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PERUSTELUT 

1. EHDOTUKSEN TAUSTA 
Ukraina ilmoitti 21. marraskuuta 2013 keskeyttävänsä assosiaatiosopimuksen 
allekirjoittamista koskevat valmistelut, mukaan luettuna pitkälle menevä ja laaja-alainen 
vapaakauppa-alue (DCFTA) EU:n kanssa.  

Ottaen huomioon maan äskettäiset dramaattiset tapahtumat ja maan kohtaamat turvallisuuteen 
liittyvät, poliittiset ja taloudelliset haasteet, Eurooppa-neuvosto ilmoitti 6. maaliskuuta 2014 
aikomuksestaan tukea maan talouden vakauttamista toimenpidepaketilla, johon sisältyy 
yksipuolisen tullietuuskohtelun myöntäminen.  

Tämän toimenpiteen avulla unioni voi yksipuolisesti alentaa Ukrainasta peräisin oleviin 
tavaroihin sovellettavia tulleja tai poistaa ne EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen 
liitteessä I-A esitetyn myönnytysluettelon mukaisesti.  

2. KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET 
Ei sovelleta.  

3. EHDOTUKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ 
Ehdotuksen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 
2 kohta. 

4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET  
Euroopan unioni menettää vuosittain tullituloja 487 miljoonaa euroa (brutto). Nämä luvut 
ovat kuitenkin arvioita, ja ottaen huomioon Ukrainan taloudellinen tilanne ne voivat muuttua. 
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2014/0090 (COD) 

Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS 

Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai 
poistamisesta 

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 lainsäätämisjärjestystä, 

sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Ukraina on yksi Euroopan naapuruuspolitiikan ja itäisen kumppanuuden ensisijaisista 
kumppanimaista. Euroopan unioni on pyrkinyt luomaan Ukrainaan kahdenvälistä 
yhteistyötä pidemmälle meneviä läheisempiä suhteita, jotka kattavat vaiheittaisen 
etenemisen kohti poliittista assosiaatiota ja taloudellista yhdentymistä. Tätä taustaa 
vasten Euroopan unioni ja Ukraina neuvottelivat vuosina 2007–2011 
assosiaatiosopimuksen, mukaan luettuna pitkälle menevä ja laaja-alainen 
vapaakauppa-alue, jäljempänä ’DCFTA’, jonka molemmat osapuolet parafoivat 
vuonna 2012. DCFTA:n määräysten mukaisesti Euroopan unioni ja Ukraina perustavat 
vapaakauppa-alueen assosiaatiosopimuksen voimaantulosta alkavan, enintään 10 
vuoden siirtymäkauden aikana tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 
1994 XXIV artiklan mukaisesti. 

(2) Jotta voidaan ottaa huomioon Ukrainan ennennäkemättömät turvallisuuteen liittyvät, 
poliittiset ja taloudelliset haasteet ja tukea Ukrainan taloutta, ei ole aiheellista odottaa 
assosiaatiosopimuksen pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta 
koskevien  määräysten voimaantuloa vaan panna ne täytäntöön ennakkoon 
myöntämällä yksipuolinen tullietuuskohtelu ja aloittaa yksipuolisesti Ukrainasta 
peräisin oleviin tavaroihin unionissa sovellettavien tullien alentaminen tai poistaminen 
assosiaatiosopimuksen liitteessä I-A esitetyn  myönnytysluettelon mukaisesti.  

(3) Petosriskien ehkäisemiseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisen edellytyksenä 
olisi oltava, että Ukraina noudattaa tuotteiden alkuperää koskevia sääntöjä ja niihin 
liittyviä menettelyjä sekä osallistuu tehokkaaseen hallinnolliseen yhteistyöhön unionin 
kanssa. Lisäksi Ukrainan olisi pidättäydyttävä ottamasta käyttöön uusia tulleja tai 
vaikutukseltaan niitä vastaavia maksuja tai uusia määrällisiä rajoituksia tai 
vaikutukseltaan niitä vastaavia toimenpiteitä sekä lisäämästä voimassa olevien tullien 
ja maksujen määriä ja ottamasta käyttöön mitään muita rajoituksia. Komissio olisi 
valtuutettava keskeyttämään väliaikaisesti kaikki tullietuudet tai osan niistä, mikäli 
näitä ehtoja ei noudateta. 
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(4) On tarpeen säätää yhteisen tullitariffin mukaisten tullien käyttöönotosta sellaisten 
tuotteiden osalta, jotka komission tutkimuksen perusteella aiheuttavat tai uhkaavat 
aiheuttaa vakavia vaikeuksia samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden 
unionin tuottajille. 

