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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

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 yleisen 
tullietuusjärjestelmän soveltamisesta
(KOM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2011)0241),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0116/2011),

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0000/2011),

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.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Yleisen tullietuusjärjestelmän 
soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 
alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 
annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 
732/2008, jonka voimassaoloa on jatkettu 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 
muuttamista koskevalla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
No…, säännellään yleisen 
tullietuusjärjestelmän, jäljempänä ’GSP-
järjestelmä’, soveltamista, kunnes tätä 
asetusta aletaan soveltaa. Sen jälkeen GSP-
järjestelmän soveltamista olisi jatkettava 
ilman voimassaolon päättymispäivää. 
GSP-järjestelmää tarkastellaan kuitenkin
viisi vuotta sen voimaantulon jälkeen. 

(6) Yleisen tullietuusjärjestelmän 
soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 
alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 
annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 
732/2008, jonka voimassaoloa on jatkettu 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 
muuttamista koskevalla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
No…, säännellään yleisen 
tullietuusjärjestelmän, jäljempänä ’GSP-
järjestelmä’, soveltamista, kunnes tätä 
asetusta aletaan soveltaa. Sen jälkeen GSP-
järjestelmän soveltamista olisi jatkettava 
kymmenen vuoden ajan lukuun ottamatta 
vähiten kehittyneitä maita koskevaa 
erityisjärjestelyä, jonka soveltamista olisi 
jatkettava ilman voimassaolon 
päättymispäivää. Järjestelmää
tarkastellaan viisi vuotta sen voimaantulon 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

The European Commission proposes an open-ended regulation, with no limited duration.
Given the major changes proposed, and that this is the first time the European Parliament has 
the possibility to contribute to this regulation under the Ordinary Legislative Procedure, it 
would be more appropriate to propose a limited duration of ten years. This would still be a 
period long enough in order to ensure predictability and stability, and would also coincide 
with the timeframe presently set out for the guidelines for the application of the scheme of 
generalised tariff preferences. The Everything But Arms scheme should however, as has been 
the case up to now, be open-ended.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tullinalennuksen olisi oltava riittävän 
suuri, jotta se kannustaisi kaupan alan 
toimijoita hyödyntämään GSP-järjestelmän 
tarjoamia mahdollisuuksia. Arvotullien 
yleisen alennuksen olisi tämän vuoksi 
oltava kiinteä 3,5 prosenttiyksikköä
suosituimmuustullista, ja tekstiilien ja 
tekstiilituotteiden arvotullia olisi 
alennettava 20 prosentilla. Paljoustulleja 
olisi alennettava 30 prosentilla. Jos on 
vahvistettu vähimmäistulli, sitä ei olisi 
sovellettava.

(19) Tullinalennuksen olisi oltava riittävän 
suuri, jotta se kannustaisi kaupan alan 
toimijoita hyödyntämään GSP-järjestelmän 
tarjoamia mahdollisuuksia. Arvotullien 
yleisen alennuksen olisi tämän vuoksi 
oltava kiinteä 4 prosenttiyksikköä
suosituimmuustullista, ja tekstiilien ja 
tekstiilituotteiden arvotullia olisi 
alennettava 20 prosentilla. Paljoustulleja 
olisi alennettava 30 prosentilla. Jos on 
vahvistettu vähimmäistulli, sitä ei olisi 
sovellettava.

Or. en

Perustelu

Tämän järjestelmän houkuttelevuuden parantaminen on tärkeää, koska nykyinen vähennys on 
useassa tapauksessa suosituimmuusaseman saavuttamisen kustannuksia pienempi. Kun 
otetaan huomioon, että monet kilpailukykyisemmät valtiot jätetään järjestelmän ulkopuolelle, 
vähennystä voidaan korottaa jossakin määrin järjestelmän piiriin jäävien alhaisen tulotason 
ja keskitulotason maiden osalta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) 'mailla' maita ja alueita, joilla on 
tullihallinto;

Or. en

Perustelu

Tämä selvennys on välttämätön, jotta voidaan välttää maan määritelmästä aiheutuvat 
väärinkäsitykset tätä asetusta sovellettaessa.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohtaa ei 
sovelleta vähiten kehittyneisiin maihin.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
vähiten kehittyneisiin maihin.

Or. en

Perustelu

Selvennys on välttämätön, jotta voidaan selventää, että vähiten kehittyneet maat kuuluvat 
pysyvästi ”Kaikki paitsi aseet”-kauppajärjestelmän piiriin edellyttäen, että YK luokittelee ne 
edelleen vähiten kehittyneiksi maiksi.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevan 1 kohdan a alakohtaa 
sovelletaan vasta kahden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta maihin, 
jotka asetuksen voimaantuloon mennessä 
ovat saaneet päätökseen neuvottelunsa 
Euroopan unionin kanssa tehtävästä 
kahdenväliseen etuuskohteluun 
perustuvasta 
markkinoillepääsysopimuksesta, jota ei 
vielä sovelleta ratifiointijärjestelyn ollessa 
käynnissä. 

Or. en

Perustelu

Maata, joka on saanut päätökseen neuvottelunsa Euroopan unionin kanssa tehtävästä 
kahdenväliseen etuuskohteluun perustuvasta markkinoillepääsysopimuksesta, ja jota ei vielä 
sovelleta ratifiointijärjestelyn ollessa käynnissä, ei pitäisi sulkea lähtökohtaisesti GPS-
järjestelmän ulkopuolelle. Edellä mainitun avulla vältetään suosituimmuustullien MFN-tullin 
uudelleen käyttöönotto siirtymäkauden aikana, mikä saattaisi johtaa kaupankäynnin 
häiriöihin maassa, joka on sitoutunut vahvistamaan kauppasuhteitaan Euroopan unionin 
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kanssa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) päätöstä edunsaajamaan poistamisesta 
GSP-edunsaajamaiden luettelosta 3 kohdan 
mukaisesti ja 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan perusteella aletaan soveltaa 
vuoden kuluttua päätöksen voimaantulosta;

a) päätöstä edunsaajamaan poistamisesta 
GSP-edunsaajamaiden luettelosta 3 kohdan 
mukaisesti ja 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan perusteella aletaan soveltaa 
kahden vuoden kuluttua päätöksen 
voimaantulosta;

Or. en

Perustelu

On loogista, että kaikki siirtymäkautta koskevat määräykset yhdenmukaistetaan.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisen tullitariffin mukaisia 
arvotulleja alennetaan 3,5 
prosenttiyksiköllä liitteessä V luetelluilta 
aroilta tuotteilta. Tämä alennus on GSP-
jaksoihin XI a ja XI b kuuluvien tuotteiden 
osalta 20 prosenttia.

