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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden 
tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla 
sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen 
markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0124),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0084/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan, kehitysyhteistyövaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

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
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tätä varten olisi vahvistettava 
alkuperäsäännöt, jotta 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
voisivat tietää, kuuluvatko tavarat ja 
palvelut Euroopan unionin kansainvälisten 

(11) Tätä varten olisi vahvistettava 
alkuperäsäännöt, jotta 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
voisivat tietää, kuuluvatko tavarat ja 
palvelut Euroopan unionin kansainvälisten 
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sitoumusten piiriin. Tavaran alkuperä olisi 
määritettävä yhteisön tullikoodeksista 12 
päivänä lokakuuta 1992 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2913/1992 22–26 artiklan mukaisesti. 
Asetuksen mukaan tavaroita olisi pidettävä 
unionitavaroina, jos ne on tuotettu 
kokonaan unionissa. Tavaroiden, joiden
tuotantoon on osallistunut yksi tai 
useampia kolmansia maita, olisi katsottava 
olevan peräisin siitä maasta, jossa niille on 
suoritettu tähän tarkoitukseen varustetussa 
yrityksessä viimeinen merkittävä ja 
taloudellisesti perusteltu valmistus tai 
käsittely, joka on johtanut uuden tuotteen 
valmistukseen tai edustaa merkittävää 
valmistusastetta. Palvelun alkuperä olisi 
määritettävä sitä tarjoavan luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön alkuperän 
perusteella. Johdanto-osan 9 kappaleessa 
tarkoitetuissa ohjeissa olisi käsiteltävä 
myös alkuperäsääntöjen soveltamista 
käytäntöön.

sitoumusten piiriin. Tavaran alkuperä olisi 
määritettävä yhteisön tullikoodeksista 12 
päivänä lokakuuta 1992 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2913/1992 22–26 artiklan mukaisesti. 
Asetuksen mukaan tavaroita olisi pidettävä 
unionitavaroina, jos ne on tuotettu 
kokonaan unionissa. Tavaroiden, joiden 
tuotantoon on osallistunut yksi tai 
useampia kolmansia maita, olisi katsottava 
olevan peräisin siitä maasta, jossa niille on 
suoritettu tähän tarkoitukseen varustetussa 
yrityksessä viimeinen merkittävä ja 
taloudellisesti perusteltu valmistus tai 
käsittely, joka on johtanut uuden tuotteen 
valmistukseen tai edustaa merkittävää 
valmistusastetta. Palvelun alkuperä olisi 
määritettävä sitä tarjoavan luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön alkuperän 
perusteella. Palvelun alkuperä olisi 
määriteltävä palvelukauppaa koskevan 
WTO:n yleissopimuksen (GATS) 
periaatteiden mukaisesti. Palvelun 
alkuperäsäännöt määrittelevillä 
säännöksillä olisi estettävä 
postilaatikkoyhtiöiden käyttäminen EU:n 
julkisten hankintojen markkinoille 
pääsemistä koskevien rajoitusten 
kiertämiseen. Johdanto-osan 9 kappaleessa 
tarkoitetuissa ohjeissa olisi käsiteltävä 
myös alkuperäsääntöjen soveltamista 
käytäntöön.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella korostaa, että on tärkeää estää markkinoiden rajoitusten 
kiertäminen postilaatikkoyrityksillä (etenkin 3 artiklan suhteen).
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi harkittava, 
hyväksyykö se sen, että direktiiveissä 
[2004/17/EY ja 2004/18/EY sekä 
käyttöoikeussopimusten tekemisestä [….] 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä [….]] tarkoitetut 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
sulkevat pois vähintään 5 000 000 euron 
arvoisten hankintasopimusten 
tekomenettelyistä tavarat ja palvelut, jotka 
eivät kuulu Euroopan unionin tekemien 
kansainvälisten sitoumusten piiriin.

(12) Komission olisi harkittava, 
hyväksyykö se sen, että direktiiveissä 
[2004/17/EY ja 2004/18/EY sekä 
käyttöoikeussopimusten tekemisestä [….] 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä [....].... tarkoitetut 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
sulkevat pois vähintään 5 000 000 euron 
arvoisten hankintasopimusten 
tekomenettelyistä tavarat ja palvelut, jotka 
eivät kuulu Euroopan unionin tekemien 
kansainvälisten sitoumusten piiriin. Tämä 
ei koske hankintamenettelyjä, jotka 
koskevat Euroopan talousalueeseen 
kuuluvista maista peräisin olevia, asiaan 
liittyvien alkuperäsääntöjen mukaisia 
sopimustavaroita ja -palveluja, tai yleisen 
tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 
liitteessä IV luetellusta ”Kaikki paitsi 
aseet” -järjestelystä hyötyvistä maista 
peräisin olevia sopimustavaroita ja -
palveluja, tai yleisen 
tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 
liitteessä VII tarkoitetuista taloutensa 
yksipuolisuuden ja riittämättömän 
kansainväliseen kauppajärjestelmään 
yhdentymisen vuoksi muita heikommassa 
asemassa olevista kehitysmaista peräisin 
olevia sopimustavaroita ja -palveluja.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella täsmentää, mitkä kolmannet maat eivät kuulu tämän 
asetuksen soveltamisalaan.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista, 
joiden ennakoitu arvo on yli 
5 000 000 euroa, komission olisi 
hyväksyttävä suunniteltu poissulkeminen, 
jos kansainvälinen sopimus, joka koskee 
unionin ja sen maan pääsyä toistensa
markkinoille julkisten hankintojen alalla, 
josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, 
sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen 
sopimuksen puuttuessa komission olisi 
hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas 
maa käyttää rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen 
vastavuoroisuuden olisi katsottava 
puuttuvan, jos rajoittavat 
hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista, 
joiden ennakoitu arvo on yli 
5 000 000 euroa, komission olisi 
hyväksyttävä suunniteltu poissulkeminen, 
jos kansainvälinen sopimus, joka koskee 
unionin ja sen maan pääsyä toistensa 
markkinoille julkisten hankintojen alalla, 
josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, 
sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen 
sopimuksen puuttuessa komission olisi 
hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas 
maa käyttää rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta, ja komission 
olisi käynnistettävä selvitys, jossa 
tarkastellaan EU:n talouden toimijoiden, 
tavaroiden ja palvelujen pääsyä 
asianomaisen kolmannen maan julkisten 
hankintojen markkinoille. Olennaisen 
vastavuoroisuuden olisi katsottava 
puuttuvan, jos rajoittavat 
hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella liittää 6 ja 8 artiklassa vahvistetut menettelyt tiiviimmin 
toisiinsa.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Komissiolla olisi oltava mahdollisuus 
käynnistää milloin tahansa omasta 
aloitteestaan tai kiinnostuneiden osapuolten 
tai jäsenvaltion pyynnöstä sellaisia 
rajoittavia hankintakäytäntöjä koskeva 
ulkoinen hankintatutkimus, joita 
kolmannen maan väitetään pitävän yllä. 
Tutkimuksessa olisi erityisesti otettava 
huomioon, että komissio on hyväksynyt 
tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan 
nojalla useita suunniteltuja kolmatta 
maata koskevia poissulkemisia. Tällaiset 
tutkintamenettelyt eivät saisi rajoittaa 
yhteisön menettelyistä yhteisessä 
kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan 
säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti 
Maailman kauppajärjestössä (WTO) 
käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen 
varmistamiseksi 22 päivänä joulukuuta 
1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 3286/94 soveltamista.

