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Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden 

käyttöönotto ***I 

Euroopan parlamentin tarkistukset 1. kesäkuuta 2017 ehdotukseen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten 

yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla täydennetään 

assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 

– 2016/0308(COD))1 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Kun otetaan huomioon Ukrainan 

toteuttamat taloudelliset uudistukset ja 

jotta voitaisiin tukea läheisempien 

taloussuhteiden kehittämistä Euroopan 

unionin kanssa, on aiheellista kasvattaa 

kauppavirtoja tiettyjen maataloustuotteiden 

tuonnin osalta ja antaa myönnytyksiä 

yksipuolisten kauppatoimenpiteiden 

muodossa valikoitujen teollisuustuotteiden 

osalta sen mukaan kuin pyrkimyksenä on 

vauhdittaa tullien poistamista Euroopan 

unionin ja Ukrainan välisestä kaupasta. 

(2) Jotta voitaisiin tehostaa Ukrainan 

toteuttamia taloudellisia ja poliittisia 

uudistuksia, ja tukea ja vauhdittaa 

läheisempien taloussuhteiden kehittämistä 

unionin kanssa, on aiheellista ja 

tarpeellista kasvattaa kauppavirtoja 

tiettyjen maataloustuotteiden tuonnin osalta 

ja antaa myönnytyksiä yksipuolisten 

kauppatoimenpiteiden muodossa 

valikoitujen teollisuustuotteiden osalta sen 

mukaan kuin pyrkimyksenä on vauhdittaa 

tullien poistamista unionin ja Ukrainan 

välisestä kaupasta. 

                                                 
1 Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten 

työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0193/2017). 



Tarkistus 2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Yksipuoliset kauppatoimenpiteet 

myönnettäisiin tullittoman tariffikiintiön 

muodossa liitteissä I ja II luetelluille 

tuotteille sopimuksessa vahvistettujen 

etuustariffikiintiöiden lisäksi ja poistamalla 

tuontitullit osittain tai kokonaan liitteessä 

III luetelluilta teollisuustuotteilta. 

(3) Komission julkistettua tämän 

asetuksen mahdollista vaikutusta 

koskevan analyysinsa, jossa olisi 

tarkasteltava tähän asetukseen sisältyvien 

yksipuolisten kauppatoimenpiteiden 

mahdollisia lopullisia edunsaajia ja 

keskityttävä erityisesti pieniin ja 

keskisuuriin tuottajiin Ukrainassa, 

yksipuoliset kauppatoimenpiteet olisi 

myönnettävä tuotteille, joiden on kyseisen 

analyysin pohjalta arvioitu olevan 

suotuisia. Nämä yksipuoliset 

kauppatoimenpiteet olisi myönnettävä 

tullittoman tariffikiintiön muodossa 

liitteissä I ja II luetelluille tuotteille 

assosiaatiosopimuksessa vahvistettujen 

etuustariffikiintiöiden lisäksi ja poistamalla 

tuontitullit osittain tai kokonaan liitteessä 

III luetelluilta teollisuustuotteilta. 

Tarkistus 3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Jotta ehkäistäisiin petosriskit, olisi 

myönnettävien tullittomien 

tariffikiintiöiden hyödyntämisoikeuden 

edellytyksenä oltava, että Ukraina 

noudattaa asiaankuuluvia tuotteiden 

alkuperäsääntöjä ja niihin liittyviä 

menettelyjä ja että se tekee tiivistä 

hallinnollista yhteistyötä Euroopan 

unionin kanssa siten kuin sopimuksessa 

määrätään. 

(4) Jotta ehkäistäisiin petosriskit, olisi 

liitteissä I ja II luetelluille tuotteille 

myönnettävien tullittomien 

tariffikiintiöiden hyödyntämisoikeuden ja 

liitteessä III lueteltujen 

teollisuustuotteiden tuontitullien 

osittaisen tai täydellisen poistamisen 

edellytyksenä oltava, että Ukraina 

noudattaa kaikkia asiaankuuluvia 

edellytyksiä assosiaatiosopimuksen 

mukaisten etujen saamiseksi, tuotteiden 

alkuperäsäännöt ja niihin liittyvät 

menettelyt mukaan luettuina, ja että se 

tekee tiivistä hallinnollista yhteistyötä 

unionin kanssa siten kuin mainitussa 

sopimuksessa määrätään. 