2. Yhteisen tullitariffin mukaisia 
arvotulleja alennetaan 4 prosenttiyksiköllä
liitteessä V luetelluilta aroilta tuotteilta. 
Tämä alennus on GSP-jaksoihin XI a ja XI 
b kuuluvien tuotteiden osalta 20 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Tämän järjestelmän houkuttelevuuden parantaminen on tärkeää, koska nykyinen vähennys on 
useassa tapauksessa suosituimmuusaseman saavuttamisen kustannuksia pienempi. Kun 
otetaan huomioon, että monet kilpailukykyisemmät valtiot jätetään järjestelmän ulkopuolelle, 
vähennystä voidaan korottaa jossakin määrin järjestelmän piiriin jäävien alhaisen tulotason 
ja keskitulotason maiden osalta.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos etuustulleille, jotka on laskettu 
asetuksen (EY) N:o 732/2008 6 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä sovellettavia yhteisen 
tullitariffin mukaisia arvotulleja 
noudattaen, on vahvistettu yli 3,5 
prosenttiyksikön suuruinen tullinalennus 
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille 
tuotteille, kyseisiä etuustulleja sovelletaan 
edelleen.

3. Jos etuustulleille, jotka on laskettu 
asetuksen (EY) N:o 732/2008 6 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä sovellettavia yhteisen 
tullitariffin mukaisia arvotulleja 
noudattaen, on vahvistettu yli 4 
prosenttiyksikön suuruinen tullinalennus 
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille
tuotteille, kyseisiä etuustulleja sovelletaan 
edelleen.

Or. en

Perustelu

Tämän järjestelmän houkuttelevuuden parantaminen on tärkeää, koska nykyinen vähennys on 
useassa tapauksessa suosituimmuusaseman saavuttamisen kustannuksia pienempi. Kun 
otetaan huomioon, että monet kilpailukykyisemmät valtiot jätetään järjestelmän ulkopuolelle, 
vähennystä voidaan korottaa jossakin määrin järjestelmän piiriin jäävien alhaisen tulotason 
ja keskitulotason maiden osalta.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tiedonsaannin edistämiseksi ja 
avoimuuden lisäämiseksi komissio 
varmistaa myös, että GPS-jaksoja 
koskevat tilastotiedot julkistetaan 
säännöllisesti julkisessa tietokannassa. 

Or. en

Perustelu

Kaikkien asianomaisten toimijoiden avoimuuden parantamiseksi on välttämätöntä, että 
tilastotiedot, joihin arviointi perustuu, julkistetaan säännöllisin väliajoin myös luettelon 
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varsinaisten tarkistusten välisinä aikoina.  

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa 
koskevan erityisen kannustusmenettelyn 
mukaisten tullietuuksien 
myöntämispäivästä lähtien komissio 
valvoo liitteessä VIII lueteltujen 
yleissopimusten ratifiointia ja tosiasiallista 
täytäntöönpanoa tarkastelemalla 
asianomaisten valvontaelinten päätelmiä ja 
suosituksia. 

1. Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa 
koskevan erityisen kannustusmenettelyn 
mukaisten tullietuuksien 
myöntämispäivästä lähtien komissio 
valvoo liitteessä VIII lueteltujen 
yleissopimusten ratifiointia ja tosiasiallista 
täytäntöönpanoa sekä yhteistyötä 
valvontaelinten kanssa tarkastelemalla 
asianomaisten valvontaelinten päätelmiä ja 
suosituksia. 

Or. en

Perustelu

9 artiklan 1 kohdan mukaiset velvoitteet ja sitoumukset koskevat myös säännöllisen arvioinnin 
hyväksymistä sekä yhteistoimintaan perustuvaa osallistumista valvontamenettelyihin. Näin 
ollen on tärkeää, että myös viimeksi mainittu osa Euroopan komission suorittamasta 
arvioinnista toteutetaan. 

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio esittää Euroopan 
parlamentille kertomuksen, jossa se 
esittää havaintonsa ja perustellut 
päätelmänsä, jotka se on tehnyt kaikista 
asiaankuuluvista tosiseikoista ja 
oikeudellisista seikoista, ottaen huomioon 
37a artiklassa tarkoitettujen 
luottamuksellisten tietojen suojan. 
Komissio julkaisee kertomuksen 
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viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
kertomuksen esittämisestä Euroopan 
parlamentille. 

Or. en

Perustelu

GSP-asetuksen säännösten mukauttaminen Euroopan unionin hyväksymien muiden 
suojasäännösten kanssa on tärkeää, ja yhtä tärkeää on se, että Euroopan parlamentti saa 
täydelliset tiedot mainituista asetuksen täytäntöönpanon merkittävistä näkökohdista.  
Luottamuksellisuutta koskevat erityiset säännökset ovat kuitenkin välttämättömiä, kuten nk. 
Omnibus I-direktiiviä (KOM(2011)0082) koskeneissa horisontaalisissa tarkistuksissa on 
määritelty.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
27 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jos lopullisesti vahvistettujen tosiasioiden 
perusteella todetaan, että 22 artiklan 1 
kohdassa vahvistetut edellytykset eivät 
täyty, komissio hyväksyy 38 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen päätöksen tutkimuksen ja 
menettelyn lopettamisesta. Tämä päätös 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. Tutkimus katsotaan päättyneeksi, 
jos päätöstä ei julkaista 24 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
ja kaikki kiireelliset ennaltaehkäisevät 
toimet raukeavat ilman eri toimenpiteitä.