(20) Komissiolla olisi oltava mahdollisuus 
käynnistää milloin tahansa omasta 
aloitteestaan tai kiinnostuneiden osapuolten 
tai jäsenvaltion pyynnöstä sellaisia
rajoittavia hankintakäytäntöjä koskeva 
ulkoinen hankintatutkimus, joita 
kolmannen maan väitetään pitävän yllä. 
Tällaiset tutkintamenettelyt eivät saisi 
rajoittaa yhteisön menettelyistä yhteisessä 
kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan 
säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti 
Maailman kauppajärjestössä (WTO) 
käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen 
varmistamiseksi 22 päivänä joulukuuta 
1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 3286/94 soveltamista.

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen säännöksiin, joilla 6 ja 8 artiklassa vahvistetut menettelyt liitetään tiiviimmin 
toisiinsa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jos neuvottelut asianomaisen maan (22) Jos neuvottelut asianomaisen maan 



PE516.711v02-00 10/35 PR\1001084FI.doc

FI

kanssa eivät paranna riittävästi EU:n 
talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen mahdollisuuksia osallistua 
hankintamenettelyihin, komission olisi 
toteutettava asianmukaisia rajoittavia 
toimenpiteitä.

kanssa eivät paranna kohtuullisen ajan 
kuluessa riittävästi EU:n talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
mahdollisuuksia osallistua 
hankintamenettelyihin, tai jos 
asianomaisen kolmannen maan 
toteuttamia korjaavia toimenpiteitä ei 
pidetä riittävinä, komission olisi 
toteutettava asianmukaisia rajoittavia 
toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella välttää loputtomat kuulemismenettelyt (johdanto-osan 
kappale mukautetaan 9 artiklan 3 kohdan 3 alakohdan poistamiseen).

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä 
kolmannen maan tiettyjen tavaroiden ja 
palvelujen pakollinen poissulkeminen 
julkisia hankintoja koskevista menettelyistä 
Euroopan unionissa, tai niissä voidaan 
määrätä sellaisia tarjouksia koskeva 
pakollinen hintarangaistus, jotka sisältävät 
kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita 
tai palveluja. Jotta voitaisiin estää tällaisten 
toimenpiteiden kiertäminen, voi olla 
tarpeen sulkea pois myös tietyt Euroopan 
unioniin sijoittautuneet oikeushenkilöt, 
jotka ovat ulkomaisessa määräysvallassa 
tai omistuksessa ja jotka eivät harjoita 
liiketoimintaa siinä määrin, että niillä olisi 
suora ja tosiasiallinen yhteys kyseisen 
jäsenvaltion talouteen. Asianmukaiset 
toimenpiteet eivät saisi olla suhteettomia 
niihin rajoittaviin hankintakäytäntöihin 
nähden, joihin ne kohdistuvat.

(23) Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä 
kolmannen maan tiettyjen tavaroiden ja 
palvelujen pakollinen poissulkeminen 
julkisia hankintoja koskevista menettelyistä 
Euroopan unionissa, tai niissä voidaan 
määrätä sellaisia tarjouksia koskeva 
pakollinen hintarangaistus, jotka sisältävät 
kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita 
tai palveluja. Jotta voitaisiin estää tällaisten 
toimenpiteiden kiertäminen, voi olla 
tarpeen sulkea pois myös tietyt Euroopan 
unioniin sijoittautuneet oikeushenkilöt, 
jotka ovat ulkomaisessa määräysvallassa 
tai omistuksessa ja jotka eivät harjoita 
liiketoimintaa siinä määrin, että niillä olisi 
suora ja tosiasiallinen yhteys kyseisen 
jäsenvaltion talouteen. Asianmukaiset 
toimenpiteet eivät saisi olla suhteettomia 
niihin rajoittaviin hankintakäytäntöihin 
nähden, joihin ne kohdistuvat, ja niitä olisi 
sovellettava enintään viiden vuoden ajan.
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Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella rajoittaa kolmansien maiden tiettyjen tavaroiden ja 
palvelujen pakollisen poissulkemisen viiteen vuoteen.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Vähiten kehittyneitä maita koskevan
unionin yleisen politiikan perusteella, josta 
säädetään muun muassa yleisen 
tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 
päivästä tammikuuta 2009 alkaen 22 
päivänä heinäkuuta 2008 annetussa
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 732/2008, 
on asianmukaista rinnastaa kyseisistä
maista olevat tavarat ja palvelut unionista 
peräisin oleviin tavaroihin ja palveluihin.

(26) Ottaen huomioon unionin yleisen 
politiikan tavoite tukea kehitysmaiden 
talouskehitystä ja niiden liittymistä 
globaaliin arvoketjuun, mihin unioni 
pyrki perustaessaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EU) N:o 978/2012 tarkoitetun yleisen 
tullietuusjärjestelmän, olisi 
tarkoituksenmukaista rinnastaa yleisen 
tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 
liitteessä IV tarkoitetuista ”Kaikki paitsi 
aseet” -järjestelystä hyötyvistä vähiten 
kehittyneistä maista peräisin olevat tavarat 
ja palvelut sekä liitteessä VII tarkoitetuista 
taloutensa yksipuolisuuden ja 
riittämättömän kansainväliseen 
kauppajärjestelmään yhdentymisen 
vuoksi muita heikommassa asemassa 
olevista kehitysmaista peräisin olevat 
tavarat ja palvelut unionista peräisin 
oleviin tavaroihin ja palveluihin.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa tarkistuksella jättää vähiten kehittyneet maat ja mahdolliset 
GSP+-edunsaajamaat asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Komissio antaa vähintään kolmen 
vuoden välein kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta.

