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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 besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 
2002/546/EG wat de toepassingsduur betreft
(COM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0443),

– gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0233/2011),

– gezien artikel 55 en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2011),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2. 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;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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TOELICHTING

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) staat in beginsel geen 
verschillen toe tussen belastingen die worden geheven op lokale producten van de Canarische 
eilanden en op producten uit Spanje of andere lidstaten.

Krachtens Beschikking 2002/546/EG van de Raad van 20 juni 20021, vastgesteld op grond 
van artikel 299, lid 2, van het EG-Verdrag, mag Spanje tot 31 december 2011 bepaalde 
producten die lokaal worden geproduceerd op de Canarische eilanden, vrijstellen van de 
AIEM-belasting dan wel deze belasting verminderen. In Beschikking 2002/546/EG wordt 
uiteengezet waarom er specifieke maatregelen moeten worden genomen om de lokale 
industrie te versterken door het concurrentievermogen ervan te verbeteren. 

De wereldwijde economische crisis van 2009, die het aantal reizigers deed dalen, heeft 
ernstige gevolgen gehad voor de economie van de Canarische eilanden, die zeer afhankelijk is 
van inkomsten uit het toerisme. Het werkloosheidspercentage, dat in de periode 2001-2007 
tussen 10,4% en 12% schommelde, steeg tot 26,2% in 2009.

Op 16 november 2010 diende Spanje een verzoek in bij de Europese Commissie om de 
toepassingsduur van Beschikking 2002/546/EG met twee jaar te verlengen, zodat de 
vervaldatum samenvalt met de datum uit de Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 
voor de periode 2007-2013. De Commissie heeft dit verzoek beoordeeld in het licht van de 
omvang van de belemmeringen waarmee de Canarische eilanden kampen. Zij is tot de 
conclusie gekomen dat het gerechtvaardigd is om het verzoek op basis van de beschikbare 
gegevens in te willigen.

Als gevolg daarvan ligt thans het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van 
Beschikking 2002/546/EG wat de toepassingsduur betreft voor, dat tot doel heeft de 
toepassingsduur van die beschikking tot 31 december 2013 te verlengen.

CONCLUSIE

Overeenkomstig artikel 46 van het Reglement, stelt de voorzitter voor het ontwerp zonder 
amendementen goed te keuren. 

                                               
1 PB L 179 van 9.7.2002, blz. 22.