Jos lopullisesti vahvistettujen tosiasioiden 
perusteella todetaan, että 22 artiklan 1 
kohdassa vahvistetut edellytykset eivät 
täyty, komissio hyväksyy 38 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen päätöksen tutkimuksen ja 
menettelyn lopettamisesta. Tämä päätös 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. Tutkimus katsotaan päättyneeksi, 
jos päätöstä ei julkaista 24 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
ja kaikki kiireelliset ennaltaehkäisevät 
toimet raukeavat ilman eri toimenpiteitä. 
Väliaikaisten toimenpiteiden mukaisesti 
kannetut tullit palautetaan ilman eri 
toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

GSP-asetuksen säännösten mukauttaminen Euroopan unionin hyväksymien muiden 
suojasäännösten kanssa on tärkeää. Jos normaalien yhteisten tullitariffien käyttöönottoa 
koskevia ehtoja ei täytetä, tullit palautetaan edunsaajalle. 
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tässä luvussa olevan I 
jakson säännösten soveltamista komissio 
poistaa omasta aloitteestaan ja 38 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen 7 ja 13 artiklassa
tarkoitetut tullietuudet GSP-jakson 11 b
tuotteilta tai yhdistetyn nimikkeistön 
koodeihin 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 
19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 ja 3824 90 
97 kuuluvilta tuotteilta kunkin vuoden 
tammikuun 1 päivänä, silloin kun 
tapauksen mukaan liitteessä V tai IX 
lueteltujen tuotteiden tuonti on peräisin 
edunsaajamaasta ja kokonaisuutena

1. Rajoittamatta tässä luvussa olevan I 
jakson säännösten soveltamista komissio 
poistaa omasta aloitteestaan ja 38 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen 7 ja 12 artiklassa
tarkoitetut tullietuudet GSP-jaksojen 11 a 
ja 11 b tuotteilta tai yhdistetyn 
nimikkeistön koodeihin 2207 10 00, 2207 
20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 
ja 3824 90 97 kuuluvilta tuotteilta kunkin 
vuoden tammikuun 1 päivänä, silloin kun 
tapauksen mukaan liitteessä V tai IX 
lueteltujen tuotteiden tuonti on peräisin 
edunsaajamaasta ja kokonaisuutena

Or. en

Perustelu

Tekstiilejä koskevaa erityistä turvalauseketta olisi sovellettava myös tekstiileihin ja 
vaatteisiin. Kahden mainitun alan erilaiselle kohtelulle ei ole mitään asianmukaisia 
taloudellisia eikä teknisiä perusteita. Toiseksi tarkistuksessa viitataan alkutekstin artiklaan, 
jonka tekstiä on korjattava. 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) GSP-jakson 11 b tuotteiden tapauksessa 
minä tahansa 12 kuukauden ajanjaksona 
ylittää liitteessä VI olevassa 2 kohdassa 
tarkoitetun osuuden kaikista liitteessä I
luetelluista maista ja alueilta Euroopan 
unioniin tapahtuvan, GSP-jaksoon 11 b
kuuluvien tuotteiden tuonnin arvosta.

b) GSP-jaksojen 11 a ja 11 b tuotteiden 
tapauksessa minä tahansa 12 kuukauden 
ajanjaksona ylittää liitteessä VI olevassa 2 
kohdassa tarkoitetun osuuden kaikista 
liitteessä II luetelluista maista ja alueilta 
Euroopan unioniin tapahtuvan, GSP-
jaksoihin 11 a ja 11 b kuuluvien tuotteiden 
tuonnin arvosta.
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Or. en

Perustelu

Tekstiilejä koskevaa erityistä turvalauseketta olisi sovellettava myös tekstiileihin ja 
vaatteisiin. Kahden mainitun alan erilaiselle kohtelulle ei ole mitään asianmukaisia 
taloudellisia eikä teknisiä perusteita. Komission laatimassa alkuperäisessä tekstissä on myös 
virheellinen viittaus väärään liitteeseen.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tässä luvussa olevan I 
jakson säännösten soveltamista 
edunsaajamaista peräisin oleviin, 
asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 
vahvistetun yhteisen tullitariffin 1–24 
ryhmän tuotteisiin voidaan soveltaa 
erityistä valvontajärjestelyä häiriöiden 
välttämiseksi Euroopan unionin 
markkinoilla. Komissio päättää 38 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen omasta 
aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä 
sekä kuultuaan asianomaista maatalous- tai 
kalastusalan yhteistä markkinajärjestelyä 
käsittelevää komiteaa, sovelletaanko 
kyseistä erityistä valvontajärjestelyä, ja 
määrittää valvontajärjestelyn 
soveltamisalaan kuuluvat tuotteet.

1. Rajoittamatta tässä luvussa olevan I 
jakson säännösten soveltamista 
edunsaajamaista peräisin oleviin, 
asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 
vahvistetun yhteisen tullitariffin 1–24 
ryhmän tuotteisiin voidaan soveltaa 
erityistä valvontajärjestelyä häiriöiden 
välttämiseksi Euroopan unionin 
markkinoilla. Komissio päättää 38 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen omasta aloitteestaan 
tai jäsenvaltion pyynnöstä sekä kuultuaan 
asianomaista maatalous- tai kalastusalan 
yhteistä markkinajärjestelyä käsittelevää 
komiteaa, sovelletaanko kyseistä erityistä 
valvontajärjestelyä, ja määrittää 
valvontajärjestelyn soveltamisalaan 
kuuluvat tuotteet.

