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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eräiden kalastustuotteiden Kanariansaarille 
tuonnissa sovellettavien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja 
hallinnoinnista
(KOM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0129),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti 
neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0153/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

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

3. vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen 
neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä 
sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Euroopan unioni on vuodesta 1991 alkaen suspendoinut osittain tai kokonaan eräiden 
kalastustuotteiden Kanariansaarille tuonnissa sovellettavat yhteisen tullitariffin tullit. 
Kanariansaarten poikkeuksellinen maantieteellinen sijainti tiettyjen alueen kulutustarpeiden 
kannalta olennaisten kalastustuotteiden hankintalähteisiin nähden aiheuttaa kyseiselle alalle 
lisäkustannuksia. Tätä luonnonhaittaa voidaan korjata muun muassa suspendoimalla 
väliaikaisesti kyseisten kolmansista maista tuotavien tuotteiden tullit asianmukaisen 
suuruisten yhteisön tariffikiintiöiden rajoissa.

Ehdotus tullittomien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista on yhdenmukainen EY:n 
perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan kanssa, jossa määrätään syrjäisimpien alueiden 
tukemiseksi toteutettavista erityistoimenpiteistä.
On tärkeää mainita, että kyseisen ehdotuksen alaan kuuluva säädös, asetus (EY) N:o 704/2002 
lakkasi olemasta voimassa 31. joulukuuta 2006.

Näin ollen 1. tammikuuta 2007 alkaen on vallinnut oikeudellinen tyhjiö, jona aikana Espanjan 
tulliin on kertynyt niin paljon takuumaksuja, että tilanne vaatii mahdollisimman pikaista 
ratkaisua.   

Asianomaisten sidosryhmien kuulemisen ja Espanjan viranomaisten esittämän virallisen 
pyynnön mukaisesti olisi näin ollen sovittava Kanariansaarille tuotaviin tiettyihin 
kalastustuotteisiin sovellettavien kahden tullittoman tariffikiintiön avaamisesta kaudeksi 
2007–2013.
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