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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeuksellisten kaupan 
toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin 
osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta ja sen soveltamisen keskeyttämisestä Bosnia ja 
Hertsegovinan osalta
(COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2014)0386),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C8-0039/2014),

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä 
ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A8-0000/2015),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) ) Asetuksessa (EY) N:o 1215/2009 ei 
säädetä mahdollisuudesta keskeyttää 

(2) Asetuksessa (EY) N:o 1215/2009 ei 
säädetä mahdollisuudesta keskeyttää 
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väliaikaisesti poikkeuksellisten kaupan 
toimenpiteiden soveltaminen tapauksissa, 
joissa edunsaajat loukkaavat vakavalla ja 
järjestelmällisellä tavalla ihmisoikeuksien, 
demokratian ja oikeusvaltion 
perusperiaatteita. On syytä säätää 
tällaisesta mahdollisuudesta sen 
varmistamiseksi, että voidaan ryhtyä 
pikaisiin toimiin, mikäli ihmisoikeuksien, 
demokratian ja oikeusvaltion 
perusperiaatteita loukataan vakavalla ja 
järjestelmällisellä tavalla jossakin 
Euroopan unionin vakautus- ja 
assosiaatioprosessiin osallistuvista tai 
siihen yhteydessä olevista maista ja 
alueista.

väliaikaisesti poikkeuksellisten kaupan 
toimenpiteiden soveltaminen tapauksissa, 
joissa edunsaajat loukkaavat 
ihmisoikeuksien, demokratian ja 
oikeusvaltion perusperiaatteita. On syytä 
säätää tällaisesta mahdollisuudesta sen 
varmistamiseksi, että voidaan ryhtyä 
pikaisiin toimiin, mikäli ihmisoikeuksien, 
demokratian ja oikeusvaltion 
perusperiaatteita loukataan jossakin 
Euroopan unionin vakautus- ja 
assosiaatioprosessiin osallistuvista tai 
siihen yhteydessä olevista maista ja 
alueista.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) ) Bosnia ja Hertsegovina ei kuitenkaan 
ole vielä hyväksynyt väliaikaiseen 
sopimukseen perustuvien kaupan 
myönnytysten mukauttamista, jotta 
voitaisiin ottaa huomioon perinteinen 
Keski-Euroopan vapaakauppasopimukseen 
perustuva etuuskohtelukauppa Kroatian ja 
Bosnia ja Hertsegovinan välillä. Mikäli 
tämän asetuksen hyväksymiseen mennessä 
Euroopan unioni ja Bosnia ja Hertsegovina 
eivät ole allekirjoittaneet sopimusta 
vakautus- ja assosiaatiosopimukseen ja 
väliaikaiseen sopimukseen perustuvien 
kaupan myönnytysten mukauttamisesta ja 
soveltaneet sitä väliaikaisesti, Bosnia ja 
Hertsegovinalle myönnetyt etuudet olisi 
keskeytettävä 1 päivästä tammikuuta 2016 
alkaen. Kun Bosnia ja Hertsegovina ja 
Euroopan unioni ovat allekirjoittaneet 

(7) ) Bosnia ja Hertsegovina ei kuitenkaan 
ole vielä hyväksynyt väliaikaiseen 
sopimukseen perustuvien kaupan 
myönnytysten mukauttamista, jotta 
voitaisiin ottaa huomioon perinteinen 
Keski-Euroopan vapaakauppasopimukseen 
perustuva etuuskohtelukauppa Kroatian ja 
Bosnia ja Hertsegovinan välillä. Mikäli 
tämän asetuksen hyväksymiseen mennessä 
Euroopan unioni ja Bosnia ja Hertsegovina 
eivät ole allekirjoittaneet sopimusta 
vakautus- ja assosiaatiosopimukseen ja 
väliaikaiseen sopimukseen perustuvien 
kaupan myönnytysten mukauttamisesta ja 
soveltaneet sitä väliaikaisesti, Bosnia ja 
Hertsegovinalle myönnetyt etuudet olisi 
keskeytettävä 1 päivästä tammikuuta 2016 
alkaen. Kun Bosnia ja Hertsegovina ja 
Euroopan unioni ovat allekirjoittaneet 
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sopimuksen väliaikaiseen sopimukseen 
perustuvien kaupan myönnytysten 
mukauttamisesta ja soveltaneet sitä 
väliaikaisesti, kyseiset etuudet olisi 
palautettava,

