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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2002/546/EK határozatnak az alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról
(COM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0443),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0233/2011),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha a Parlament által 
jóváhagyott szöveget lényegesen módosítani kívánja;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) elvben semmilyen eltérést nem tesz 
lehetővé a kanári-szigeteki helyi termékek, illetőleg a Spanyolországból vagy más 
tagállamokból érkező termékek adóztatásában.

Az EK-Szerződés 299. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott 2002. június 20-i 
2002/546/EK tanácsi határozat1 felhatalmazza Spanyolországot arra, hogy 
2011. december 31-ig az AIEM elnevezésű adó vonatkozásában mentességet vagy 
kedvezményt nyújtson egyes, a Kanári-szigeteken helyben előállított termékekre. A 
2002/546/EK határozat megindokolja a versenyképesség megerősítése révén a helyi ipar 
megerősítését célzó egyedi intézkedések elfogadását. 

A 2009-es gazdasági világválság és annak az utazást visszafogó hatása súlyosan érintette a 
Kanári-szigetek gazdaságát, amely javarészt a turizmusból származó bevételekre épül. Emiatt 
a 2001 és 2007 közötti időszakban 10,4 és 12% között ingadozó munkanélküliségi ráta 2009-
re 26,2%-ra emelkedett.

Spanyolország 2010. november 16-án kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz, 
amelyben a 2002/546/EK határozat alkalmazási idejének két évvel történő meghosszabbítását 
kezdeményezte, összhangba hozva így annak lejáratát a 2007 és 2013 közötti időszakban 
alkalmazandó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatásokkal. A Bizottság a 
kérelmet a Kanári-szigeteket érintő hátrányok nagyságrendjének fényében értékelte. A 
Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a rendelkezésre álló tények alapján indokolt helyt 
adni a kérelemnek.

Ennek következtében javaslat született a 2002/546/EK határozatnak az alkalmazási ideje 
tekintetében történő módosításáról, lehetővé téve az alkalmazási idő 2013. december 31-ig 
történő meghosszabbítását.

KÖVETKEZTETÉS

Az eljárási szabályzat 46. cikkének rendelkezései alapján az elnök javasolja az állásfoglalás 
módosítások nélküli elfogadását. 

                                               
1 HL L 179., 2002.7.9., 22–27. o.