Tarkistus 4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Assosiaatiosopimuksen 2 artiklan 

mukaan demokratian periaatteiden, 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien sekä 

oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen 

muodostavat olennaisen osan mainittua 

sopimusta. On aiheellista ottaa käyttöön 

mahdollisuus keskeyttää etuudet 

väliaikaisesti, jos Ukraina ei noudata 

ihmisoikeuksien, demokratian ja 

oikeusvaltion perusperiaatteita. 

(9) Assosiaatiosopimuksen 2 ja 3 

artiklassa määrätään, että demokratian 

periaatteiden, ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien sekä 

oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja 

ponnistelut korruption ja järjestäytyneen 

rikollisuuden torjumiseksi sekä 

toimenpiteet, joilla edistetään kestävää 

kehitystä ja tehokasta monenvälisyyttä, 

ovat olennaisia osatekijöitä tällä 

sopimuksella säännellyissä suhteissa 

Ukrainan kanssa. On aiheellista ottaa 

käyttöön mahdollisuus keskeyttää etuudet 

väliaikaisesti, jos Ukraina ei noudata 

assosiaatiosopimuksen yleisiä periaatteita, 

kuten on tehty muissa unionin 

allekirjoittamissa 

assosiaatiosopimuksissa. 

Tarkistus 5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Komission vuosikertomukseen 

pitkälle menevän ja laaja-alaisen 

vapaakauppasopimuksen 

täytäntöönpanosta olisi sisällytettävä 

yksityiskohtainen arvio tässä asetuksessa 

tarkoitettujen väliaikaisten yksipuolisten 

kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta. 

Tarkistus 6 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Oikeus hyödyntää 1 artiklalla käyttöön 

otettuja tariffikiintiöitä edellyttää sitä, että 

Oikeus hyödyntää 1 artiklalla käyttöön 

otettuja tariffikiintiöitä ja tuontia koskevia 

etuustulleja edellyttää sitä, että 



Tarkistus 7 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) tuotteiden alkuperäsääntöjä ja niihin 

liittyviä menettelyjä noudatetaan siten kuin 

assosiaatiosopimuksessa, ja erityisesti 

pöytäkirjassa I käsitteen ’alkuperätuotteet’ 

määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön 

menetelmistä ja pöytäkirjassa II 

keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta 

tulliasioissa, määrätään; 

a) tuotteiden alkuperäsääntöjä ja niihin 

liittyviä menettelyjä noudatetaan siten kuin 

assosiaatiosopimuksessa, ja erityisesti 

pöytäkirjassa I käsitteen ’alkuperätuotteet’ 

määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön 

menetelmistä ja pöytäkirjassa II 

keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta 

tulliasioissa, määrätään; kun kyseessä ovat 

tuotteet, jotka on valmistettu sellaisella 

Ukrainan alueella tai lähetetty sellaiselta 

Ukrainan alueelta, joka ei ole Ukrainan 

hallituksen tosiasiallisessa valvonnassa, 

toimitetaan assosiaatiosopimukseen 

liitetyn pöytäkirjan I 16 artiklan 1 kohdan 

a alakohdassa tarkoitettu EUR.1-

tavaratodistus, jonka Ukrainan 

hallituksen tulliviranomaiset antavat 

tarkastettuaan viejän tilit tämän tiloissa ja 

tehtyään kaikki muut tarpeellisiksi 

katsomansa, kyseisen pöytäkirjan 

17 artiklan 5 kohdan ja 33 artiklan 

mukaiset tarkastukset, mukaan lukien 

arviointi siitä, onko perusteltua epäillä, 

että väliaikaisista yksipuolisista 

kauppatoimenpiteistä hyötyvät talouden 

toimijat heikentävät korruption torjuntaa 

tai osallistuvat laittomaan taloudelliseen 

toimintaan; 

