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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

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

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

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

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

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

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

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin, 
Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian tasavallan 
välisen tullietuuksien väliaikaista suspendointia koskevan toimenpiteiden kiertämisen 
ehkäisemismekanismin täytäntöönpanosta
(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2015)0155),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C8-0091/2015),

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A8-0000/2015),

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

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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PERUSTELUT

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksessa määrätään niin sanotusta toimenpiteiden 
kiertämisen ehkäisemismekanismista, jolla voidaan ottaa uudelleen käyttöön 
suosituimmuustulli, kun tiettyjen maataloustuotteiden tuonti Georgiasta ylittää kynnysarvon 
ilman, että tuotteiden tarkka alkuperä perustellaan asianmukaisesti. Jotta toimenpiteiden 
kiertämisen ehkäisemismekanismia voidaan soveltaa, on EU:n sisäiseen lainsäädäntöön 
sisällytettävä tarvittava väline Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella.

Sopimuksen liitteessä II-C luetelluille tuotteille määritetään keskimääräinen vuotuinen 
tuontimäärä, johon sovelletaan sopimuksen 27 artiklassa vahvistettua toimenpiteiden 
kiertämisen ehkäisemismekanismia. Asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä 
tapauksissa, joissa sopimuksen liitteessä II-C yhdelle tai useammalle tuoteluokalle jonakin 
1 päivästä tammikuuta alkavana vuonna osoitettu tuontimäärä saavutetaan, ja ellei tähän ole 
saatu pätevää perustelua Georgialta, komissio antaa välittömästi sovellettavan 
täytäntöönpanosäädöksen ehdotetussa asetuksessa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 
Komissio voi joko päättää väliaikaisesti suspendoida kyseiseen tuotteeseen tai kyseisiin 
tuotteisiin sovellettavan etuustullin tai päättää, että tällainen suspendointi ei ole aiheellinen. 
Etuustullin väliaikaista suspendointia sovelletaan enintään kuuden kuukauden ajan etuustullin 
suspendointia koskevan päätöksen julkaisupäivästä.

Esittelijä korostaa, että ehdotetulla asetuksella pannaan täytäntöön asiaankuuluvat määräykset 
EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksesta, jolle Euroopan parlamentti antoi hyväksyntänsä 
18. joulukuuta 2015. Ehdotetun asetuksen hyväksyminen on välttämätöntä, jotta voidaan 
panna täytäntöön sopimukseen sisältyvästä toimenpiteiden kiertämisen 
ehkäisemismekanismista aiheutuvat Georgiaa koskevat velvoitteet EU:n tuottajien 
suojelemiseksi, jos on tarpeen.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti myös ehdotuksessa vahvistettuun komission 
raportointivelvollisuuteen, jonka mukaisesti komission on toimitettava lainsäätäjille ja 
myöhemmin julkistettava asetuksen soveltamista ja täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus. 
Euroopan parlamentti voi kutsua komission asiasta vastaavan valiokuntansa erilliseen 
kokoukseen esittämään kaikki seikat, jotka liittyvät asetuksen täytäntöönpanoon, ja antamaan 
niitä koskevan selityksen. Esittelijä katsoo, että tällainen raportointi edistää komission 
täytäntöönpaneman yhteisen kauppapolitiikan parlamentaarista valvontaa ja myös sen entistä 
suurempaa avoimuutta.

Edellä esitetyn johdosta esittelijä ehdottaa, että Euroopan parlamentti hyväksyy komission 
ehdotuksen ilman tarkistuksia.