(30) Komissio antaa vähintään kolmen 
vuoden välein kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta. Komission olisi 
kertomuksessaan arvioitava asetuksen 
toimivuutta sekä sitä, miten julkisten 
hankintojen markkinoiden 
vastavuoroisessa avaamisessa on edistytty. 
Komission olisi samanaikaisesti tämän 
asetuksen soveltamista koskevan, 
viimeistään kuuden vuoden kuluttua 
asetuksen voimaantulosta annettavan 
toisen kertomuksen kanssa joko annettava 
asetuksen parantamiseen tähtäävä 
ehdotus tai perusteltava, miksi se katsoo, 
että asetusta ei ole tarpeen muuttaa. 
Mikäli komissio ei anna ehdotusta eikä 
perustele, miksi asetusta ei ole tarpeen 
muuttaa, olisi tämän asetuksen 
soveltaminen lopetettava.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa ottaa tällä tarkistuksella käyttöön uudelleenarviointilausekkeen.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt 
kolmansien maiden tavaroiden ja 
palvelujen pääsystä unionin 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden hankintasopimusten 
tekomenettelyihin, jotka koskevat 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt 
kolmansien maiden tavaroiden ja 
palvelujen pääsystä unionin 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden hankintasopimusten 
tekomenettelyihin, jotka koskevat 
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rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden 
toteuttamista, tavaroiden toimittamista ja 
palvelujen suorittamista, sekä vahvistetaan 
menettelyt, joilla tuetaan neuvotteluja 
Euroopan unionista olevien tavaroiden ja 
palvelujen pääsystä kolmansien maiden 
julkisten hankintojen markkinoille.

rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden 
toteuttamista, tavaroiden toimittamista ja 
palvelujen suorittamista, sekä vahvistetaan 
menettelyt, joilla tuetaan neuvotteluja 
Euroopan unionista olevien tavaroiden ja 
palvelujen pääsystä kolmansien maiden 
julkisten hankintojen markkinoille. 
Jäsenvaltiot tai niiden 
hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt 
voivat rajoittaa kolmansien maiden 
tavaroiden ja palvelujen pääsyä 
hankintamenettelyihinsä ainoastaan 
soveltamalla tässä asetuksessa säädettyjä 
toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’tavarantoimittajalla’ tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka tarjoaa tavaroita markkinoilla;

a) ’talouden toimijalla’ tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai 
julkista yksikköä tai tällaisten henkilöiden 
ja/tai yksiköiden ryhmää, joka tarjoaa 
markkinoilla rakennustöiden ja/tai -
urakoiden toteuttamista, tuotteiden 
toimittamista tai palvelujen suorittamista;

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen Euroopan parlamentin kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä 
käydyissä neuvotteluissa.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’palveluntarjoajalla’ tarkoitetaan
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka tarjoaa markkinoilla rakennustöiden 
tai rakennusurakoiden toteuttamista tai 
palvelujen suorittamista;

b) ’tarjoajalla’ tarkoitetaan talouden 
toimijaa, joka on jättänyt tarjouksen;

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen Euroopan parlamentin kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä 
käydyissä neuvotteluissa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ilmaisuun ’talouden toimija’ sisältyvät 
myös tavarantoimittajan ja 
palveluntarjoajan käsitteet;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen Euroopan parlamentin kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä 
käydyissä neuvotteluissa.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) talouden toimijaa, joka on jättänyt 
tarjouksen, kutsutaan ’tarjoajaksi’;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen Euroopan parlamentin kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä 
käydyissä neuvotteluissa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’pakollisella hintarangaistuksella’ 
tarkoitetaan hankintayksiköiden 
velvollisuutta nostaa tietyin poikkeuksin 
sellaisten tietyistä kolmansista maista 
peräisin olevien palvelujen ja/tai 
tavaroiden hintaa, joita on tarjottu 
hankintasopimusten tekomenettelyissä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) ’olennaisen vastavuoroisuuden’ 
katsotaan puuttuvan, jos rajoittavat 
hankintakäytännöt johtavat unionin 
talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen merkittävään ja toistuvaan 
syrjimiseen. Tällaisissa tapauksissa 
komissio tutkii, missä määrin kyseisen 
maan julkisia hankintoja koskevalla 
lainsäädännöllä varmistetaan julkisia 
hankintoja koskevien kansainvälisten 
standardien mukainen avoimuus ja 
estetään unionin tavaroiden, palvelujen ja 
talouden toimijoiden syrjintä sekä missä 
määrin viranomaiset ja/tai yksittäiset 
hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat 
unionin tavaroita, palveluja ja talouden 
toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tavaran alkuperä on määritettävä
yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä
lokakuuta 1992 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2913/1992 22–26 artiklan mukaisesti.

1. Tavaran alkuperä on määritettävä
unionin tullikoodeksista ...päivänä ...kuuta 
... annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o xxxx/yyyy1

mukaisesti.

__________________ __________________
1 EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. 1 2012/0027(COD).

Or. en
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Perustelu

Unionin tullikoodeksista annettua asetusta 2012/0027(COD) (uudelleenlaatiminen) ollaan 
parhaillaan saattamassa päätökseen ja sillä kumotaan ja korvataan asetukset (EY) N:o 
450/2008 (uudistettu tullikoodeksi) ja (EY) N:o 2913/1992. Siitä on tarkoitus äänestää 
täysistunnossa syyskuussa ja se tullee voimaan 1. marraskuuta 2013 mennessä.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Palvelun alkuperä on määritettävä sitä 
tarjoavan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön alkuperän perusteella. 
Palveluntarjoajan alkuperänä pidetään

Palvelun alkuperä on määritettävä sitä 
tarjoavan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön alkuperän perusteella. 
Palvelua tarjoavan talouden toimijan
alkuperänä pidetään

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen Euroopan parlamentin kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä 
käydyissä neuvotteluissa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EY) N:o 732/2008 I liitteessä
luetelluista vähiten kehittyneistä maista 
peräisin olevia tavaroita tai palveluja on 
kohdeltava kuin sitoumusten piiriin 
kuuluvia tavaroita ja palveluja.

Asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä IV 
luetelluista vähiten kehittyneistä maista 
peräisin olevia tavaroita tai palveluja ja 
asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä 
VII tarkoitetuista taloutensa 
yksipuolisuuden ja riittämättömän 
kansainväliseen kauppajärjestelmään 
yhdentymisen vuoksi muita heikommassa
asemassa olevista kehitysmaista peräisin 
olevia tavaroita ja palveluja on kohdeltava 
kuin sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita 
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ja palveluja.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa tarkistuksella jättää vähiten kehittyneet maat ja mahdolliset 
GSP+-edunsaajamaat asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio harkitsee 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden pyynnöstä jäljempänä 
olevilla perusteilla, hyväksyykö se sen, että 
tarjoukset, jotka sisältävät unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai 
palveluja, suljetaan pois sellaisten 
hankintasopimusten tekomenettelyistä, 
joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa 
on vähintään 5 000 000 euroa, jos 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden tai palvelujen arvo on yli
50 prosenttia tarjouksen muodostavien 
tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta.

