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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/546/ES, 
pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania
(KOM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2011)0443),

– so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0233/2011),

– so zreteľom na článok 55 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2011),

1. schvaľuje návrh Komisie;

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa v zásade nepovoľujú žiadne rozdiely 
v zdaňovaní miestnych výrobkov z Kanárskych ostrovov a výrobkov pochádzajúcich 
zo Španielska alebo iných členských štátov.

V rozhodnutí Rady 2002/546/ES z 20. júna 20021 prijatom na základe článku 299 ods. 2 
Zmluvy o ES sa Španielsku až do 31. decembra 2011 povoľuje uplatňovať oslobodenie 
od dane známej ako AIEM na zoznam výrobkov, ktoré sa vyrábajú miestne na Kanárskych 
ostrovoch, alebo zníženie tejto dane. V rozhodnutí 2002/546/ES sa uvádzajú dôvody prijatia 
osobitných opatrení, ktoré sú navrhnuté s cieľom posilniť miestny priemysel zvýšením jeho 
konkurencieschopnosti. 

Pokles počtu turistov spôsobený svetovou hospodárskou krízou v roku 2009 mal vážne 
dôsledky pre ekonomiku Kanárskych ostrovov, ktorá vo veľkej miere závisí od príjmov 
z cestovného ruchu. Miera nezamestnanosti, ktorá sa v období rokov 2001 – 2007 pohybovala 
medzi 10,4 % a 12 %, sa tak v roku 2009 zvýšila na 26,2 %.

Španielsko 16. novembra 2010 predložilo Európskej komisii žiadosť o predĺženie obdobia 
uplatňovania rozhodnutia 2002/546/ES o dva roky, aby sa dátum uplynutia jeho účinnosti 
zhodoval s dátumom uplynutia platnosti usmernení pre národnú regionálnu pomoc na roky 
2007 – 2013. Komisia posúdila žiadosť so zreteľom na rozsah znevýhodnení, ktorými sú 
Kanárske ostrovy postihnuté, a dospela k záveru, že vyhovenie žiadosti o predĺženie je 
vzhľadom na dostupné informácie odôvodnené.

Na základe toho bol vypracovaný návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie 2002/546/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania, ktorým sa umožňuje 
predĺženie obdobia uplatňovania do 31. decembra 2013.

ZÁVER

Predseda výboru navrhuje prijať toto uznesenie bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
na základe ustanovení článku 46 rokovacieho poriadku. 

                                               
1 Ú. v. ES L 179, 9.7.2002, s. 22 – 27.