Tarkistus 8 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) Ukraina pidättäytyy ottamasta 

käyttöön uusia tulleja tai vaikutukseltaan 

vastaavia maksuja ja uusia määrällisiä 

rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia 

toimenpiteitä unionista peräisin olevassa 

tuonnissa tai lisäämästä voimassa olevien 

tullien ja maksujen määriä ja ottamasta 

käyttöön mitään muita rajoituksia tämän 

b) Ukraina pidättäytyy ottamasta 

käyttöön uusia tulleja tai vaikutukseltaan 

vastaavia maksuja ja uusia määrällisiä 

rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia 

toimenpiteitä unionista peräisin olevassa 

tuonnissa tai lisäämästä voimassa olevien 

tullien ja maksujen määriä ja ottamasta 

käyttöön mitään muita rajoituksia, syrjivät 



asetuksen voimaantulopäivästä; sisäiset hallinnolliset toimenpiteet 

mukaan lukien, tämän asetuksen 

voimaantulopäivästä; 

Tarkistus 9 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) noudatetaan assosiaatiosopimuksen 2 

artiklassa tarkoitettuja demokratian 

periaatteita, ihmisoikeuksia ja 

perusvapauksia sekä 

oikeusvaltioperiaatetta. 

c) noudatetaan assosiaatiosopimuksen 

2, 3 ja 22 artiklassa tarkoitettuja 

demokratian periaatteita, ihmisoikeuksia ja 

perusvapauksia sekä 

oikeusvaltioperiaatetta ja ponnistellaan 

jatkuvasti ja hellittämättömästi korruption 

ja laittomien toimintojen torjumiseksi; 

Tarkistus 10 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c a) noudatetaan jatkuvasti velvoitteita 

tehdä yhteistyötä työllisyyteen, 

sosiaalipolitiikkaan ja yhtäläisiin 

mahdollisuuksiin liittyvissä asioissa 

assosiaatiosopimuksen IV osaston 13 

luvun (Kauppa ja kestävä kehitys) ja V 

osaston 21 luvun (Työllisyyttä, 

sosiaalipolitiikkaa ja yhtäläisiä 

mahdollisuuksia koskeva yhteistyö) 

mukaisesti sekä assosiaatiosopimuksen 

420 artiklassa asetettuja tavoitteita. 

Tarkistus 11 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jos komissio katsoo, että on tarpeeksi 

näyttöä siitä, että 2 artiklassa vahvistettuja 

edellytyksiä ei noudateta, se voi keskeyttää 

tässä asetuksessa säädetyt etuusjärjestelyt 

kokonaan tai osittain 5 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetun tarkastelumenettelyn 

Jos komissio katsoo, että on tarpeeksi 

näyttöä siitä, että tämän asetuksen 2 

artiklassa vahvistettuja edellytyksiä ei 

noudateta, se voi keskeyttää tässä 

asetuksessa säädetyt etuusjärjestelyt 

kokonaan tai osittain 5 artiklan 2 kohdassa 



mukaisesti. tarkoitetun tarkastelumenettelyn 

mukaisesti. 

Tarkistus 12 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jos jäsenvaltio pyytää komissiota 

keskeyttämään jonkin etuusjärjestelyn 

sillä perusteella, että 2 artiklan 

b alakohdassa vahvistettuja edellytyksiä ei 

noudateta, komissio antaa kahden 

kuukauden kuluessa pyynnön 

esittämisestä perustellun lausunnon siitä, 

onko noudattamatta jättämistä koskeva 

väite perusteltu. Jos komissio pitää 

väitettä perusteltuna, se käynnistää tämän 

artiklan ensimmäisessä kohdassa 

tarkoitetun menettelyn. 