Or. en

Perustelu

On asianmukaista, että valvontatoimien hyväksymisen yhteydessä sovelletaan neuvoa-antavaa 
menettelyä, kun otetaan huomioon näiden toimenpiteiden vaikutukset ja niiden looginen 
järjestys suhteessa pysyvien suojatoimenpiteiden hyväksymiseen. 
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava kutakin 
vuosineljännestä seuraavien kuuden 
viikon kuluessa Eurostatille tilastotiedot 
sellaisista tuotteista, jotka on luovutettu 
vapaaseen liikkeeseen kyseisen 
vuosineljänneksen aikana tullietuuksin, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 
mukaisesti. Näistä tiedoista, jotka on 
toimitettava käyttäen yhdistetyn 
nimikkeistön (CN) koodeja ja tarvittaessa 
Taric-koodeja, on käytävä ilmi 
alkuperämaittain arvot, määrät ja 
paljousyksiköt, jotka vaaditaan kyseisen 
asetuksen määritelmien mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 8 
artiklan 1 kohdan mukaisessa 
määräajassa Eurostatille tilastotiedot 
sellaisista tuotteista, jotka on luovutettu 
vapaaseen liikkeeseen kyseisen 
viitekuukauden aikana tullietuuksin 
mainitun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
471/2009 mukaisesti. Näistä tiedoista, 
jotka on toimitettava käyttäen yhdistetyn 
nimikkeistön (CN) koodeja ja tarvittaessa 
Taric-koodeja, on käytävä ilmi 
alkuperämaittain arvot, määrät ja 
paljousyksiköt, jotka vaaditaan kyseisen 
asetuksen määritelmien mukaisesti. 
Eurostat tiedottaa asiaankuuluvista 
tilastotiedoista mainitun asetuksen 10 
artiklan mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Kaikkien asianomaisten toimijoiden avoimuuden lisäämiseksi ja erityisesti jotta vientiyritykset 
ja maahantuojat voivat olla tietoisia tuoteryhmien mahdollisesta jaottelusta, tilastotietoja on 
julkistettava säännöllisin väliajoin muita kauppatilastoja koskevien säännösten mukaisesti.  

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. 

Or. en
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Perustelu

On selvää, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle on ilmoitettava samanaikaisesti, ja tämä sanamuoto sisältyy johdonmukaisesti 
artiklaan, joka sisältää delegoituja säädöksiä koskevat määräykset. 

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 a artikla
1. Tämän asetuksen mukaisesti saatuja 
tietoja saa käyttää ainoastaan siihen 
tarkoitukseen, jota varten ne on pyydetty. 
2. Mitään tämän asetuksen nojalla 
saatuja luottamuksellisia tietoja tai 
luottamuksellisesti toimitettuja tietoja ei 
saa ilmaista muutoin kuin tiedot 
toimittaneen osapuolen nimenomaisella 
luvalla.
3. Luottamuksellista käsittelyä koskevassa 
pyynnössä on ilmoitettava, miksi tiedot 
ovat luottamuksellisia. Jos kuitenkin 
ilmenee, ettei tietojen toimittaja halua 
saattaa niitä julkisiksi eikä antaa lupaa 
niiden ilmaisemiseen yleisluontoisesti tai 
yhteenvetona ja ettei luottamuksellista 
käsittelyä koskeva pyyntö ole perusteltu, 
kyseiset tiedot voidaan jättää ottamatta 
huomioon.
4. Tietoa on joka tapauksessa pidettävä 
luottamuksellisena, jos sen ilmaisemisesta 
voi aiheutua merkittäviä haitallisia 
seurauksia sille, joka on toimittanut 
tämän tiedon tai ollut sen lähde. 
5. Edellä oleva 1–4 kohta ei estä unionin 
viranomaisia ottamasta huomioon 
yleisluonteisia tietoja ja erityisesti syitä, 
joihin tämän asetuksen mukaiset 
päätökset perustuvat. Näiden 
viranomaisten on kuitenkin otettava 
huomioon niiden luonnollisten 
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henkilöiden ja oikeushenkilöiden, jotka 
eivät halua liikesalaisuuksiaan 
ilmaistavan, laillinen etu.  

Or. en

Perustelu

GSP-asetuksen säännösten mukauttaminen Euroopan unionin hyväksymien muiden 
suojasäännösten kanssa on tärkeää, ja yhtä tärkeää on se, että Euroopan parlamentti saa 
täydelliset tiedot mainituista asetuksen täytäntöönpanon merkittävistä näkökohdista.  
Luottamuksellisuutta koskevat erityiset määräykset ovat kuitenkin välttämättömiä, kuten nk. 
Omnibus I -direktiiviä (KOM(2011)0082) koskeneissa horisontaalisissa tarkistuksissa on 
määritelty.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta –2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun komitean lausunto on tarkoitus 
hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, 
menettely päätetään lausunnon 
antamiselle asetetussa määräajassa 
tuloksettomana jos komitean 
puheenjohtaja niin päättää tai jos 
komitean jäsenten enemmistö sitä pyytää. 

Or. en

Perustelu

Myös menettelyn määrittäminen on välttämätöntä tapauksissa, joissa kirjallista lausuntoa 
pyydetään asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklan perusteella. 

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
39 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää neuvostolle ja Euroopan
parlamentille kahden vuoden välein 
kertomuksen, jossa käsitellään GSP-

1. Komissio esittää vuosittain Euroopan
parlamentille kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta ja 
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järjestelmän vaikutuksia viimeksi 
kuluneelta kahden vuoden ajalta ja 
kaikkia 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
etuusmenettelyjä.

täytäntöönpanosta. Kertomuksessa 
käsitellään kaikkia 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja etuusmenettelyjä, myös 
kaupan esteitä koskevat velvoitteet, sekä 
esitetään yhteenveto edunsaajamaiden ja -
alueiden kanssa käytävää kauppaa 
koskevista tilastoista ja kaupan 
kehittymisestä.
2. Yleisten tullietuuksien komitea ja 
Euroopan parlamentti tarkastelevat 
järjestelmän vaikutuksia kertomuksen 
perusteella. Euroopan parlamentti voi 
kutsua komission asiasta vastaavan 
valiokuntansa kokoukseen esittelemään ja 
selittämään kaikki seikat, jotka liittyvät 
tämän asetuksen täytäntöönpanoon.
3. Komissio julkaisee kertomuksen 
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
kertomuksen esittämisestä yleisten 
tullietuuksien komitealle ja Euroopan 
parlamentille.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että kertomuksen esittämistä koskevaa velvoite määritellään selkeästi 
asetuksessa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Järjestelmää sovelletaan 10 vuoden 
ajan tämän asetuksen voimaantulosta. 
Voimassaolon päättymispäivää ei 
kuitenkaan sovelleta vähiten 
kehittyneiden maiden erityisjärjestelyihin 
eikä muihin tämän asetuksen säännöksiin 
siltä osin kuin niitä sovelletaan yhdessä 
kyseisten järjestelyjen kanssa. 