1. Mikäli komissio käynnistää 8 artiklassa 
tarkoitetun ulkoisen 
hankintatutkimuksen, se harkitsee 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden pyynnöstä sekä sen 
jälkeen, kun tutkimuksen käynnistämistä 
koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, hyväksyykö 
se jäljempänä olevilla perusteilla sen, että 
tarjoukset, jotka sisältävät unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai 
palveluja, suljetaan pois sellaisten 
hankintasopimusten tekomenettelyistä, 
joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa 
on vähintään 5 000 000 euroa, jos 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden tai palvelujen arvo on yli
50 prosenttia tarjouksen muodostavien 
tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella liittää 6 ja 8 artiklassa vahvistetut menettelyt tiiviimmin 
toisiinsa.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tarvittaessa muut komission 
tarpeelliseksi katsomat tiedot.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tiedot on toimitettava kahdeksan 
työpäivän kuluessa sitä päivää seuraavasta 
ensimmäisestä työpäivästä, jona 
hankintaviranomainen tai hankintayksikkö 
vastaanottaa lisätietoja koskevan pyynnön. 
Jos komissio ei saa tietoja tämän määräajan 
kuluessa, 3 kohdassa vahvistetun 
määräajan kuluminen on keskeytettävä 
kunnes komissio saa pyydetyt tiedot.

Tiedot on toimitettava kahdeksan 
kalenteripäivän kuluessa sitä päivää 
seuraavasta ensimmäisestä 
kalenteripäivästä, jona 
hankintaviranomainen tai hankintayksikkö 
vastaanottaa lisätietoja koskevan pyynnön. 
Jos komissio ei saa tietoja tämän määräajan 
kuluessa, 3 kohdassa vahvistetun 
määräajan kuluminen on keskeytettävä 
kunnes komissio saa pyydetyt tiedot.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaisi varmistaa, että ehdotuksessa käytetään johdonmukaisesti käsitettä 
”kalenteripäivä” sen sijaan, että eri yhteyksissä käytetään käsitteitä ”päivä”, 
”kalenteripäivä” ja ”työpäivä”.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
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hankintasopimuksia varten komissio antaa 
suunnitellun poissulkemisen hyväksymistä 
koskevan täytäntöönpanosäädöksen
kahden kuukauden kuluessa sitä päivää 
seuraavasta ensimmäisestä työpäivästä, 
jona se vastaanottaa ilmoituksen. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää 
asiamukaisesti perustelluissa tapauksissa 
yhden kerran enintään kahdella
kuukaudella varsinkin, jos ilmoitukseen tai 
sen liitteisiin sisältyvät tiedot ovat 
puutteellisia tai epätarkkoja tai jos 
ilmoitetut seikat muuttuvat olennaisesti.
Jos komissio ei ole tämän kahden
kuukauden määräajan tai pidennetyn 
määräajan kuluessa tehnyt päätöstä 
poissulkemisen hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä, sen katsotaan hylänneen 
poissulkemisen.

hankintasopimuksia varten komissio antaa 
suunnitellun poissulkemisen hyväksymistä 
koskevan täytäntöönpanosäädöksen yhden
kuukauden kuluessa sitä päivää seuraavasta 
ensimmäisestä kalenteripäivästä, jona se 
vastaanottaa ilmoituksen. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää 
asiamukaisesti perustelluissa tapauksissa 
yhden kerran enintään yhdellä kuukaudella 
varsinkin, jos ilmoitukseen tai sen liitteisiin 
sisältyvät tiedot ovat puutteellisia tai 
epätarkkoja tai jos ilmoitetut seikat 
muuttuvat olennaisesti. Jos komissio ei ole 
tämän yhden kuukauden määräajan tai 
pidennetyn määräajan kuluessa tehnyt 
päätöstä poissulkemisen hyväksymisestä 
tai hylkäämisestä, sen katsotaan hylänneen 
poissulkemisen.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaisi varmistaa, että ehdotuksessa käytetään johdonmukaisesti käsitettä 
”kalenteripäivä” sen sijaan, että eri yhteyksissä käytetään käsitteitä ”päivä”, 
”kalenteripäivä” ja ”työpäivä”. Esittelijä haluaisi lisäksi lyhentää menettelyjen kestoja 
kauttaaltaan ehdotuksessa suojelun nopeuttamiseksi.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa b alakohtaa olennaisen 
vastavuoroisuuden katsotaan puuttuvan, 
jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat 
EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen merkittävään ja toistuvaan 
syrjimiseen.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Tämä kohta korvataan 2 artiklan 2 kohdan uudella e a alakohdalla.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Arvioidessaan olennaisen 
vastavuoroisuuden puutetta komissio 
tutkii,

Poistetaan.

a) missä määrin kyseisen maan julkisia 
hankintoja koskevalla lainsäädännöllä 
varmistetaan julkisia hankintoja 
koskevien kansainvälisten standardien 
mukainen avoimuus ja estetään unionin 
tavaroiden, palvelujen ja talouden 
toimijoiden syrjintä;
b) missä määrin viranomaiset ja/tai 
yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai 
omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja 
talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta korvataan 2 artiklan 2 kohdan uudella e a alakohdalla.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos 8. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos 
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komissio on antanut 
täytäntöönpanosäädöksen sellaisesta 
maasta peräisin olevien tavaroiden ja 
palvelujen väliaikaisesta 
markkinoillepääsystä, joka käy unionin 
kanssa 9 artiklan 4 kohdan mukaisia 
aineellisia neuvotteluja.

komissio on antanut 
täytäntöönpanosäädöksen sellaisesta 
maasta peräisin olevien tavaroiden ja 
palvelujen väliaikaisesta 
markkinoillepääsystä, joka käy unionin 
kanssa 9 artiklan 4 kohdan mukaisia 
neuvotteluja.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi milloin tahansa omasta 
aloitteestaan tai kiinnostuneiden osapuolten 
tai jäsenvaltion pyynnöstä käynnistää 
ulkoisen hankintatutkimuksen rajoittaviksi 
väitetyistä hankintatoimenpiteistä, jos 
komissio katsoo sen olevan unionin etujen 
mukaista.

Komissio voi milloin tahansa omasta 
aloitteestaan tai kiinnostuneiden 
osapuolten, hankintaviranomaisen tai
hankintayksikön tai jäsenvaltion 
pyynnöstä käynnistää ulkoisen 
hankintatutkimuksen rajoittaviksi 
väitetyistä hankintatoimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
tutkimuksessa käytetään 6 artiklassa 
säädettyjä perusteita.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio arvioi, käyttääkö kolmas maa 
rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 
kiinnostuneiden osapuolten ja 
jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 
pohjalta ja/tai tutkimuksensa aikana 
keräämiensä tosiseikkojen pohjalta, ja 
saattaa tutkimuksen päätökseen yhdeksän
kuukauden kuluessa sen käynnistämisestä. 
Tätä määräaikaa voidaan pidentää kolmella 
kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa.