sopimuksen väliaikaiseen sopimukseen 
perustuvien kaupan myönnytysten 
mukauttamisesta ja soveltaneet sitä 
väliaikaisesti, kyseiset etuudet olisi 
palautettava. Bosnia ja Hertsegovinan 
sekä Euroopan unionin olisi pyrittävä 
molemminpuolisesti hyväksyttävään 
ratkaisuun väliaikaisen sopimuksen 
mukauttamisesta ja erityisesti rajat 
ylittävästä kaupankäynnistä,

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) On tarpeen ottaa huomioon 
asianomaisten Länsi-Balkanin maiden ja 
alueiden saavuttama edistys Euroopan 
unionin jäseneksi liittymisessä sekä 
Kroatian liittyminen Euroopan unioniin 
ja näin ollen tarve mukauttaa Bosnia ja 
Hertsegovinan kanssa tehtyä väliaikaista 
sopimusta. Tässä yhteydessä on myös 
otettava huomioon unionin varaukseton 
sitoumus tukea Bosnia ja Hertsegovinan 
lähentymistä EU:hun, sellaisena kuin se 
on esitettynä 15 päivänä joulukuuta 2014 
kokoontuneen ulkoasiainneuvoston 
päätelmissä. Näissä päätelmissä Bosnia ja 
Hertsegovinan poliittista johtoa 
muistutettiin tarpeesta kytkeä EU:hun 
lähentymisen edellyttämät uudistukset 
kaikkien asiaankuuluvien elinten työhön 
sekä tarpeesta varmistaa hallinnon 
toimivuus ja tehokkuus kaikilla sen 
tasoilla, jotta Bosnia ja Hertsegovina voi 
valmistautua tulevaan EU-jäsenyyteen, 

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1215/2009
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

-1. Lisätään johdanto-osan kappale 
seuraavasti:

”(14 a) Jotta voidaan toteuttaa tämän 
asetuksen soveltamisen asianmukainen 
demokraattinen valvonta, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädöksiä 
liitteiden I ja II tarvittavista muutoksista 
ja teknisistä mukautuksista sen jälkeen 
kun yhdistetyn nimikkeistön koodeihin ja 
Taric-alanimikkeisiin on tehty muutoksia, 
jotka johtuvat unionin ja tämän asetuksen 
kattamien maiden ja alueiden välillä 
muuten sovituista kauppaetuuksista sekä 
tämän asetuksen mukaisten etuuksien 
keskeyttämisestä, jos maa tai alue ei täytä 
edellytyksiä, jotka koskevat petosten 
ehkäisemiseen tähtäävän tehokkaan 
hallinnollisen yhteistyön tekemistä, 
ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä 
tehokkaiden talousuudistusten ja 
alueellisen yhteistyön tekemistä, eikä 
kunnioita oikeusvaltion periaatteita. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti. Komission olisi 
tiedotettava täysimääräisesti kansallisten 
asiantuntijoiden kanssa delegoitujen 
säädösten valmistelun ja täytäntöönpanon 
yhteydessä pitämiensä kokousten 
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sisällöstä ja toimitettava niihin liittyvät 
asiakirjat. Tähän liittyen komission olisi 
taattava Euroopan parlamentin 
täysimääräinen osallistuminen niin, että 
hyödynnetään muiden politiikanalojen 
aiempien kokemusten perusteella saatuja 
parhaita käytäntöjä, jotta voidaan luoda 
parhaat mahdolliset edellytykset 
Euroopan parlamentin suorittamalle 
tulevalle delegoitujen säädösten 
valvonnalle.”

