

koskevaan lausekkeeseen turvautuminen vaikuttaa sangen ongelmalliselta, koska sekä 

sisältöä1 että menettelytapoja koskevia vaatimuksia on vaikea näyttää toteen ja soveltaa. Tämä 

saattaa selittää sen, ettei unioni ole koskaan käyttänyt tämäntyyppistä lauseketta, vaikka se 

sisältyy moniin kauppasopimuksiin. 

****** 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen 

kaupan valiokuntaa esittämään, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan 

komission ehdotuksen. 

                                                 
1 Suojatoimenpiteitä koskevan WTO:n sopimuksen 4 artiklassa määriteltiin vakavan haitan käsite ”merkittäväksi 

yleiseksi kotimaisen teollisuuden aseman heikentämiseksi”, ja se on sisällytetty vastaavana määritelmänä 

(”unionin tuotannonalan tilanteen huomattava yleinen huononeminen”) sopimuksen tekstiin ja käsiteltävänä 

olevan ehdotuksen 2 artiklan d kohtaan.  
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