3. Komissio arvioi, käyttääkö kolmas maa 
rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 
kiinnostuneiden osapuolten ja 
jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 
pohjalta ja/tai tutkimuksensa aikana 
keräämiensä tosiseikkojen pohjalta, ja 
saattaa tutkimuksen päätökseen kuuden
kuukauden kuluessa sen käynnistämisestä. 
Tätä määräaikaa voidaan pidentää kolmella 
kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaisi lyhentää menettelyjen kestoja kauttaaltaan ehdotuksessa suojelun 
nopeuttamiseksi.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos kolmannen maan toteuttamat korjaavat 
toimenpiteet on kumottu, keskeytetty tai 
pantu virheellisesti täytäntöön, komissio 
voi

Jos kolmannen maan toteuttamat korjaavat 
toimenpiteet on kumottu, keskeytetty tai 
pantu virheellisesti täytäntöön, komissio 
antaa 10 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
rajoitetaan kolmannesta maasta peräisin 
olevien tavaroiden ja palvelujen pääsyä 
markkinoille.

Or. en
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Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella välttää loputtomat kuulemismenettelyt.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) jatkaa neuvotteluja kyseisen kolmannen 
maan kanssa tai käynnistää ne uudelleen 
ja/tai

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella välttää loputtomat kuulemismenettelyt.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) päättää 10 artiklan mukaisesti antaa 
täytäntöönpanosäädökset, joilla 
rajoitetaan kyseisestä maasta peräisin 
olevien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella välttää loputtomat kuulemismenettelyt.
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos neuvottelujen käynnistämisen 
jälkeen näyttää siltä, että kansainvälisen 
sopimuksen tekeminen on asianmukaisin 
tapa päättää rajoittava hankintakäytäntö, 
asiaa koskevat neuvottelut on käytävä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 207 ja 218 artiklan mukaisesti. 
Jos maa on käynyt Euroopan unionin 
kanssa markkinoillepääsyä koskevia 
aineellisia neuvotteluja julkisten 
hankintojen alalla, komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksen, jonka mukaan 
kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita 
ja palveluja ei saa sulkea pois 
hankintasopimusten tekomenettelyistä 6 
artiklan nojalla.

4. Jos neuvottelujen käynnistämisen 
jälkeen näyttää siltä, että kansainvälisen 
sopimuksen tekeminen on asianmukaisin 
tapa päättää rajoittava hankintakäytäntö, 
asiaa koskevat neuvottelut on käytävä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 207 ja 218 artiklan mukaisesti. 
Jos maa on käynyt Euroopan unionin 
kanssa markkinoillepääsyä koskevia 
neuvotteluja julkisten hankintojen alalla, 
komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksen, jonka mukaan 
kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita 
ja palveluja ei saa sulkea pois 
hankintasopimusten tekomenettelyistä 6 
artiklan nojalla.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos kolmannen maan kanssa käydyt 
neuvottelut eivät johda tyydyttäviin 
tuloksiin 15 kuukauden kuluessa niiden 
aloittamispäivästä, komissio päättää 
neuvottelut ja harkitsee, antaako se 10 
artiklan nojalla täytäntöönpanosäädökset, 
joilla rajoitetaan kolmannesta maasta 
peräisin olevien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä.

6. Jos kolmannen maan kanssa käydyt 
neuvottelut eivät johda tyydyttäviin 
tuloksiin 12 kuukauden kuluessa siitä 
kalenteripäivästä, jolloin ne aloitettiin, 
komissio päättää neuvottelut ja harkitsee, 
antaako se 10 artiklan nojalla 
täytäntöönpanosäädökset, joilla rajoitetaan 
kolmannesta maasta peräisin olevien 
tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä.

Or. en
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Perustelu

Esittelijä haluaisi lyhentää menettelyjen kestoja kauttaaltaan ehdotuksessa suojelun 
nopeuttamiseksi.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos on tehty 8 artiklan mukainen 
tutkimus ja noudatettu 9 artiklassa 
säädettyä menettelyä ja tutkimuksen 
perusteella on todettu, että kolmannen 
maan toteuttamat tai soveltamat 
hankintatoimenpiteet johtavat siihen, että 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta 6 artiklassa 
tarkoitetussa merkityksessä, komissio voi 
antaa täytäntöönpanosäädökset, joilla 
väliaikaisesti rajoitetaan kolmannesta 
maasta peräisin olevien, sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Jos on tehty 8 artiklan mukainen 
tutkimus ja noudatettu 9 artiklassa 
säädettyä menettelyä ja tutkimuksen 
perusteella on todettu, että kolmannen 
maan toteuttamat tai soveltamat 
hankintatoimenpiteet johtavat siihen, että 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta 6 artiklassa 
tarkoitetussa merkityksessä, komissio voi 
antaa täytäntöönpanosäädökset, joilla 
väliaikaisesti rajoitetaan enintään viiden 
vuoden ajaksi kolmannesta maasta peräisin 
olevien, sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella rajoittaa kolmansien maiden tiettyjen tavaroiden ja 
palvelujen pakollisen poissulkemisen viiteen vuoteen.
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 
mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet 
lakkaavat olemasta voimassa viiden 
vuoden kuluttua niiden voimaantulosta, 
ellei niiden soveltamista ole keskeytetty tai 
niitä ole kumottu tätä ennen.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella rajoittaa kolmansien maiden tiettyjen tavaroiden ja 
palvelujen pakollisen poissulkemisen viiteen vuoteen.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
voivat päättää olla soveltamatta 
hankintamenettelyyn 10 artiklan mukaisia 
toimenpiteitä, jos

1. Hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
voivat pyytää komissiota olemaan
soveltamatta hankintamenettelyyn 10 
artiklan mukaisia toimenpiteitä, jos

Or. en

Perustelu

Tämä muutos on tarpeen 6 ja 8 artiklan tiiviimmän yhteyden ja artikloihin tehtyjen muutosten 
huomioon ottamiseksi.
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio ei ole 15 kalenteripäivän 
kuluessa tehnyt päätöstä pyynnön 
hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sen 
katsotaan hylänneen pyynnön. 
Poikkeuksellisissa olosuhteissa tätä 
määräaikaa voidaan pidentää enintään 
viiden kalenteripäivän pituisella jaksolla.

Or. en

Perustelu

Tämä muutos on tarpeen 6 ja 8 artiklan tiiviimmän yhteyden ja artikloihin tehtyjen muutosten 
huomioon ottamiseksi.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hankintaviranomainen tai 
hankintayksikkö aikoo olla soveltamatta 
tämän asetuksen 10 artiklan nojalla 
toteutettuja tai 11 artiklan nojalla uudelleen 
käynnistettyjä toimenpiteitä, sen on 
ilmoitettava aikomuksestaan 
hankintailmoituksessa, jonka se julkaisee 
direktiivin 2004/18/EY 35 artiklan tai 
direktiivin 2004/17/EY 42 artiklan 
mukaisesti. Sen on ilmoitettava asiasta 
komissiolle viimeistään kymmenen 
kalenteripäivän kuluttua 
hankintailmoituksen julkaisemisesta.

