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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo laikinai sustabdomas autonominių 
Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems į Kanarų salas importuojamiems 
pramonės produktams
(COM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011)0259),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnį, pagal kurį Taryba 
kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0146/2011),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

1. pritaria Komisijos pasiūlymui;

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento 
patvirtintą tekstą;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams
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AIŠKINAMOJI DALIS

Savo aiškinamajame memorandume Europos Komisija informuoja Tarybą ir Parlamentą, kad 
Ispanijos Karalystė Kanarų salų autonominės bendrijos valdžios institucijų vardu pateikė 
prašymą laikinai sustabdyti Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems į Kanarų salas 
importuojamiems pramonės produktams, kad būtų sustiprintas vietos ūkio subjektų 
konkurencingumas ir užtikrintas stabilesnis užimtumas šiuose atokiausiuose Sąjungos 
regionuose.

Siekiant užtikrinti, kad importavus prekes (žaliavas, dalis, komponentus ar neapmuitinamas 
gamybos priemones) nebūtų iškraipoma konkurencija, joms bus taikoma galutinio naudojimo 
kontrolė, kad jas naudotų tik salose veikiančios vietos įmonės.  Salose veikiančios vietos 
bendrovės gamybos priemones turės naudoti mažiausiai dvejus metus, ir tik po to galės jas 
laisvai parduoti bendrovėms, įsikūrusioms kitose Sąjungos dalyse. Be to, tam, kad žaliavoms, 
dalims ir komponentams būtų laikinai netaikomi muitai, jos turės būti naudojamos pramonės 
pertvarkymui ir išsaugojimui Kanarų salose.

Neįmanoma atlikti šių priemonių poveikio tyrimo, kadangi jos yra daugelio kitų priemonių, 
taikomų specifinėms šių salų problemoms spręsti, sudėtinė dalis. Tačiau šios priemonės turės 
poveikio Sąjungos nuosaviesiems ištekliams ir įplaukoms.

Aišku, kad siūlomas muitų taikymo sustabdymas galios tik atitinkamuose regionuose ir kad jį 
taikant vietinėms MVĮ ir ūkininkams būtų lengviau investuoti ir kurti darbo vietas šiame 
viename iš atokiausių Sąjungos regionų. Kadangi dabar jaučiamas ekonomikos nuosmukis, 
būtinybė imtis konkrečių priemonių, skirtų ekonominei veiklai skatinti ir užimtumui 
stabilizuoti vidutinės trukmės laikotarpiu, galėtų būti laikoma atitinkančia Europos 
ekonomikos gaivinimo planą ir priemones, kurių reikia siekiant spręsti specifines atokiausių 
Sąjungos regionų problemas.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir į būtinybę imtis visų priemonių, kurios galėtų 
padėti atgaivinti ekonomiką, pranešėja siūlo priimti šį pasiūlymą be pakeitimų.


