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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega avatakse teatavate 
kalandussaaduste importi Kanaari saartele hõlmavad autonoomsed ühenduse 
tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine
(KOM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0129);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 299 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris 
Euroopa Parlamendiga (C6-0153/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

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

3. palub alustada 4. märtsi 1975. aasta ühisdeklaratsioonis sätestatud lepitusmenetlust, kui 
nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

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

Alates 1991. aastast on Euroopa Liit osaliselt või täielikult peatanud ühise tollitariifistiku 
tollimaksude kohaldamise teatavate kalandussaaduste impordi suhtes Kanaari saartele.
Kanaari saarte erandlik geograafiline asend teatavate sisetarbimiseks hädavajalike 
kalandussaaduste hankimisallikate suhtes tekitab sellele sektorile lisakulusid. Muu hulgas 
võib neid ebasoodsaid looduslikke tingimusi korvata, peatades ajutiselt tollimaksude 
kohaldamise kolmandate riikide kõnealuste toodete impordi suhtes ühenduse tariifikvootide 
piires asjakohases mahus.

Tollivabade tariifikvootide avamise ja haldamise ettepanek on kooskõlas Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artikli 299 lõikega 2, millega nähakse ette erimeetmed äärepoolseimate 
piirkondade abistamiseks.
Oluline on märkida, et ettepaneku valdkonna õigusnormid (määrus (EÜ) nr 704/2002) 
kehtisid 31. detsembrini 2006.

Seetõttu on alates 1. jaanuarist 2007 kestnud õigusliku vaakumi ajal Hispaania tollis kuhjunud 
tagatismaksed summades, mis tuleb võimalikult kiiresti ära arveldada.

Seetõttu tuleks pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja Hispaania ametiasutuste esitatud 
ametlikku taotlust leppida kokku kahe tollivaba tariifikvoodi avamises teatavate 
kalandustoodete importimiseks Kanaari saartele ajavahemikus 2007–2013.
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