Or. en

Perustelu

Asetusta (EY) N:o 1215/2009 on sen hyväksymisen jälkeen muutettu moneen kertaan. 
Delegoitujen säädösten käyttö vahvistettiin asetuksella (EY) N:o 1336/2011, johon ei 
kuitenkaan ollut sisällytetty johdanto-osan kappaletta, jossa delegoitujen säädösten käyttöä 
olisi selitetty. Esittelijä ehdottaa delegoitujen säädösten käyttöä myös muissa yhteyksissä, 
jotta voidaan varmistaa asianmukainen demokraattinen valvonta, kun komissio soveltaa 
perusasetusta. Tämä olisi ilmaistava selkeästi vastaavassa johdanto-osan kappaleessa 
noudattaen parlamentin ja neuvoston sopimusta delegoitujen säädösten käytöstä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1215/2009
2 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) 1 artiklassa tarkoitettujen maiden ja 
alueiden pidättäytymistä osallistumisesta 
ihmisoikeuksien, työntekijöiden keskeiset 
oikeudet mukaan lukien, sekä demokratian 
ja oikeusvaltion perusperiaatteiden 
loukkaamiseen vakavalla ja 
järjestelmällisellä tavalla. 

d) sitä, että 1 artiklassa tarkoitetut maat ja 
alueet kunnioittavat demokratian 
periaatteita, ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia, työntekijöiden keskeiset 
oikeudet mukaan lukien, ja oikeusvaltion 
periaatetta.

Or. en
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Perustelu

Komission ehdotuksella pyritään paikkaamaan asetuksessa (EY) N:o 1215/2009 oleva 
aukkokohta eli se, että asetuksesta puuttuu ihmisoikeuslauseke, joka antaisi mahdollisuuden 
peruuttaa etuudet, jos ihmisoikeuksien ja perusvapauksia sekä oikeusvaltion periaatetta 
loukataan. Komission ehdotuksen sanamuoto ei ole täysin tyydyttävä. Lauseke olisi parempi 
muotoilla myönteiseksi, samaan tapaan kuin Kööpenhaminan arviointiperusteissa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi 
1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1215/2009
2 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1 a) Muutetaan 2 artiklan 3 kohta
seuraavasti:

3. Jos maa tai alue ei noudata 1 tai 
2 kohtaa, komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksin keskeyttää 
asianomaisen maan tai alueen oikeuden 
tämän asetuksen mukaisiin etuuksiin 
väliaikaisesti kokonaan tai osittain. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Jos maa tai alue ei noudata 1 kohdan 
a tai b alakohtaa, komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksin keskeyttää 
asianomaisen maan tai alueen oikeuden 
tämän asetuksen mukaisiin etuuksiin 
väliaikaisesti kokonaan tai osittain. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa 6 esittelijä ehdottaa käytettäväksi delegoituja säädöksiä etuuksien 
keskeyttämiseksi, jos maa tai alue ei täytä edellytyksiä, jotka koskevat petosten ehkäisemiseen 
tähtäävän tehokkaan hallinnollisen yhteistyön tekemistä, ihmisoikeuksien kunnioittamista 
sekä tehokkaiden talousuudistusten ja alueellisen yhteistyön tekemistä, eikä kunnioita 
oikeusvaltion periaatteita. Tästä syystä 2 artiklan 3 kohtaa on tarkistettava, jotta voidaan 
sulkea pois täytäntöönpanosäädösten käyttö näissä kolmessa tapauksessa.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 1 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1215/2009
7 artikla – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b) Lisätään 7 artiklaan alakohta 
seuraavasti:

c) maan tai alueen oikeuden 
keskeyttämistä tämän asetuksen 
mukaisiin etuuksiin kokonaan tai osittain, 
jos maa tai alue ei noudata tämän 
asetuksen 2 artiklan 1 kohdan c ja 
d alakohdan ja 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisia edellytyksiä. 

Or. en

Perustelu

Esittelijä ehdottaa käytettäväksi delegoituja säädöksiä etuuksien keskeyttämiseksi, jos maa tai 
alue ei täytä edellytyksiä, jotka koskevat petosten ehkäisemiseen tähtäävän tehokkaan 
hallinnollisen yhteistyön tekemistä, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä tehokkaiden 
talousuudistusten ja alueellisen yhteistyön tekemistä, eikä kunnioita oikeusvaltion 
periaatteita. Esittelijä katsoo, että harkintavalta näissä kolmessa tapauksessa on liian suuri ja 
edellyttää näin ollen lainsäädäntövallan käyttäjän puuttumista asiaan.(Katso myös 
perustelut.)