Or. en
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Perustelu

The European Commission proposes an open-ended regulation, with no limited duration.
Given the major changes proposed, and that this is the first time the European Parliament has 
the possibility to contribute to this regulation under the Ordinary Legislative Procedure, it 
would be more appropriate to propose a limited duration of ten years. This would still be a 
period long enough in order to ensure predictability and stability, and would also coincide 
with the timeframe presently set out for the guidelines for the application of the scheme of 
generalised tariff preferences. The Everything But Arms scheme should however, as has been 
the case up to now, be open-ended.
(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Liite V – uusi teksti

Komission teksti

Parlamentin tarkistus

HS code Tavaran kuvaus Arka (S) /Muu kuin 
arka (NS)

280519
Alkali- ja maa-alkalimetallit (ei kuitenkaan natrium ja 
kalsium) NS

280530
Harvinaiset maametallit, skandium ja yrttium, myös 
näiden aineiden keskinäiset seokset ja lejeeringit NS

281820 Alumiinioksidi (paitsi keinotekoinen korundi) NS

310221 Ammoniumsulfaatti NS

310240

Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai 
muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka 
eivät ole lannoitteita 

NS

310250 Sodiumnitraatti NS

310260
Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja 
seokset NS

780199
Muokkaamaton puhdistettavaksi tarkoitettu lyijy, kuten
78.01 NS

810194
Muokkaamaton volframi, sintratut tangot ja profiilit 
mukaan luettuina NS
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810411
Muokkaamaton magnesium, joka sisältää painoarvoltaan 
vähintään 99,8 prosentti magnesiumia NS

810419 Muokkaamaton magnesium (8104.11 pois lukien) NS

810720 Muokkaamaton kadmium; jauheet NS

810820 Muokkaamaton titanium; jauheet NS

810830 Titaniumjäte ja -romu NS

Or. en

Perustelu

Koska useat taloudellisesti kilpailukykyisemmät valtiot eivät kuulu järjestelyn piiriin, 
järjestelmän piiriin kuuluvien aineiden lukumäärää voidaan laajentaa järjestelmän 
kehityspotentiaalin parantamiseksi. Tuotevalikoiman laajentamisen yhteydessä on 
varmistettava, että valitut tuotteet ovat merkittäviä järjestelmän piiriin jäävien maiden 
kannalta, mutta toisaalta on vältettävä vähiten kehittyneiden maiden ja EU:n teollisuuden 
etujen vahingoittamista 

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Liite V – uusi teksti

Komission teksti

Parlamentin tarkistus

HS code Tavaran kuvaus Arka (S) /Muu 
kuin arka 

(NS)

3103 10 Superfosfaatit S

3105 Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai 
kolmea seuraavista lannoittavista aineista: typpeä, fosforia 
tai kaliumia; muut lannoitteet; 31 ryhmän tuotteet 
tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai 
bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa

S

ex 32 ryhmä Parkitus- ja väriuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; 
värit, pigmentit ja muut väriaineet; maalit ja lakat; kitti 
sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; painovärit, muste ja 
tussi; ei kuitenkaan nimikkeiden 3204 ja 3206 tuotteet ja 
lukuun ottamatta alanimikkeiden 3201 20 00, 3201 90 20, 
ex 3201 90 90 (eukalyptusperäiset parkitusuutteet), ex 

NS
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3201 90 90 (gambiiri- ja myrobalaanihedelmäperäiset 
parkitusuutteet) ja ex 3201 90 90 (muut kasviperäiset 
parkitusuutteet) tuotteita

3204 Synteettiset orgaaniset väriaineet, myös kemiallisesti 
määritellyt; 32 ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut 
synteettisiin orgaanisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet; 
synteettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään 
fluoresoivina kirkasteina tai luminoforeina, myös 
kemiallisesti määritellyt

S

3206 Muut väriaineet; 32 ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut 
valmisteet, muut kuin nimikkeisiin 3203, 3204 ja 3205 
kuuluvat; epäorgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään 
luminoforeina, myös kemiallisesti määritellyt

S

33 luku Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajuste-, kosmeettiset ja 
toalettivalmisteet

NS

34 luku Saippua ja suopa, orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, 
pesuvalmisteet, voiteluvalmisteet, tekovahat, valmistetut 
vahat, kiillotus-, hankaus- ja puhdistusvalmisteet, kynttilät 
ja niiden kaltaiset tuotteet, muovailumassat, 
”hammasvahat” ja kipsiin perustuvat hammaslääkinnässä 
käytettävät valmisteet

NS

3501 Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; 
kaseiiniliimat

S

3502 90 90 Albuminaatit ja muut albumiinijohdannaiset NS

3503 00 Gelatiini (myös suorakaiteen tai neliön muotoisina 
lehtisinä, myös pintakäsiteltyinä tai värjättyinä) ja 
gelatiinijohdannaiset; kalanrakkoselvikkeet; muut 
eläinperäiset liimat, ei kuitenkaan nimikkeen 3501 
kaseiiniliimat

NS

3504 00 00 Peptonit ja niiden johdannaiset; muut proteiiniaineet ja 
niiden johdannaiset, muualle kuulumattomat; vuotajauhe, 
myös kromikäsitelty

NS

3505 10 50 Tärkkelys, esteröity tai eetteröity NS

3506 Valmistetut liimat ja liisterit, muualle kuulumattomat; 
liimana tai liisterinä käytettäväksi soveltuvat tuotteet, 
liimana tai liisterinä myytävät, nettopainoltaan enintään 
1 kg:n vähittäismyyntipakkauksissa

