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PR_CNS_art55am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot tijdelijke schorsing van de 
autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van bepaalde 
industrieproducten in de autonome regio's Madeira en de Azoren
(09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Raadplegingsprocedure – hernieuwde raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien de ontwerptekst van de Raad (09109/2010),

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0370),

– gezien zijn standpunt van 20 januari 20101,

– gelet op artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 
grond waarvan het Parlement opnieuw door de Raad is geraadpleegd (C7-0106/2010),

– gelet op artikel 55 en artikel 59, lid 3, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2010),

1. hecht zijn goedkeuring aan de ontwerptekst van de Raad, als geamendeerd door het 
Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293 van het Verdrag betreffende de 
werking van de EU dienovereenkomstig te wijzigen; 

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd indien de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in de ontwerptekst aan te brengen of deze door een nieuwe tekst te vervangen;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0002.
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Amendement 1

Ontwerptekst van de Raad
Artikel 6 bis – lid 2

Ontwerptekst van de Raad Amendementen van het Parlement

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij de 
Raad daarvan in kennis.

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
in kennis.

Or. en

Amendement 2

Ontwerptekst van de Raad
Artikel 6 ter – lid 2

Ontwerptekst van de Raad Amendementen van het Parlement

2. Indien de Raad een interne procedure is 
begonnen om te besluiten of hij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt hij de Commissie hiervan binnen 
een redelijke termijn voordat een definitief 
besluit wordt genomen, op de hoogte en 
geeft daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk worden 
ingetrokken en waarom.

2. Indien de Raad een interne procedure is 
begonnen om te besluiten of hij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt hij het Europees Parlement en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
termijn voordat een definitief besluit wordt 
genomen, op de hoogte en geeft daarbij aan 
welke gedelegeerde bevoegdheden 
mogelijk worden ingetrokken en waarom.

Or. en

Amendement 3

Ontwerptekst van de Raad
Artikel 6 quater – lid 1

Ontwerptekst van de Raad Amendementen van het Parlement

1. De Raad kan tegen gedelegeerde 
handelingen bezwaar aantekenen binnen 
een termijn van drie maanden na de datum 
van kennisgeving.

1. De Raad kan tegen gedelegeerde 
handelingen bezwaar aantekenen binnen 
een termijn van drie maanden na de datum 
van kennisgeving. Indien de Raad 
voornemens is bezwaar aan te tekenen, 
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brengt hij het Europees Parlement 
hiervan binnen een redelijke termijn 
voordat een definitief besluit wordt 
genomen op de hoogte, en geeft daarbij 
aan tegen welke gedelegeerde handeling 
hij bezwaar wil aantekenen en waarom. 

Or. en
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TOELICHTING

In haar toelichting laat de Commissie de Raad en het Parlement weten dat de regionale 
autoriteiten van Madeira en de Azoren een verzoek om tijdelijke schorsing van de rechten van 
het gemeenschappelijk douanetarief hebben ingediend, teneinde de concurrentiepositie van de 
plaatselijke economische actoren te versterken en de werkgelegenheidssituatie in deze 
ultraperifere regio's van de Unie te stabiliseren.

Om ervoor te zorgen dat de ingevoerde producten, hetzij grondstoffen, hetzij onderdelen, 
hetzij eindproducten, de mededinging niet verstoren, zal erop worden toegezien dat deze 
gedurende een periode van ten minste twee jaar alleen door plaatselijke bedrijven op de 
eilanden worden gebruikt voordat zij vrijelijk aan bedrijven in andere delen van de Unie 
kunnen worden verkocht.

Omdat deze maatregel integrerend onderdeel uitmaakt van een pakket maatregelen dat 
speciaal op de problemen van deze eilanden is toegesneden, is een effectbeoordeling niet 
mogelijk. De maatregel zal wel invloed op de eigen middelen c.q. de inkomsten van de Unie 
hebben – de Commissie raamt deze invloed op -0,12 per jaar voor de periode 2010-2019.

De effecten van deze voorgestelde schorsing zullen tot de betrokken regio's beperkt blijven en 
de plaatselijke kmo's en landbouwers helpen te investeren en banen te creëren in deze 
ultraperifere gebieden van de Unie. In deze economisch moeilijke tijden lijkt deze specifieke 
maatregel, gericht op het stimuleren van economische activiteit en het stabiliseren van de 
werkgelegenheid op de middellange termijn, goed aan te sluiten bij het Europees plan voor 
economisch herstel en de maatregelen voor het aanpakken van de speciale problemen van de 
ultraperifere gebieden van de Unie.

Het vijfde amendement uit het oorspronkelijke verslag van het Parlement dat op 20 januari 
2010 werd aangenomen, werd niet door de Commissie overgenomen aangezien het gericht 
was op een uitbreiding van de lijst van goederen die onder deze tijdelijke opschorting vallen, 
wat een wijziging zou inhouden van zowel het oorspronkelijke voorstel als het 
oorspronkelijke verzoek van de Portugese overheid. Daarom diende de Commissie in januari 
2010 zijn oorspronkelijke ongewijzigde voorstel in bij de Raad. 
Op 1 december 2009 trad het VWEU in werking. Als gevolg daarvan was de Raad verplicht 
om het voorstel te wijzigen door de bepalingen betreffende de comitéprocedure te vervangen 
door nieuwe bepalingen die betrekking hebben op gedelegeerde bevoegdheden.
Op aanraden van een aantal diensten van het Parlement en ter verduidelijking van de 
rechtssituatie met betrekking tot de toekenning en intrekking van gedelegeerde bevoegdheden 
in het kader van een bijzondere wetgevingsprocedure, waar hier sprake van is, heeft de 
voorzitter de juridische dienst van het Parlement om advies gevraagd. Dit advies is inmiddels 
ontvangen en het is nu duidelijk dat de desbetreffende bepalingen die door de Raad in de tekst 
zijn ingevoegd, moeten worden aangepast om ervoor te zorgen dat het Parlement op de hoogte 
wordt gehouden van eventuele wijzigingen die de Raad doorvoert met betrekking tot de status 
van de gedelegeerde handelingen.

Gezien het voorgaande adviseert de rapporteur het voorstel van de Commissie als 
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geamendeerd aan te nemen.