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 1 c kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1215/2009
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Nykyinen teksti Tarkistus

1 c) Muutetaan 10 artiklan 1 kohdan 
johdantokappaletta seuraavasti:

1. Jos komissio toteaa, että on riittävät 
todisteet petoksesta tai että tuotteiden 
alkuperän todentamiseksi vaadittava 
hallinnollinen yhteistyö on puutteellista tai 

1. Jos komissio toteaa, että on riittävät 
todisteet petoksesta tai että tuotteiden 
alkuperän todentamiseksi vaadittava 
hallinnollinen yhteistyö on puutteellista tai 
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että 1 artiklassa tarkoitettujen maiden ja 
alueiden yhteisöön suuntautuva vienti 
lisääntyy huomattavasti ylittäen niiden 
tavanomaisen tuotanto- ja 
vientikapasiteetin tai että ne eivät noudata 
2 artiklan 1 kohdan säännöksiä, se voi 
lykätä tässä asetuksessa säädettyjen 
järjestelyjen soveltamista kokonaan tai 
osittain kolmella kuukaudella edellyttäen, 
että se on ensin:

että 1 artiklassa tarkoitettujen maiden ja 
alueiden yhteisöön suuntautuva vienti 
lisääntyy huomattavasti ylittäen niiden 
tavanomaisen tuotanto- ja 
vientikapasiteetin tai että ne eivät noudata 
2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan
säännöksiä, se voi lykätä tässä asetuksessa 
säädettyjen järjestelyjen soveltamista 
kokonaan tai osittain kolmella kuukaudella 
edellyttäen, että se on ensin:

Or. en

Perustelu

On aiheellista tarkistaa vastaavasti myös turvalauseketta, joka koskee etuuksien väliaikaista 
keskeyttämistä täytäntöönpanosäädöksien avulla, kun otetaan huomioon ehdotus delegoitujen 
säädösten käytöstä etuuksien keskeyttämiseksi, jos osallistuva maa tai alue ei täytä 
edellytyksiä, jotka koskevat petosten ehkäisemiseen tähtäävän tehokkaan hallinnollisen 
yhteistyön tekemistä ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, eikä kunnioita oikeusvaltion 
periaatteita.
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PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tausta

EU:n ja Länsi-Balkanin maiden välinen kauppa on vapautettu vakautus- ja 
assosiaatiosopimuksien nojalla. Bosnia Hertsegovinan tapauksessa se on vapautettu 
väliaikaisella sopimuksella. Lisäksi Kosovo (jonka kanssa ei ole vielä tehty vakautus- ja 
assosiaatiosopimusta) ja koko alue hyötyvät yksipuolisista kaupan toimenpiteistä, joita EU on 
niille myöntänyt vuodesta 2000. Nämä yksipuoliset tullietuudet merkitsevät rajatonta 
tullivapaata pääsyä unionin markkinoille lähes kaikille kyseisistä maista ja kyseisiltä alueilta 
peräisin oleville tuotteille. Toisin kuin vakautus- ja assosiaatiosopimuksissa, joissa kukin 
osapuoli myöntää tullietuuksia, yksipuoliset kaupan toimenpiteet ovat Länsi-Balkania suosiva 
yksipuolinen etuusjärjestelmä. Vakautus- ja assosiaatiosopimusten mukaisten 
tullivapautuksien ja asetuksen (EY) N:o 1215/2009 mukaisesti myönnettyjen tullietuuksien 
soveltamisalassa on eroja etenkin maataloustuotteissa. Yksipuolisten kaupan toimenpiteiden 
mukainen maataloustuotteiden vapauttaminen on laajempaa kuin vakautus- ja 
assosiaatiosopimuksen / väliaikaisen sopimuksen mukainen vapauttaminen.

Käsiteltävänä olevassa komission ehdotuksessa ehdotetaan kolmea keskeistä muutosta 
perusasetukseen (EY) N:o 1215/2009: 

1. Voimassa olevien tullietuuksien ulottaminen vuoden 2020 loppuun

Tullietuuksien voimassaolon jatkamisella pyritään antamaan edunsaajamaille lisäaikaa, jotta 
ne voivat mukauttaa perusasetuksen mukaiset tullietuudet vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 
/ väliaikaisen sopimuksen tullietuuksiin. 

2. Niin sanotun ihmisoikeuslausekkeen sisällyttäminen yksipuolisia kaupan 
toimenpiteitä koskevaan asetukseen 

Tämä lauseke mahdollistaa tullietuuksien keskeyttämisen, jos jokin edunsaajamaista loukkaa 
vakavalla ja järjestelmällisellä tavalla ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion 
perusperiaatteita. 