NS

3507 Entsyymit; muualle kuulumattomat entsyymivalmisteet S

36 luku Räjähdysaineet; pyrotekniset tuotteet; tulitikut; pyroforiset 
seokset; helposti syttyvät aineet

NS

37 luku Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet NS
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ex 38 ryhmä Erinäiset kemialliset tuotteet, ei kuitenkaan nimikkeiden 
3802 ja 3817 00, alanimikkeiden 3823 12 00 ja 3823 70 00 
ja nimikkeen 3825 tuotteet ja lukuun ottamatta 
alanimikkeiden 3809 10 ja 3824 60 tuotteita

NS

3802 Aktiivihiili; aktivoidut luonnon kivennäistuotteet; eläinhiili, 
myös käytetty

S

3817 00 Seostetut alkyylibentseenit ja seostetut alkyylinaftaleenit, 
muut kuin nimikkeisiin 2707 ja 2902 kuuluvat

S

3823 12 00 Öljyhappo S

3823 70 00 Teolliset rasva-alkoholit S

3825 Kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden jätetuotteet, 
muualle kuulumattomat; yhdyskuntajäte; viemäriliete; 
muut 38 ryhmän 6 huomautuksessa tarkoitetut jätteet

S

Or. en

Perustelu

Termi "6b" on jäänyt vahingossa pois komission ehdotuksen liitteestä V. Yleisen 
tullietuusjärjestelmän 6b osaston pitäisi kattaa tässä tarkistuksessa esitetyt tullinimikkeet.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – uusi teksti

Komission teksti

Parlamentin tarkistus

HS code Tavaran kuvaus Arka (S) /Muu kuin 
arka (NS)

280519 Muut alkaliset maametallit kuin sodium ja kalsium NS

280530
Skandiumin ja yttriumin kaltaiset sekoitetut/lejeeratut 
harvinaiset maametallit NS

281820 Alumiinioksidi (keinotekoinen corundum poisluettuna) NS

780199
Muokkaamaton puhdistettavaksi tarkoitettu lyijy, kuten 
78.01 NS

Or. en
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Perustelu

Koska useat taloudellisesti kilpailukykyisemmät valtiot eivät kuulu järjestelyn piiriin, 
järjestelmän piiriin kuuluvien aineiden lukumäärää voidaan laajentaa järjestelmän 
kehityspotentiaalin parantamiseksi. Tuotevalikoiman laajentamisen yhteydessä on 
varmistettava, että valitut tuotteet ovat merkittäviä järjestelmän piiriin jäävien maiden 
kannalta, mutta toisaalta on vältettävä vähiten kehittyneiden maiden ja EU:n teollisuuden 
etujen vahingoittamista 
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PERUSTELUT

Johdanto

Euroopan unioni on myöntänyt vuodesta 1971 lähtien kehitysmaille yleisessä 
tullietuusjärjestelmässä, jäljempänä ’GSP-järjestelmä’, alennettujen tullien muodossa olevia 
ei-vastavuoroisia tullietuuksia, jotka koskevat tavaratuontia kehitysmaista unionin 
markkinoille. GSP-järjestelmä on osa yhteistä kauppapolitiikkaa EU:n ulkoisesta toiminnasta 
annettujen yleisten määräysten mukaisesti ja on aikaisemmin pantu täytäntöön neuvoston 
asetuksilla. Viimeisin järjestely on vuodelta 2008 ja nyt sitä on aiheellista tarkistaa. Tähän 
asetukseen sovelletaan ensimmäistä kertaa tavallista lainsäätämisjärjestystä, mikä on 
seurausta Lissabonin sopimuksen voimaantulosta.

Tämän keskeisen kaupan alan välineen tarkoituksena on helpottaa kehitysmaiden 
osallistumista kansainväliseen kauppaan ja siten tuottaa niille tulotasoa nostavia 
lisävientituloja, joilla ne voivat rahoittaa kestävää kehitystä ja köyhyyden vähentämistä 
tukevia poliittisia strategioitaan.

Vuonna 2009 EU:n tuonnin arvo järjestelmän puitteissa oli noin 60 miljardia euroa ja edusti 
neljää prosenttia kokonaistuonnista.

GSP kattaa kolme erillistä etuusjärjestelmää:
– tavanomaisen GSP-järjestelmän, 
– kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskeva erityisen kannustusmenettelyn, joka tunnetaan 
nimellä GSP+; - menettely tarjoaa ylimääräisiä tullinalennuksia, joilla tuetaan heikossa 
asemassa olevia kehitysmaita, jos ne ratifioivat ja panevat täytäntöön asianmukaisia 
kansainvälisiä yleissopimuksia perustavien ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien 
suojelemiseksi sekä hyvän hallinnon normien saavuttamiseksi,
– kaikki paitsi aseet -menettely, jonka piiriin kuuluvien vähiten kehittyneiden maiden 
tuotteisiin ei sovelleta mitään tullimaksuja eikä kiintiöitä EU:ssa, aseet ja ammukset pois 
luettuina.

Tämä yleinen rakenne säilytetään uudessa lainsäädäntöehdotuksessa, mutta tehdään useita 
muutoksia tuontijärjestelyyn kehitysmaista ja pyritään "keskittämään tuontietuudet niihin 
kehitysmaihin, jotka tarvitsevat eniten apua". Käytännössä tämä merkitsee sitä, että etuudet 
otetaan pois eräiltä mailta ja siten lisätään etuuksien arvoa niille, jotka säilyvät järjestelyn 
piirissä. Tätä voidaan kutsua "etuuksien lujittamiseksi".