Tarkistus 13 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos Ukrainasta peräisin olevaa 

tuotetta tuodaan siten, että samankaltaisten 

tai suoraan kilpailevien tuotteiden yhteisön 

tuottajalle aiheutuu tai uhkaa aiheutua 

vakavia vaikeuksia, yhteisen tullitariffin 

mukaiset tullit voidaan ottaa käyttöön 

uudelleen tällaiselle tuotteelle milloin 

tahansa neuvoston määräenemmistöllä 

komission ehdotuksesta tekemän 

päätöksen perusteella. 

1. Jos Ukrainasta peräisin olevaa 

tuotetta tuodaan siten, että samankaltaisten 

tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin 

tuottajalle aiheutuu tai uhkaa aiheutua 

vakavia vaikeuksia, yhteisen tullitariffin 

mukaiset tullit voidaan ottaa käyttöön 

uudelleen tällaiselle tuotteelle milloin 

tahansa. 

Tarkistus 14 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Komissio seuraa tiiviisti tämän 

asetuksen vaikutusta unionin tuottajiin 

liitteissä I ja II lueteltujen tuotteiden ja 



unionin markkinoilla voimassa olevien 

hintojen osalta ja ottaen huomioon 

käytettävissä olevat asiaan liittyvät 

unionin tuottajia koskevat tiedot, kuten 

markkinaosuus, tuotanto, varastot, 

tuotantokapasiteetit ja kapasiteetin 

käyttöasteet. 

Tarkistus 15 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio tekee jäsenvaltion 

pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 

virallisen päätöksen tutkimuksen 

vireillepanosta kohtuullisen ajan 

kuluessa. Jos komissio päättää panna 

tutkimuksen vireille, se julkaisee asiaa 

koskevan ilmoituksen Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä. Ilmoitus sisältää 

yhteenvedon saaduista tiedoista, ja siinä 

kehotetaan toimittamaan kaikki asiaan 

kuuluvat tiedot komissiolle. Siinä asetetaan 

määräaika, jonka kuluessa asianomaiset 

osapuolet voivat kirjallisesti esittää 

näkökantansa; määräaika voi olla 

korkeintaan neljä kuukautta ilmoituksen 

julkaisupäivästä. 

2. Komissio tekee virallisen päätöksen 

tutkimuksen vireillepanosta kohtuullisen 

ajan kuluessa, jos sitä pyytää jäsenvaltio 

tai mikä tahansa unionin teollisuuden 

puolesta toimiva oikeushenkilö tai yhteisö, 

jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, mikä 

tarkoittaa kaikkia samankaltaisten tai 

suoraan kilpailevien tuotteiden tuottajia 

unionissa tai suurta osaa niistä, tai omasta 

aloitteestaan, jos komissiolle on selvää, 

että on olemassa riittävää, alustavaa 

näyttöä. Tätä artiklaa sovellettaessa 

”suurella osalla” tarkoitetaan unionin 

tuottajia, joiden yhteenlaskettu tuotos on 

yli 50 prosenttia kyseisen pyyntöä 

kannattavan tai vastustavan teollisuuden 

osan tuottamien samankaltaisten tai 

suoraan kilpailevien tuotteiden 

kokonaistuotannosta unionissa ja 

vähintään 25 prosenttia unionin 

teollisuuden tuottamien samankaltaisten 

tai suoraan kilpailevien tuotteiden 

kokonaistuotannosta. Jos komissio päättää 

panna tutkimuksen vireille, se julkaisee 

asiaa koskevan ilmoituksen Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä. Ilmoitus 

sisältää yhteenvedon saaduista tiedoista, ja 

siinä kehotetaan toimittamaan kaikki 

asiaan kuuluvat tiedot komissiolle. Siinä 

asetetaan määräaika, jonka kuluessa 

asianomaiset osapuolet voivat kirjallisesti 

esittää näkökantansa; määräaika voi olla 

korkeintaan neljä kuukautta ilmoituksen 

julkaisupäivästä. 