3. Bosnia ja Hertsegovinaan sovellettavien yksipuolisten kaupan toimenpiteiden 
mahdollinen keskeyttäminen 1. tammikuuta 2016 alkaen

Kroatian EU:hun liittymisen seurauksena 1. heinäkuuta 2013 Bosnia ja Hertsegovina ei ole 
vielä hyväksynyt väliaikaisen sopimuksen mukauttamista, jotta voitaisiin ottaa huomioon 
perinteinen Keski-Euroopan vapaakauppasopimukseen perustuva Kroatian ja Bosnia ja 
Hertsegovinan välinen etuuskohtelukauppa, joka yhdisti näitä maita ennen heinäkuun 
1. päivää 2013. Tämän johdosta väliaikaisen sopimuksen yhteydessä vuonna 2008 sovitut 
EU:n 27 jäsenvaltiota koskevat etuuskohtelukiintiöt ovat nyt käytössä 28 jäsenvaltiossa 
("ensiksi tullutta palvellaan ensiksi" -periaatteen mukaisesti). EU:n käyttämä menetelmä 
tarkistaa kauppasopimuksiaan sen jälkeen, kun EU:hun on liittynyt lisää maita, perustuu 
EU:hun liittyvän uuden jäsenvaltion ja EU:n kanssa kauppasopimuksen tehneen maan 
väliseen perinteisen kaupan käsitteeseen. Kaikki Keski-Euroopan vapaakauppasopimuksen 
sopimuspuolina olevat Länsi-Balkanin maat, Bosnia ja Hertsegovinaa lukuun ottamatta, ovat 
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hyväksyneet tämän menetelmän ja käyneet sopimustensa muuttamista koskevat neuvottelut 
EU:n kanssa. 

Bosnia ja Hertsegovinan kanssa käytyjen kolmen neuvottelukierroksen jälkeen sopimusta ei 
ole saatu aikaan. EU:n menetelmän vastaisesti Bosnia ja Hertsegovina katsoo, että se ei voi 
lisätä etuuksiaan tullietuuksiensa perinteisen kaupan määrän suhteen. Bosnia ja Hertsegovinan 
mukaan näin voidaan toimia ainoastaan, jos EU suostuu lisämyönnytyksiin. 

Tämän pattitilanteen ja EU:n kaupalliselle edulle aiheutuneen haitan seurauksena komissio 
ehdottaa, että Bosnia ja Hertsegovinaan sovellettavien yksipuolisten kaupan toimenpiteiden 
jatkaminen ei olisi automaattista vaan niiden jatkaminen edellyttäisi, että Bosnia ja 
Hertsegovina hyväksyy väliaikaisen sopimuksen mukauttamista koskevan EU:n menetelmän. 
Kyseiset etuudet palautetaan, kun Bosnia ja Hertsegovina sekä EU pääsevät 
yhteisymmärrykseen ja tekevät kaupan myönnytyksiä kokevan sopimuksen, jonka ne panevat 
täytäntöön väliaikaisesti.

Tullietuuksien myöntämistä koskevat edellytykset

Perusasetuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdassa säädetään useista etuusjärjestelyiden 
myöntämistä koskevista edellytyksistä. Sen mukaan etuusjärjestelyiden myöntäminen 
edellyttää

a) asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 säädetyn alkuperätuotteiden määritelmän 
noudattamista;

b) edunsaajien pidättäytymistä ottamasta käyttöön uusia tulleja tai vaikutukseltaan 
vastaavia maksuja unionista peräisin olevien tuotteiden osalta;

c) edunsaajien sitoutumista tehokkaaseen hallinnolliseen yhteistyöhön yhteisön kanssa 
petosten ehkäisemiseksi.

Käsiteltävänä olevassa komission ehdotuksessa otetaan käyttöön myös neljäs edellytys eli niin 
sanottu ihmisoikeuslauseke. Etuusjärjestelyiden myöntäminen edellyttää siis myös 

d) edunsaajien pidättäytymistä osallistumisesta ihmisoikeuksien, työntekijöiden keskeiset 
oikeudet mukaan lukien, sekä demokratian ja oikeusvaltion perusperiaatteiden loukkaamiseen 
vakavalla ja järjestelmällisellä tavalla. 