Jos hankintaviranomainen tai 
hankintayksikkö aikoo olla soveltamatta 
tämän asetuksen 10 artiklan nojalla 
toteutettuja tai 11 artiklan nojalla uudelleen 
käynnistettyjä toimenpiteitä, sen on 
ilmoitettava aikomuksestaan 
hankintailmoituksessa, jonka se julkaisee 
direktiivin 2004/18/EY 35 artiklan tai 
direktiivin 2004/17/EY 42 artiklan 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Tämä muutos on tarpeen 6 ja 8 artiklan tiiviimmän yhteyden ja artikloihin tehtyjen muutosten 
huomioon ottamiseksi.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus on lähetettävä sähköisessä 
muodossa vakiolomaketta käyttäen.
Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, 
joissa vahvistetaan vakiolomakkeet 
hankintailmoituksia ja ilmoittamista varten 
17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, 
joissa vahvistetaan vakiolomakkeet 
hankintailmoituksia varten 17 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämä muutos on tarpeen 6 ja 8 artiklan tiiviimmän yhteyden ja artikloihin tehtyjen muutosten 
huomioon ottamiseksi.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot: Poistetaan.
a) hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön nimi ja yhteystiedot;
b) kuvaus hankintasopimuksen kohteesta;
c) tiedot sallittavien talouden toimijoiden, 
tavaroiden ja/tai palvelujen alkuperästä;
d) peruste päätökselle olla soveltamatta 
rajoittavia toimenpiteitä sekä poikkeuksen 
käytön yksityiskohtainen perustelu;
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e) tarvittaessa muut 
hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön tarpeellisiksi katsomat 
tiedot.

Or. en

Perustelu

Tämä muutos on tarpeen 6 ja 8 artiklan tiiviimmän yhteyden ja artikloihin tehtyjen muutosten 
huomioon ottamiseksi.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 14 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 14 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana kalenteripäivänä, jona se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa
lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 
päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaisi varmistaa, että ehdotuksessa käytetään johdonmukaisesti käsitettä 
”kalenteripäivä” sen sijaan, että eri yhteyksissä käytetään käsitteitä ”päivä”, 
”kalenteripäivä” ja ”työpäivä”.
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2017 ja vähintään kolmen 
vuoden välein tämän asetuksen 
voimaantulosta kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
asetuksen soveltamisesta ja sellaisten 
tämän asetuksen nojalla käytyjen 
kansainvälisten neuvottelujen 
edistymisestä, joissa käsitellään EU:n 
talouden toimijoiden mahdollisuutta 
osallistua julkisia hankintoja koskeviin 
menettelyihin kolmansissa maissa. Tätä 
varten jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
annettava komissiolle asiaankuuluvat 
tiedot.

Komissio antaa vähintään kolmen vuoden 
välein tämän asetuksen voimaantulosta 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän asetuksen 
soveltamisesta ja sellaisten tämän 
asetuksen nojalla käytyjen kansainvälisten 
neuvottelujen edistymisestä, joissa 
käsitellään EU:n talouden toimijoiden 
mahdollisuutta osallistua julkisia 
hankintoja koskeviin menettelyihin 
kolmansissa maissa. Tätä varten 
jäsenvaltioiden on pyynnöstä annettava 
komissiolle asiaankuuluvat tiedot. 
Samanaikaisesti toisen kertomuksensa 
kanssa komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle asetuksen 
muuttamista koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen, tai se perustelee, 
miksi asetusta ei ole sen mielestä tarpeen 
muuttaa. Ellei komissio noudata tätä 
velvoitetta, asetuksen voimassaolo päättyy 
kaksi vuotta toisen kertomuksen 
antamisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa ottaa tällä tarkistuksella käyttöön uudelleenarviointilausekkeen.
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PERUSTELUT

Komissio antoi 21. maaliskuuta 2012 kansainvälisiä julkisia hankintoja koskevan aloitteen. Se 
on luonnos asetukseksi, jolla rajoitetaan pääsyä EU:n julkisten hankintojen markkinoille 
sellaisilta kolmansilta mailta, jotka eivät tarjoa vastavuoroista pääsyä omille markkinoilleen. 
Komission tavoitteena on saada aikaan pelimerkkejä kolmansien maiden kanssa käytäviin 
kahdenvälisiin kauppaneuvotteluihin julkisten hankintojen markkinoiden avaamisesta. GATT-
sopimuksen III:8 artiklassa ja GATS-sopimuksen XIII artiklassa jätetään julkiset hankinnat 
WTO:n monenkeskisten kaupan suojakeinojen ulkopuolelle. Monet kolmannet maat ovat 
haluttomia avaamaan julkisten hankintojen markkinoitaan kansainväliselle kilpailulle tai 
avaamaan niitä enemmän kuin ne ovat tähän saakka tehneet. Sen vuoksi EU:n talouden 
toimijat kohtaavat rajoittavia hankintakäytäntöjä monissa unionin kauppakumppanimaissa.

Tärkeimpien kauppakumppaneiden (USA, Kanada, Japani, Intia) kanssa käytävien 
kauppaneuvottelujen ja julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) viidentoista 
osapuolen1¹ esittämien sitoumusten – jotka on tarkistettu, ja ne odottavat neuvoston ja 
parlamentin hyväksyntää – lisäksi ehdotetulla asetuksella aiotaan täydentää EU:n pyrkimyksiä 
avata kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoita EU:n yrityksille.

Julkisten hankintojen markkinoiden avaaminen

EU:n julkisten hankintojen markkinoiden oikeudellinen avoimuus näyttäisi olevan koko ajan 
enemmän ristiriidassa tällä alalla vallitsevien EU:n pyrkimysten ja etujen kanssa, mutta myös 
tärkeimpien kauppakumppanien rajoittavien käytäntöjen kanssa.

EU:n julkisten hankintojen markkinat ovat oikeudellisesti, de jure, laajalti avoimet 
kansainväliselle kilpailulle, mikä on osoitus EU:n sitoumuksesta vapaakauppaan. Komission 
julkistamien tietojen2 mukaan EU:n julkisten hankintojen osuus unionin BKT:stä on 15–
20 prosenttia ja Euroopan markkinoista 85 prosenttia, arvoltaan 352 miljardia euroa, on 
avoimia, kun vastaavat luvut ovat Yhdysvalloissa 32 prosenttia ja 178 miljardia euroa ja 
Japanissa 28 prosenttia ja 27 miljardia. Kuten komission vaikutustenarviointia koskevasta 
parlamentin yksityiskohtaisesta arvioinnista3 käy ilmi, eräiden asiantuntijoiden mukaan 
komissio on saattanut ehdotuksen vaikutustenarvioinnissa laskea väärin EU:n julkisten 
markkinoiden suhteellisen avoimuusasteen. He katsovat, että komission olisi pitänyt keskittyä 
markkinoille pääsyn osoittamaan tosiasialliseen, de facto -avoimuuteen. Tässä yhteydessä on 
syytä panna merkille, että markkinoille pääsy riippuu useista tekijöistä, kuten markkinoiden 
koko, kieliesteet, teknologia (erikoistuminen mukaan luettuna), ja että tuonnin 
markkinaosuuteen vaikuttavat muut suhteellista etua tarjoavat osatekijät sekä tapa, jolla 
ulkomaiset yritykset osallistuvat EU:n julkisten hankintojen markkinoihin: ulkomaisten 
osakkuus- ja tytäryhtiöiden kautta. Tämä osuus on suhteellisen suuri EU:ssa (epäsuora 
markkinoille pääsy).