Tarkistus 16 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Komissio tekee päätöksensä kolmen 

kuukauden kuluessa 5 artiklassa 

tarkoitettua menettelyä noudattaen. Päätös 

tulee voimaan kuukauden kuluessa sen 

julkaisemisesta. 

6. Komissio tekee päätöksensä kolmen 

kuukauden kuluessa 5 artiklassa 

tarkoitettua menettelyä noudattaen. Päätös 

tulee voimaan kuukauden kuluessa sen 

julkaisemisesta. Yhteisen tullitariffin 

mukaiset tullit otetaan uudelleen käyttöön 

niin pitkäksi ajaksi, kuin unionin 

tuottajien taloudellisen tilanteen ja/tai 

rahoitustilanteen heikkenemisen torjunta 

edellyttää tai tällaisen heikkenemisen 

uhka kestää. Uudelleenkäyttöönotto ei saa 

kestää yli yhtä vuotta, jollei sitä jatketa 

asianmukaisesti perustelluissa 

tapauksissa. Jos lopullisesti vahvistettujen 

tosiasioiden perusteella todetaan, että 4 

artiklan 1 kohdassa vahvistetut 

edellytykset eivät täyty, komissio hyväksyy 

5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen 

täytäntöönpanosäädöksen tutkimuksen ja 

menettelyn lopettamisesta. 

Tarkistus 17 

Ehdotus asetukseksi 

5 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a artikla 

 Yksipuolisten kauppatoimenpiteiden 

toteuttamisen arviointi 

 Komission vuosikertomukseen pitkälle 

menevän ja laaja-alaisen 

vapaakauppasopimuksen 

täytäntöönpanosta olisi sisällytettävä 

yksityiskohtainen arvio tässä asetuksessa 

tarkoitettujen väliaikaisten yksipuolisten 

kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta 

sekä tarvittaessa arvio kyseisten toimien 

sosiaalisista vaikutuksista Ukrainassa ja 

unionissa. Tiedot maatalouteen liittyvien 

tariffikiintiöiden käytöstä on asetettava 



saataville komission verkkosivustoilla. 

Tarkistus 18 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – taulukko – 4 rivi 

 

Komission teksti 

09.6752 2002 Muulla tavalla kuin etikan 

tai etikkahapon avulla 

valmistetut tai säilötyt 

tomaatit 

 5 000 

Tarkistus 

Poistetaan. 

Tarkistus 19 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – taulukko – 2 rivi 

 

Komission teksti 

Tavallinen vehnä, 

spelttivehnä sekä vehnän 

ja rukiin sekavilja, 

jauhot, rouheet, karkeat 

jauhot ja pelletit 

1001 99 00, 1101 00 15, 

1101 00 90, 1102 90 90, 

1103 11 90, 1103 20 60 

100 000 tonnia vuodessa 

Tarkistus 

Poistetaan. 

Tarkistus 20 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – taulukko – 3 rivi 

 

Komission teksti 

Maissi, muu kuin 

siemenvilja, jauhot, 

rouheet, karkeat jauhot, 

pelletit ja jyvät 

1005 90 00, 1102 20, 

1103 13, 1103 20 40, 

1104 23 

650 000 tonnia vuodessa 

Tarkistus 

Maissi, muu kuin 1005 90 00, 1102 20, 650 000 050 kiloa 



siemenvilja, jauhot, 

rouheet, karkeat jauhot, 

pelletit ja jyvät 

1103 13, 1103 20 40, 

1104 23 
vuodessa 

Tarkistus 21 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – taulukko – 3 kohta 

 

Komission teksti 

3102 10 10 Virtsa-aine (urea), myös 

vesiliuoksena, jossa on 

enemmän kuin 45 

painoprosenttia typpeä 

kuivasta vedettömästä 

tuotteesta (ei kuitenkaan 

tabletteina tai niiden 

kaltaisessa muodossa tai 

bruttopainoltaan 

enintään 10 kg:n 

pakkauksissa) 

3 % 

Tarkistus 

Poistetaan. 

 