1. Maantieteellinen kattavuus

Merkittävin muutos uudessa ehdotuksessa on etuuksien saamista koskevien uusien 
perusteiden käyttöönottaminen. Muutoksella edunsaajien lukumäärä supistuu merkittävästi, 
nykyisestä 176 maasta noin 80 maahan. Tämä johtuu kolmesta seikasta ehdotuksessa:

a) maat, joilla on vaihtoehtoinen etuusjärjestely, etupäässä vapaakauppasopimus, eivät 
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enää saa GSP-etuuksia.

b) EU:n, Yhdysvaltojen ja Australian merentakaiset alueet on jätetty järjestelyn 
ulkopuolelle.

c) Maat, jotka Maailmanpankki on luokitellut korkean tulotason tai ylemmän keskitulotason
maiksi (UMIC) edunsaajamaiden luettelon päivittämistä välittömästi edeltävinä kolmena 
peräkkäisenä vuotena eivät enää saa etuuskohtelua. Etuuskohtelun menettäviä maita olisivat 
muun muassa Kuwait, Saudi-Arabia, Venäjä, Brasilia ja Qatar.

Kaksi ensimmäistä perustetta ovat tuskin kiistanalaisia. Kolmas peruste tulee vaikuttamaan 
maihin, jotka menettävät GSP-kohtelun ja joille jää vain suosituimmuuskohtelu, varsinkin, jos 
vietyjen tuotteiden etuusmarginaali on huomattava. Ehdotusta perustellaan kilpailun 
vähentämisellä vähiten kehittyneille maille. Komission mukaan edistyneemmät kehitysmaat 
ovat nykyisin suurimpia GSP-kohtelun edunsaajia. Niiden osuus on noin 40 prosenttia GSP-
tuonnista. Monet näistä maista ovat parhaillaan neuvottelemassa kahdenvälisistä järjestelyistä 
Euroopan unionin kanssa, mitä voidaan pitää selvänä tunnustuksena niiden tarpeelle saada 
toisenlaiset kauppasuhteet. Ehdotus saattaa myös parantaa EU:n neuvotteluasemaa kyseisissä 
neuvotteluissa.

Tässä yhteydessä kannattaa mainita, että maailmanpankin indeksi ei ole mitään uutta GSP-
asetuksen kannalta. Vuonna 2008 annetussa nykyisessä asetuksessa todetaan, että korkean 
tulotason maat olisi poistettava järjestelmästä. Siihen liittyy kuitenkin haavoittuvuuskriteeri 
(viiden suurimman tuotejakson osuus on enintään 75 prosenttia EU-tuonnin koko arvosta). 
Käytännössä yhtäkään maata ei ole suljettu järjestelmän ulkopuolelle tämän kriteerin 
perusteella.

Esittelijä katsoo, että on oleellisen tärkeää voida luottaa objektiivisiin, vakaisiin ja 
kansainvälisesti tunnustettuihin kriteereihin, jotka kestävät myös Maailman kauppajärjestön 
asettaman haasteen. Maailmanpankin indeksillä onkin vain vähän kilpailijoita. Näin ollen tätä 
asiaa koskevia tarkistuksia ei ole esitetty. Ehdotettuja siirtymäkausia on kuitenkin 
tarkistettava, jotta voidaan varmistaa, että maat, jotka ovat tehneet kahdenvälisiä sopimuksia 
EU:n kanssa asetuksen voimaantuloon mennessä, eivät menetä suosituimmuusasemiaan 
tapauksissa, joissa ne eivät pysty niitä soveltamaan ratifiointiprosessin aikana, koska se 
johtaisi kaupankäynnin keskeytymiseen. 

2. Alkuperäsäännöt

Lisäksi on tärkeää selventää vaikutuksia kaupankäyntiin alueellisella tasolla esimerkiksi 
parannetun GSP-alkuperäsääntöjen käyttöön, jos edunsaajien lukumäärää halutaan supistaa 
huomattavasti. Nämä uudet alkuperäsäännöt mahdollistavat alueellisen alkuperäkumulaation 
ja niillä otetaan käyttöön yhtenäinen transformaatio. Jos naapurikauppaosapuolet jätetään 
järjestelyn ulkopuolelle, se saattaa vaikuttaa merkittävästi maihin, jotka ovat edelleen GSP-
etuusmaita, sekä viimeksi mainittujen kykyyn viedä ja tuoda jatkojalostettavia tuotteita. Jos 
nykyisillä alueilla sijaitsevat yksi tai kaksi maata liittyvät EU:n kanssa tehtävään 
vapaakauppasopimukseen, se vaikuttaa muiden jäljellä olevien GSP-etuusmaiden 
mahdollisuuksiin, ellei säädetä erityissäännöksiä. On selvää, että komission on tutkittava 
tarkemmin mainittuja seurausvaikutuksia ja että niitä koskevat kertomukset ovat 
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erityisvaatimusten alaisia.

3. Tuotekate

Edunsaajien lukumäärän vähentämisen avulla voidaan vähentää merkittävästi myös 
kehitysmaiden tullietuuksia. Jäljelle jäävien edunsaajien joukossa on monia erittäin köyhiä 
maita, joiden inhimillisen kehityksen indikaattorit ovat suhteellisen matalia, vaikka ne eivät 
olisi vähiten kehittyneitä maita. Esittelijä katsoo, että GSP-järjestelmän tarkistamisella olisi 
pyrittävä etuuksien ulottamiseen koskemaan järjestelmän piiriin jääviä köyhempiä maita 
niiden kehityspotentiaalin parantamiseksi. Jos kilpailukykyisemmät taloudet suljetaan pois, 
voisi olla varaa lisätä tullinalennuksia, koska nykyisellään tällainen alennus on usein niin 
vähäinen, että etuuksien hakemiseen liittyvä ylimääräinen byrokratia mitätöi sen. Tuotekatetta 
olisi laajennettava myös joihinkin tuotteisiin, jotka ovat erityisen arvokkaita kehitysmaille, 
huolehtien samalla siitä, että vältetään vähiten kehittyneiden maiden etuuksien heikentymistä 
niille oleellisen tärkeiden tuotteiden osalta. 