                                               
1 Osapuolet ovat Armenia, Kanada, EU 28 jäsenvaltionsa puolesta, Hongkong, Islanti, Israel, Japani, Korea, 
Liechtenstein, Norja, Singapore, Sveitsi, Taiwan, Yhdysvallat, Alankomaat Aruban puolesta.
2 Lähde: Euroopan komission lehdistötiedote: Ulkoisia julkisia hankintoja koskeva aloite – usein kysytyt 
kysymykset, 21. maaliskuuta 2012.
3 Lähde: Kolmansien maiden vastavuoroinen pääsy EU:n julkisten hankintojen markkinoille – EP:n 
vaikutustenarvioinnin yksikön yksityiskohtainen analyysi komission vaikutustenarvioinnista, kesäkuu 2013.
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Julkisten hankintojen markkinat muodostavat yleisesti ottaen merkittävän kannustimen EU:lle 
sen käydessä kauppaneuvotteluja kolmansien maiden kanssa, sillä useat EU:n yritykset ovat 
hyvin kilpailukykyisiä monilla aloilla.

On käynyt selväksi, että monet kolmannet maat ovat haluttomia avaamaan julkisten 
hankintojen markkinoitaan EU:n yrityksille. Komissio on lisäksi havainnut, että kolmannet 
maat ovat viime vuosina turvautuneet yhä laajemmin protektionistisiin toimenpiteisiin, mikä 
rajoittaa de facto tai de jure pääsyä niiden julkisten hankintojen markkinoille. Tällaisia 
toimenpiteitä ovat muun muassa protektionististen vaatimusten asettaminen, kuten 
teknologiasiirtojen vaatiminen ehtona julkisten hankintasopimusten tekemiselle, tai 
kotimaisuusastetta koskevat vaatimukset.

EU on toistaiseksi onnistunut vain vähäisessä määrin avaamaan julkisten hankintojen 
markkinoita kauppasopimusten avulla. Vain harvat maat ovat allekirjoittaneet julkisia 
hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) ja Intian, Brasilian ja Kiinan kaltaiset merkittävät 
nopeasti kehittyvän talouden maat eivät osoita suurta mielenkiintoa GPA-sopimukseen 
liittymiseen lähitulevaisuudessa. Vaikka GPA-sopimusta on tarkistettu, siihen sisältyy 
edelleen lukuisia poikkeuksia eikä sillä sitouteta järjestelmällisesti kaikkia julkishallinnon 
tasoja. EU:n kolmansien maiden kanssa tekemät kahdenväliset vapaakauppasopimukset 
sisältävät myös usein eurooppalaisia yrityksiä koskevia julkisten hankintojen markkinoille 
pääsyä koskevia poikkeuksia. Ottaen huomioon, että EU:n julkisten hankintojen markkinat 
ovat suurelta osin avoimia ulkomaisille tarjoajille, komissiolle on osoittautunut vaikeaksi 
tehtäväksi saada kolmannet maat tekemään kauppaneuvotteluissa sitoumuksia tällä alalla.

Onko tarpeen toteuttaa toimia EU:n tasolla?

Mahdollisuutta rajoittaa sellaisten kolmansien maiden markkinoille pääsyä, jotka eivät käy
kauppaneuvotteluja EU:n kanssa, pyritään hyödyntämään kolmansien maiden kanssa 
käytävissä kauppaneuvotteluissa painostuskeinona, jotta maat avaavat julkisten hankintojen 
markkinansa. Tämä on mahdollista noudattaen WTO:n sääntöjä täysimääräisesti, sillä julkiset 
hankinnat eivät kuulu WTO:n monenvälisten sopimusten piiriin. Komissio katsoo, että koska 
EU voisi sulkea julkisten hankintojen markkinansa tilapäisesti ja osittain niiden kolmansien 
maiden yrityksiltä, jotka soveltavat rajoittavia toimia julkisiin hankintoihin, kyseisillä 
kolmansilla mailla on painava syy käynnistää asiaa koskevat neuvottelut EU:n kanssa.

Kolmansien maiden yritysten pääsy julkisten hankintojen markkinoille on osa EU:n yhteistä 
kauppapolitiikkaa, joka kuuluu unionin yksinomaisen toimivallan piiriin. EU rajoittaa tätä 
pääsyä tällä haavaa vain kahdessa tietyssä tapauksessa, kun se on antanut jäsenvaltioille (tai 
niiden hankintayksiköille) mahdollisuuden torjua kolmansista maista tulevat tarjoukset 
yleishyödyllisten palvelujen alalla (kuten televiestintä- ja postipalvelut ja vesi- ja 
energiahuolto): direktiivi 2004/17/EY tarjoaa hankintayksiköille mahdollisuuden torjua 
hankintamenettelyistään ulkomaiset tavarat, jotka eivät kuulu EU:n kansainvälisten 
sitoumusten piiriin, tai antaa etusija unionin tarjoajille ja EU:n kansainvälisten sitoumusten 
piiriin kuuluville tarjouksille tapauksissa, joissa tarjoukset ovat samanarvoisia. Puolustuksen 
alalla sovelletaan puolustus- ja turvallisuusalan hankintoja koskevan direktiivin (2009/81/EY) 
johdanto-osan kappaletta, jossa vahvistetaan, että jäsenvaltiot voivat päättää, voivatko niiden 
hankintaviranomaiset hyväksyä kolmansista maista peräisin olevia tarjouksia vai ei.
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Merkittäviä rajoituksia tai ehtoja pääsylle julkisten hankintojen markkinoilleen asettavien ja 
siten vastavuoroisen pääsyn torjuvien kolmansien maiden talouden toimijat osallistuvat yhä 
laajemmin tarjoajina EU:n julkisten hankintojen menettelyihin. Tämä tilanne on saanut eräät 
jäsenvaltiot toteuttamaan yksipuolisia toimia sellaisten talouden toimijoiden markkinoille 
pääsyn rajoittamiseksi, jotka tulevat kolmansista maista, joiden kanssa EU ei ole 
allekirjoittanut markkinoille pääsyä koskevia sitoumuksia. Kansalliset tai alueelliset 
toimenpiteet, joilla rajoitetaan kolmansien maiden pääsyä julkisten hankintojen markkinoille, 
ovat omiaan heikentämään yhteisen kauppapolitiikan yhdenmukaisuuden periaatetta ja ovat 
vastoin SEUT:n 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädettyä unionin yksinomaista 
toimivaltaa.

