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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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SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten 
tullietuuksien myöntämisestä hätäapuna Pakistanille
(KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0552),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0322/2010),

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0000/2010),

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 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Pääosan Pakistanin Eurooppaan 
suuntautuvasta viennistä muodostavat 
tekstiilialan tuotteet, jotka ovat tietyissä 
jäsenvaltioissa arkoja teollisuustuotteita, 
joiden tuotannossa työntekijöitä sanotaan 
jo irti.

Or. en
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voidaan varmistaa, että Pakistan
taloudellinen elpyminen tulvien jälkeen on 
välitöntä ja kestävää, suositellaan 
tullietuuksien myöntämistä määräajaksi 
31 päivään joulukuuta 2013.

(13) Jotta voidaan varmistaa, että 
Pakistanin taloudellinen elpyminen tulvien 
jälkeen on välitöntä ja kestävää, 
suositellaan tullietuuksien myöntämistä 
määräajaksi enintään 31 päivään 
joulukuuta 2013 asti.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

(14) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaan 
yleiset säännöt ja periaatteet, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, on 
vahvistettava etukäteen tavallista
lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
annetulla asetuksella. Siihen asti, kun 
uusi asetus annetaan, sovelletaan edelleen
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyä 
neuvoston päätöstä 1999/468/EY, lukuun 
ottamatta valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä, jota ei sovelleta.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Suojalauseke

1. Jos tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan Pakistanista peräisin olevan 
tuotteen tuonti tapahtuu sellaisin 
edellytyksin, että samankaltaisten tai 
suoraan kilpailevien tuotteiden unionin 
tuottajalle aiheutuu tai uhkaa aiheutua 
vakavia vaikeuksia, komissio voi milloin 
tahansa ottaa yhteisen tullitariffin 
mukaiset tullit uudelleen käyttöön tälle 
tuotteelle 8 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.
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.
3. Komissio hankkii kaikki tarpeellisina 
pitämänsä tiedot, ja se voi tarkistaa 
saamansa tiedot Pakistanilta ja mistä 
tahansa asiaan kuuluvasta lähteestä. Sen 
jäsenvaltion virkamiehet, jonka alueella 
tarkistus on määrä toteuttaa, voivat 
kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä avustaa 
komissiota tarkistusten tekemisessä.
4. Selvittäessään, esiintyykö vakavia 
vaikeuksia, komissio ottaa huomioon 
muun muassa seuraavat unionin tuottajia 
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koskevat seikat siinä määrin kuin asiaa 
koskevaa tietoa on saatavilla:
– markkinaosuus,
– tuotanto,
– varastot,
– tuotantokapasiteetti,
– kapasiteetin käyttöaste,
– työllisyys,

– tuonti,
– hinnat.
5. Tutkimus on saatettava päätökseen 
neljän kuukauden kuluessa 2 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen julkaisemisesta.
Komissio voi poikkeuksellisissa 
olosuhteissa pidentää tätä määräaikaa 
8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.
6. Komissio tekee päätöksensä kuukauden 
kuluessa 8 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Päätös tulee voimaan kuukauden 
kuluessa sen julkaisemisesta.
7. Jos välitöntä toimintaa vaativat 
poikkeukselliset olosuhteet tekevät 
tutkimuksen mahdottomaksi, komissio voi 
ilmoitettuaan asiasta etukäteen komitealle 
toteuttaa ehdottoman välttämättömiä 
suojatoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio suorittaa 18 kuukauden 
kuluessa asetuksen voimaantulosta 
täydellisen arvioinnin sen vaikutuksista ja 
antaa asiasta kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Euroopan 
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parlamentti ja neuvosto voivat kyseisen 
kertomuksen perusteella päättää jatkaa 
asetuksen soveltamista 31 päivään 
joulukuuta 2013.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä asetusta sovelletaan 31 päivään 
joulukuuta 2013.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
LIITE I

Komission teksti

CN-koodi Kuvaus
41079210 NAUTAELÄINTEN (MYÖS PUHVELIEN) HALKAISTU, 

MARTIOLLINEN NAHKA, KARVAPEITTEETÖN, 
PARKITUKSEN TAI CRUST-KÄSITTELYN JÄLKEEN 
EDELLEEN VALMISTETTU, MUUT KUIN KOKONAISET 
VUODAT JA NAHAT

41079910 NAUTAELÄINTEN (MYÖS PUHVELIEN) NAHKA, 
KARVAPEITTEETÖN, PARKITUKSEN TAI CRUST-
KÄSITTELYN JÄLKEEN EDELLEEN VALMISTETTU, MUUT 
KUIN KOKONAISET VUODAT JA NAHAT, MUU KUIN 
HALKAISEMATON, OHENTAMATON NAHKA JA 
HALKAISTU, MARTIOLLINEN NAHKA

Tarkistus
CN-koodi Kuvaus
Poistetaan. Poistetaan.
Poistetaan. Poistetaan.
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