Lisäksi perusasetuksen 2 artiklan 2 kohtaan sisältyy etuuksien myöntämistä koskeva 
lisäedellytys: edunsaajamaiden valmius sitoutua tehokkaisiin talousuudistuksiin ja 
alueelliseen yhteistyöhön muiden Länsi-Balkanin maiden kanssa, erityisesti perustamalla 
vapaakauppa-alueita. Perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jos näitä edellytyksiä ei 
noudateta, komissio voi tarkastusmenettelyn mukaisesti hyväksytyillä 
täytäntöönpanosäädöksillä keskeyttää (kokonaan tai osin) tullietuuksien myöntämisen.
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Ehdotetut muutokset

Delegoidut säädökset:

Yksi esittelijän ehdottamien tarkistusten (erityisesti tarkistukset 5, 6 ja 7) päätavoitteista on 
korvata täytäntöönpanosäädösten käyttö delegoiduilla säädöksillä päätettäessä etuuksien 
keskeyttämisestä, jos 2 artiklan 1 kohdan a ja b kohtaa ja 2 artiklan 2 kohtaa ei noudateta.

2 artiklan 1 kohta:

c) edunsaajien sitoutumista tehokkaaseen hallinnolliseen yhteistyöhön yhteisön kanssa 
petosten ehkäisemiseksi.

d) 1 artiklassa tarkoitettujen maiden ja alueiden pidättäytymistä osallistumisesta 
ihmisoikeuksien, työntekijöiden keskeiset oikeudet mukaan lukien, sekä demokratian 
ja oikeusvaltion perusperiaatteiden loukkaamiseen vakavalla ja järjestelmällisellä 
tavalla (sisältyy käsiteltävänä olevaan komission ehdotukseen).

2 artiklan 2 kohta: 

”edunsaajamaiden valmius sitoutua tehokkaisiin talousuudistuksiin ja alueelliseen 
yhteistyöhön muiden Länsi-Balkanin maiden kanssa, erityisesti perustamalla 
vapaakauppa-alueita”. 

Tehtäessä valintaa delegoitujen säädösten (SEUT-sopimuksen 290 artikla) ja 
täytäntöönpanosäädösten (SEUT-sopimuksen 291 artikla) välillä lainsäädäntövallan käyttäjän 
olisi otettava huomioon keskeinen arviointiperuste eli komissiolle annettu harkintavalta
ottamalla huomioon erityisesti tässä yhteydessä sovellettavan toimintapolitiikan arviointi. 

Esittelijä katsoo, että päättäessään etuuksien keskeyttämisestä edellä kuvailtujen perusteiden 
pohjalta komissiolla on huomattava harkintavalta, joka ulottuu selvästi pidemmälle kuin 
pelkkä perussäädöksen säännösten toteuttaminen puolueettoman arvion pohjalta, mikä on 
seurausta siitä, että 

 perussäädökseen ei ole sisällytetty tarkkoja arviointiperusteita, joiden pohjalta voitaisiin 
arvioida, onko edellä mainittuja edellytyksiä noudatettu, minkä vuoksi arviointiin liittyy 
väistämättä subjektiivisuutta, joka ulottuu yksinkertaista täytäntöönpanoa pidemmälle

 asetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti keskeytyksen soveltamisen alaa ei ole selkeästi 
määritelty (etuudet keskeytetään kokonaan tai osin) ilman tarkkoja arviointiperusteita 
siitä, miten keskeytyksen soveltamisen ala vahvistetaan

 asetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissio voi keskeyttää etuusjärjestelyt eli näin 
ollen komissio voi myös päättää, ettei se keskeytä etuuksia lainkaan.