(5) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä  
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20111 mukaisesti. 

(6) Asian kiireellisyyden vuoksi olisi poikettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen 
ja  Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, kansallisten 
parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 
artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 
Etuuskohtelujärjestely  

Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavia tulleja alennetaan tai ne poistetaan tämän 
asetuksen liitteen I mukaisesti. 

2 artikla 
Etuuskohtelun edellytykset 

Oikeus hyödyntää 1 artiklalla käyttöön otettuja tullietuusmenettelyjä edellyttää sitä, että 
Ukraina 

a) noudattaa asetuksen (ETY) N:o 2454/932 IV osaston 2 luvun 2 jaksossa tarkoitettuja 
tuotteiden alkuperää koskevia sääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä; 

b) noudattaa asetuksen (ETY) N:o 2454/93 121 ja 122 artiklassa säädettyjä 
hallinnollisen yhteistyön menetelmiä; 

c) osallistuu tehokkaaseen hallinnolliseen yhteistyöhön unionin kanssa petosriskien 
ehkäisemiseksi; 

d) pidättäytyy ottamasta käyttöön uusia tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja ja 
uusia määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä unionista 
peräisin olevassa tuonnissa tai  lisäämästä voimassa olevien tullien ja maksujen 
määriä ja ottamasta käyttöön mitään muita rajoituksia tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä. 

3 artikla 

Tariffikiintiöiden käyttö 
1. Liitteissä II ja III lueteltuja tuotteita saa tuoda unioniin mainituissa liitteissä 

vahvistettujen unionin tariffikiintiöiden rajoissa. 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, 

yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13). 

2 Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön 
tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 
(EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1). 



FI 5   FI 

2. Komissio hallinnoi edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tariffikiintiöitä asetuksen (ETY) 
N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti lukuun ottamatta liitteessä III 
tarkoitettuja tiettyjä maataloustuotteita koskevia tariffikiintiötä. 

3. Komissio hallinnoi liitteessä III tarkoitettuja tiettyjä maataloustuotteita koskevia 
tariffikiintiöitä asetuksen (EU) N:o 1308/20133 184 artiklan nojalla vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti. 

4 artikla 

Väliaikainen keskeyttäminen 
Jos komissio katsoo, että on tarpeeksi näyttöä siitä, että 2 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä 
ei noudateta, se voi keskeyttää tässä asetuksessa tarkoitetun tullietuusmenettelyn kokonaan tai 
osittain 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti. 

5 artikla 

Suojalauseke 
Jos liitteessä I mainitun Ukrainasta peräisin olevan tuotteen tuonti aiheuttaa tai uhkaa 
aiheuttaa vakavia vaikeuksia samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin 
tuottajille, komissio voi ottaa tällaisessa tuonnissa yhteisen tullitariffin mukaisten tullin 
uudelleen käyttöön neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/20084 11 ja 11 a artiklassa 
vahvistettujen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti, joita sovelletaan soveltuvin osin. 

6 artikla 
Komiteamenettely 

1. Tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan soveltamiseksi komissiota avustaa 
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 248 a artiklalla perustettu tullikoodeksikomitea. 
Komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.  

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. 

7 artikla 
Voimaantulo ja soveltaminen 

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. 

Sitä sovelletaan siihen asti kunnes Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan 
välinen assosiaatiosopimus tulee voimaan tai, tapauksen mukaan, kunnes sitä sovelletaan 
väliaikaisesti.  

                                                 
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) 
N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 
671).  

4 Neuvoston asetus (EY) N:o 55/2008, annettu 21 päivänä tammikuuta 2008, yksipuolisten tullietuuksien 
myöntämisestä Moldovalle sekä asetuksen (EY) N:o 980/2005 ja komission päätöksen 2005/924/EY 
muuttamisesta (EUVL L 20, 24.1.2008, s. 1)  
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Sen soveltaminen päättyy 1 päivänä marraskuuta 2014. Mikäli tämän asetuksen 
soveltaminen päättyy ennen 1 päivää marraskuuta 2014, komissio julkaisee ilmoituksen 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
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