EU on lisäksi tehnyt kolmansien maiden kanssa lukuisia kauppasopimuksia, joiden mukaisesti 
EU on varannut itselleen yksinomaisen markkinoille pääsyn. Komissio toteaa, että 
oikeusvarmuuden ja avoimuuden vuoksi nämä varaukset on saatettava osaksi EU:n 
lainsäädäntöä. Hankintaviranomaisten olisi tuotava mahdolliset rajoitukset selkeästi esille ja 
ne on jätettävä komission hyväksyttäviksi, jotta yhteisen kauppapolitiikan ja sen soveltamisen 
yhdenmukaisuus voidaan varmistaa. Välineeseen sisältyy oikeusperusta, joka mahdollistaa 
täytäntöönpanosäädösten antamisen markkinoille pääsyä koskevien rajoitusten ottamiseksi 
osaksi lainsäädäntöä ja siten julkisten hankintojen markkinoiden avoimuuden lisäämiseksi.

Ehdotetun asetuksen parantaminen

Ehdotuksen ovat yhdessä jättäneet komissaarit Barnier ja de Gucht, jotka molemmat ovat 
todenneet, että unioni tarvitsee juuri tällaista välinettä.

Neuvoston reaktiot ovat kuitenkin olleet kirjavia: eräät jäsenvaltiot tukevat blokkina 
ehdotusta, kun taas toinen blokki valtioita ei näe tarvetta toimille ja vastustaa koko ajatusta, 
jota pidetään maailmankauppaan mahdollisesti kielteisesti vaikuttavana (lähinnä jos vahvat 
kolmannet maat toteuttavat vastatoimia) protektionistisena välineenä. Neuvosto ei 
valitettavasti olekaan kyennyt avaamaan lukkiutunutta tilannetta ja viemään ehdotuksen 
aihetta koskevia keskusteluja eteenpäin. Esittelijä haluaisi ehdottaa muutamia tarkistuksia, 
jotka saattaisivat toimia siltana ehdotusta vastustavien ja sitä puolustavien osapuolten välillä.

Arvioikaa vaikutukset ja asettakaa väline uudelleentarkastelun kohteeksi: esittelijän mielestä 
perusteltua vastausta ei ole annettu kysymykseen, edistetäänkö asetuksella julkisten 
hankintojen markkinoiden avaamista entisestään vai edistetäänkö sillä protektionismia? Koko 
säädöksen hylkääminen tästä syystä olisi kuitenkin kyseenalaista. Esittelijä ehdottaa siksi 
asetukseen lisättävää uudelleenarviointilauseketta, jolla komissio velvoitetaan tarkastelemaan 
asetuksen vaikutuksia sen jälkeen kun se on tullut voimaan ja sitä on sovellettu muutaman 
vuoden ajan sekä muuttamaan asetusta uudelleenarvioinnin tulosten mukaisesti. Esittelijä 
ehdottaa samasta syystä täytäntöönpanosäädösten avulla toteutettujen rajoittavien 
toimenpiteiden soveltamisajan rajoittamista enintään viiteen vuoteen (EU:n kaupan suoja-
asetusten säännösten tarjoaman mallin mukaisesti), jotta vältetään, että toimenpiteet sulkevat 
markkinat pysyvästi.

Yhteisen kauppapolitiikan yhdenmukaisuutta koskevan periaatteen suojeleminen: Kuten 
edellä todettiin, direktiivin 2004/17/EY 58 ja 59 artiklassa säädetään mahdollisuudesta sulkea 
tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tavaroiden ja palvelujen tarjoajat julkisten 
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hankintojen markkinoiden ulkopuolelle. Kyseisten säännösten soveltamisesta olisi luovuttava 
tämän asetuksen tullessa voimaan. Lisäksi jäsenvaltioissa sovelletaan erilaisia kansallisia 
ja/tai alueellisia sääntöjä.  Jotta sisämarkkinoiden vääristyminen voidaan estää ja jotta samalla 
voidaan varmistaa, että yhteisen kauppapolitiikan vaikutusvalta hyödynnetään tehokkaasti, 
olisi asetuksessa säädettävä selkeästi, että jäsenvaltiot tai niiden hankintaviranomaiset eivät 
voi rajoittaa kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen markkinoille pääsyä muilla kuin 
tässä asetuksessa vahvistetuin keinoin.

Sisämarkkinoiden pirstaloitumisen estäminen: On olemassa vaara, että komission ehdotuksen 
6 artikla johtaa sisämarkkinoiden pirstaloitumiseen, kun yhden jäsenvaltion 
hankintaviranomainen voi pyytää sulkemaan tietty ulkomainen tarjoaja menettelyn 
ulkopuolelle kyseisen artiklan nojalla, vaikka sama tarjoaja voi kilpailla vastaavanlaisesta 
hankkeesta toisten yritysten kanssa toisessa jäsenvaltiossa. Siksi olisi tehtävä selväksi, että 
hankintaviranomaiset voivat ryhtyä toimiin pyytääkseen rajoittamaan tiettyjen kolmansien 
maiden pääsyä niiden julkisten hankintojen markkinoille vain, mikäli komissio on päättänyt 
käynnistää asianomaisen kolmannen maan olennaisen vastavuoroisuuden puuttumista 
koskevan tutkimuksen. Hankintaviranomaiset eivät saa samasta syystä turvautua, ilman 
komission tiukkaa valvontaa, 13 artiklassa säädettyihin poikkeuksiin välttääkseen 
soveltamasta unionin tason toimenpiteitä. On otettava käyttöön mekanismi, jolla komissio voi 
kieltää hankintaviranomaista soveltamasta poikkeusmahdollisuutta, ellei se ole 
asianmukaisesti perusteltua.

Kehitysmaiden vahingoittamisen välttäminen: On olemassa vaara, että tällä välineellä 
vahingoitetaan tahattomasti kehitysmaita, kun otetaan huomioon, että eräät kehitysmaat eivät 
taloustilanteensa vuoksi vielä kykene avaamaan julkisten hankintojen markkinoitaan. Vähiten 
kehittyneet maat on jo jätetty ehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Esittelijä ehdottaa, että 
välineen soveltamisalan ulkopuolelle jäävien kehitysmaiden ryhmää laajennetaan. Voimassa 
oleva EU:n kauppalainsäädäntö olisi otettava viitekohdaksi määritettäessä EU:n 
kauppasuhteita kyseisten maiden kanssa, jotta se olisi johdonmukaista EU:n yleisen 
kauppapolitiikan kanssa. GSP-asetus1 tarjoaa tähän tarkoitukseen kattavan ja monisyisen 
kehyksen. Vaikka olisi ehdotuksen tavoitteen kannalta epätarkoituksenmukaista jättää 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle kaikki maat, jotka eivät (vielä) ole kehittyneitä maita, 
ehdotuksen erottelukykyä on parannettava: myös kehitysmaat, joita pidetään taloutensa 
yksipuolisuuden ja riittämättömän kansainväliseen kauppajärjestelmään yhdentymisen vuoksi 
muita heikommassa asemassa olevina, olisi jätettävä välineen ulkopuolelle.

                                               
1 Asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta.


