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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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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen 
soveltamisajan osalta
(COM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2011)0443),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0233/2011),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2011),

1. hyväksyy neuvoston esityksen;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
parlamentin hyväksymään tekstiin;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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EXPLANATORY STATEMENT

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT) ei periaatteessa salli lainkaan 
Kanariansaarten paikallisten tuotteiden verottamisen poikkeamista Espanjan tai muiden 
jäsenvaltioiden tuotteiden verottamisesta.

EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan perusteella hyväksytyllä 20 päivänä 
kesäkuuta 2002 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2002/546/EY1, annetaan Espanjalle lupa 
soveltaa 31 päivään joulukuuta 2011 tiettyihin Kanariansaarilla paikallisesti valmistettuihin 
tuotteisiin vapautuksia tai alennuksia AIEM-verosta (Arbitrio sobre las Importaciones y 
Entregas de Mercancìas en las islas Canarias). Päätöksessä 2002/546/EY säädetyt 
erityistoimenpiteet on suunniteltu siten, että ne lujittavat paikallista tuotannonalaa 
parantamalla sen kilpailukykyä. 

Vuonna 2009 alkanut maailmanlaajuinen talouskriisi on vähentänyt matkailua ja aiheuttanut 
täten vakavia vaikutuksia Kanariansaarten talouteen, joka on erittäin riippuvainen 
matkailutuloista. Työttömyysaste vaihteli 10,4 ja 12 prosentin välillä vuosina 2001–2007, 
mutta se nousi 17,3 prosenttiin vuonna 2008 ja 26,2 prosenttiin vuonna 2009.

Espanja pyysi 16. marraskuuta 2010 Euroopan komissiota pidentämään päätöksen 
2002/546/EY soveltamisaikaa kahdella vuodella, jotta sen voimassaolon päättymispäivä olisi 
sama kuin vuosina 2007–2013 sovellettavilla alueellisia valtiontukia koskevilla 
suuntaviivoilla. Komissio on arvioinut pyyntöä Kanariansaariin vaikuttavien haittojen 
merkittävyyden kannalta. Komissio on päätellyt, että käytettävissä olevien tietojen perusteella 
pyynnön hyväksyminen on perusteltua.

Edellä mainitun perusteella on annettu ehdotus neuvoston päätökseksi päätöksen 
2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta siten, että päätöksen voimassaoloaikaa 
jatketaan 31. joulukuuta 2013 saakka.

JOHTOPÄÄTÖS

Puheenjohtaja ehdottaa työjärjestyksen 46 artiklan mukaisesti, että tämä päätöslauselma 
hyväksytään ilman tarkistuksia. 
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