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PR_CNS_art55am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega peatatakse ajutiselt ühise 
tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine teatavate tööstustoodete 
impordi suhtes Madeira ja Assooride autonoomsetesse piirkondadesse
(09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Nõuandemenetlus – uuesti konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ettepanekut (09109/2010);

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0370);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0106/2010);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A7-0000/2010),

1. kiidab nõukogu eelnõu muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklit 293;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb eelnõu 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Nõukogu eelnõu
Artikkel 6a – lõige 2

Nõukogu eelnõu Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
teatavaks nõukogule.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
teatavaks Euroopa Parlamendile ja
nõukogule.
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Or. en

Muudatusettepanek 2

Nõukogu eelnõu
Artikkel 6b – lõige 2

Nõukogu eelnõu Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

2. Kui nõukogu on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab ta 
sellest teavitada komisjoni mõistliku aja 
jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, 
nimetades delegeeritud volitused, mille 
suhtes võidakse kohaldada tagasivõtmist, ja 
tagasivõtmise võimalikud põhjused.

2. Kui nõukogu on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab ta 
sellest teavitada Euroopa Parlamenti ja
komisjoni mõistliku aja jooksul enne 
lõpliku otsuse tegemist, nimetades 
delegeeritud volitused, mille suhtes 
võidakse kohaldada tagasivõtmist, ja 
tagasivõtmise võimalikud põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Nõukogu eelnõu
Artikkel 6c – lõige 1

Nõukogu eelnõu Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

1. Nõukogu võib esitada delegeeritud 
õigusaktide suhtes vastuväiteid kolme kuu 
jooksul alates õigusakti teatavaks 
tegemisest.

1. Nõukogu võib esitada delegeeritud 
õigusaktide suhtes vastuväiteid kolme kuu 
jooksul alates õigusakti teatavaks 
tegemisest. Kui nõukogu on otsustanud 
esitada vastuväite, püüab ta sellest 
teavitada Euroopa Parlamenti mõistliku 
aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, 
nimetades delegeeritud õigusakti, mille 
suhtes ta kavatseb vastuväite esitada, ja 
vastuväite võimalikud põhjused.

Or. en
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SELETUSKIRI

Euroopa Komisjon teatab seletuskirjas nõukogule ja parlamendile, et Madeira ja Assooride 
autonoomsed piirkonnad on taotlenud ühepoolsete tollimaksumäärade peatamist kohalike 
ettevõtjate konkurentsivõime suurendamiseks ja seeläbi stabiilsema tööhõive kindlustamiseks 
neis liidu äärepoolseimates piirkondades.

Et imporditud tooted, sealhulgas nii toormaterjalid, osad kui ka valmistooted, ei moonutaks 
konkurentsi, tuleb nende üle kehtestada kontroll ja tagada, et saarte kohalikud ettevõtted 
kasutaksid neid vähemalt kaheaastase ajavahemiku jooksul, enne kui neid võib vabalt müüa 
ühenduse teistes osades asuvatele ettevõtetele.

Meetmete mõju ei ole võimalik hinnata, kuna need moodustavad osa mitmetest teistest 
meetmetest, mida on kohandatud nimetatud saartele eriomaste probleemide lahendamiseks.
Meetmetel on siiski mõju ühenduse omavahenditele ja tuludele, mis on Euroopa Komisjoni 
hinnangul perioodi 2010–2019 vältel -0,12 miljonit aastas.

Kavandatav peatamine mõjutab ainult mainitud piirkondi ja aitab kohalikel väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel ning talunikel investeerida ja luua töökohti nendes liidu 
äärepoolseimates piirkondades. Erimeetmete võtmine majanduse ergutamiseks ja tööhõive 
kindlustamiseks keskmise tähtaja jooksul peaks ühtima praeguse majanduslanguse 
tingimustes Euroopa majanduse taastamiskavaga ja meetmetega, mille ülesandeks on tegeleda 
liidu äärepoolseimatele piirkondadele omaste probleemidega.

Komisjon otsustas Euroopa Parlamendi algses, 20. jaanuaril 2010 vastu võetud raportis 
esitatud viiendat muudatusettepanekut mitte säilitada, kuna see oleks tähendanud nende 
toodete loetelu laiendamist, mida ajutine peatamine puudutab, ja seega algse ettepaneku ning 
ka Portugali valitsuse algse taotluse muutmist. Seetõttu esitas komisjon jaanuaris 2010 
nõukogu algse ettepaneku muutmata kujul. 
Euroopa Liidu toimimise leping jõustus 1. detsembril 2009. Sellest tulenevalt tuli nõukogul 
ettepanekut muuta, asendades komiteemenetlust käsitlevad sätted uutega, mis käsitlevad 
delegeeritud volitusi.
Parlamendi mitmete teenistuste soovitusel ja selleks, et selgitada õiguslikku olukorda, mis 
puudutab delegeeritud volituste andmist ja tagasivõtmist praegusel juhul kasutatava 
seadusandliku erimenetluse alusel, palus esimees Euroopa Parlamendi õigusteenistusel esitada 
oma arvamus. Nimetatud arvamus on nüüd esitatud ning on selgunud, et nõukogu poolt teksti 
lisatud sätteid on vaja muuta, et tagada parlamendi teavitamine mis tahes muudatustest, mida 
nõukogu teeb delegeeritud õigusaktide staatuse osas.

Eelmainitut arvestades teeb raportöör ettepaneku, et komisjoni ettepanek võetaks vastu 
muudetud kujul.