Esittelijä katsoo, että yhdessä nämä kolme seikkaa antavat komissiolle erittäin 
huomattavan harkintavallan sen päättäessä etuuksien keskeyttämisestä. Se sisältää 
subjektiivisen arvion mahdollisuuden ja ylittää näin ollen täytäntöönpanon rajat. Tästä syystä 
tällainen päätös olisi tehtävä delegoitujen säädösten nojalla, sillä niiden avulla voidaan 
varmistaa lainsäädäntövallan käyttäjien suorittama asianmukainen valvonta.
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Perusasetuksen muihin säännöksiin sisältyvissä edellytyksissä harkintavalta on rajoitetumpi ja 
näiden edellytysten yhdenmukaisuuden arviointia koskevat arviointiperusteet ovat paljon 
puolueettomampia. Esimerkkinä tästä mainittakoon 2 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdan sekä 
2 artiklan 2 kohdan mukaiset edellytykset. Esittelijä katsoo näin ollen, että 
täytäntöönpanosäädösten käyttö näissä tapauksissa on hyväksyttävää.

Lisäksi tarkistuksella 3 perusasetukseen sisällytetään johdanto-osa, jossa selitetään 
delegoitujen säädösten käyttöä. Asetusta (EY) N:o 1215/2009 on sen hyväksymisen jälkeen 
muutettu moneen kertaan. Delegoitujen säädösten käyttö vahvistettiin asetuksella (EY) 
N:o 1336/2011, johon ei kuitenkaan ollut sisällytetty johdanto-osan kappaletta, jossa 
delegoitujen säädösten käyttöä olisi selitetty. Esittelijä ehdottaa delegoitujen säädösten 
käyttöä myös muissa yhteyksissä, sillä näin voidaan varmistaa asianmukainen demokraattinen 
valvonta, kun komissio soveltaa perusasetusta. Tämä olisi ilmaistava selkeästi vastaavassa 
johdanto-osan kappaleessa noudattaen parlamentin ja neuvoston sopimusta delegoitujen 
säädösten käytöstä. 

Muut muutokset

Tarkistuksessa 1 esittelijä kehottaa EU:ta ja Bosnia ja Hertsegovinaa pyrkimään sopimukseen 
EU:n kanssa tehdyn väliaikaisen sopimuksen mukauttamisesta Kroatian EU:hun liittymisen 
seurauksena, jotta voidaan välttää Bosnia ja Hertsegovinalle myönnettävien tullietuuksien 
keskeyttäminen 1. tammikuuta 2016 alkaen. 

Tarkistuksessa 2 esittelijä muistuttaa Länsi-Balkanin maiden saavuttamasta edistyksestä 
yhdentymisessä EU:hun sekä Bosnia ja Hertsegovinaa koskevista hiljattain annetuista 
neuvoston päätelmistä.

Tarkistuksessa 4 esittelijä esittelee niin sanotun ihmisoikeuslausekkeen, jonka tavoitteena on 
saada aikaan myönteinen muotoilu samaan tapaan kuin Kööpenhaminan arviointiperusteissa.

Päätelmät

Esittelijän ehdottamien tarkistusten kaikenkattavana tavoitteena on vahvistaa, että EU on 
aidosti ja vahvasti sitoutunut tämän asetuksen piiriin kuuluvien maiden ja alueiden tulevaan 
yhdentymiseen EU:hun myöntämällä niille yksipuolisia tullietuuksia. EU:n yhdentyminen oli 
varmasti haastava hanke niille maille, jotka siihen alun perin ryhtyivät, mutta se on 
osoittautunut alueen vakauden kannalta kaikkein tehokkaimmaksi välineeksi. Tästä 
näkökulmasta tarkasteltuna tällaiset myönnytykset tai niiden mahdollinen keskeyttäminen on 
hyväksyttävä kimmokkeena, jolla joudutetaan ”kasvusopimuksessa” korostettujen poliittisten 
ja sosiaalistaloudellisten uudistusten saavuttamista, sillä ne ovat Länsi-Balkanin maiden 
saavutusten, Kööpenhaminan arviointiperusteiden vaatimusten ja EU:n säännöstön kannalta 
välttämättömiä. Tämän vuoksi esittelijä kehottaa Bosnia ja Hertsegovinaa mukauttamaan 
väliaikaisen sopimuksen etuuskohtelukauppaan Kroatian kanssa sen johdosta, että Kroatia 
liittyi EU:hun 1. heinäkuuta 2013. Samalla esittelijä kehottaa kaikkia osapuolia myös 
ottamaan huomioon keskinäiset edut, jotta voidaan varmistaa sekä EU:n jäsenvaltioita että 
Keski-Euroopan vapaakauppasopimuksen sopimuspuolina olevia maita tyydyttävän 
sopimuksen syntyminen.