4. Graduaatio

Graduaatio tarkoittaa sitä, että tietyn maan tuotesektori menettää etuutensa, kun siitä tulee 
kilpailukykyinen EU:n markkinoilla. Vuoden 2008 järjestelmässä graduaatiota sovelletaan 
silloin, kun johonkin tariffijakson tuotteiden keskimääräinen GSP-tuonti ylittää 15 prosenttia 
kaikista GSP-edunsaajamaista tulevasta tuonnista kolmen vuoden aikana (tai 12,5 prosenttia 
tekstiileistä). Komissio ehdottaa tuotesektorien lukumäärän lisäämistä 21:stä 32:een, jotta 
ryhmistä tulee yhdenmukaisempia. Raja-arvoja nostetaan vastaavasti 17,5 prosenttiin ja 14,5 
prosenttiin, vaikka komission mukaan kyse on suurelta osin mukauttamisesta uuteen 
tilanteeseen eikä todellisesta lisäyksestä. 

Esittelijä suhtautuu myönteisesti siihen, että tuotesektorit ovat yksityiskohtaisempia, minkä 
pitäisi edistää kohdennetumpaa graduaatiojärjestelmää, mutta esittelijä ei ehdota raja-arvojen 
muuttamista. Euroopan parlamentin olisi kuitenkin seurattava läheisesti tämän ehdotuksen 
vaikutusta tulevaisuudessa. 

5. GSP +

Eräs ehdotetun uudistuksen ilmoitetuista tavoitteista on edistää keskeisiä ihmisoikeuksia ja 
työntekijöiden oikeuksia sekä kestävän kehityksen ja hyvän hallinnon periaatteita tarjoamalla 
useammille maille kannustimia liittyä GSP+ -järjestelmään. GSP+ in merkittävä väline 
keskeisten ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien sekä kestävän kehityksen 
periaatteiden edistämisessä. 

Tosiasia on kuitenkin se, että nykyisistä 15 edunsaajasta hyvin harvat olisivat edelleen 
kelpoisia saamaan etuuksia, jos koko järjestelmää koskevat ehdotetut kriteerit säilytetään, 
joko siksi, että ne ovat tehneet vapaakauppasopimuksen EU:n kanssa (Keski-Amerikka, Peru 
ja Kolumbia) tai siksi, että ne ovat nousseet ylemmän keskitulotason maiden ryhmään. 
Komission laskelmien mukaan vain kolme uutta maata olisi oikeutettu etuuksiin, jos ne 
täyttävät kaikki kriteerit.

Esittelijä hyväksyy tätä erityisjärjestelyä koskevat komission ehdotukset, joihin sisältyvät:
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– 27 sopimusta on ratifioitava etuuksien saamiseksi 
– taloudelliset kriteerit sisältävät muun  muassa 2 prosentin tuontiosuuskynnyksen (1 
prosentin sijasta ja monipuolistumiskriteeri on edelleen voimassa
– ei tuoteporrastusta
– ei hakemuksen määräaikaa

– avoimempi seurantajärjestely ja tehokkaampi irtisanomismekanismi.

6. Turvatoimet

Uudessa asetuksessa on entiseen tapaan myös turva- ja seurantatoimia koskevia säännöksiä. 
Suojalausekkeiden käytön laukaisevat menettelyt on kuitenkin määritelty uudelleen. Nyt EU:n 
tuottajille on annettu valitusoikeus. Menettelyt perustuvat vähäisen vahingon tarkasteluun. 
Nyt riittävät "vakavat häiriöt" tai "taloudellisen ja/tai rahoituksellisen tilanteen 
heikkeneminen" epäselvemmän "vakavan vaikeuden" sijasta. Erityiset suojalausekkeet 
tietyille tekstiilialoille sekä maatalous- ja kalatalousaloille säilytetään ja raja-arvot 
mukautetaan graduaatiomenettelyn raja-arvoihin. Esittelijä ehdottaa tekstiilejä koskevien 
erityisten suojalausekkeiden ulottamista koskemaan vaatteiden lisäksi myös kaikkia muita 
tekstiilejä.

7. Päätöksentekomenettely

Uuteen lainsäädäntöehdotukseen sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä. Sen lisäksi 
siihen sisältyy uusia määräyksiä Lissabonin sopimuksen mukaisesta 
päätöksentekomenettelystä ja maininnat täytäntöönpanosäädöksistä ja delegoiduista 
säädöksistä. On tarpeetonta sanoa, että Euroopan parlamentin rooli on tässä asetuksessa hyvin 
erilainen kuin ennen, myös asetuksen täytäntöönpanon aikana tehtävissä päätöksissä. Yleisesti 
voidaan sanoa, että komissio paljolti yhtyy Euroopan parlamentin kantaan perussopimuksen 
tulkinnasta kun on kyse kahden eri menettelyn eroista ja että delegoituja säädöksiä koskevasta 
menettelystä tulee entistä yleisempi. GSP-asetuksessa on monia liitteitä, jotka on määrä antaa 
delegoituina säädöksinä. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että esimerkiksi monet raja-arvot 
lasketaan GSP-järjestelmään kuuluvan kokonaistuonnin perusteella, joka tietenkin muuttuu 
ajan myötä. Siksi raja-arvoja on muutettava jatkuvasti. Näiltä osin esittelijä ehdottaa 
tarkistuksia, joilla tämän asetus mukautetaan vastaamaan suojalausekkeita koskevia EU:n 
muita säädöksiä. 

8. Asetuksen soveltamisen kesto

Komissio ehdottaa, että asetuksen soveltamisen päättyminen jätetään avoimeksi ilman 
asetuksen uudistamiselle asetettavaa määräaikaa. Uudelleen tarkastelu on määrä tehdä viiden 
vuoden kuluttua. Kun otetaan huomioon, että asetus hyväksytään nyt tavallisella 
lainsäätämisjärjestyksellä ja koska ehdotukset ovat merkittäviä, voitaisiin harkita 
vaihtoehtona, että soveltaminen rajataan kymmeneen vuoteen. Tämä olisi silti huomattava 
parannus nykyiseen tilanteeseen ja olisi riittävän pitkä aika vakauden ja ennakoitavuuden 
takaamiseksi taloudellisille toimijoille. 
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