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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna 

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna 

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma 
gemenskapstullkvoter för import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna
(KOM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0129),

– med beaktande av artikel 299.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0153/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A6-0213/2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

3. Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen av 
den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet 
har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.
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MOTIVERING

Sedan 1991 har Europeiska unionen helt eller delvis upphävt de autonoma tullarna i 
Gemensamma tulltaxan vid import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna. Kanarieöarnas 
särskilda geografiska läge i förhållande till försörjningskällorna för vissa fiskeriprodukter som 
är viktiga för den inhemska konsumtionen medför ytterligare kostnader för denna sektor. 
Detta naturliga handikapp kan avhjälpas bland annat genom att tullarna på import av sådana 
produkter från tredjeland tillfälligt upphävs inom ramen för gemenskapstullkvoter av lämplig 
storlek.

Förslaget om öppnande och förvaltning av tullkvoter med tullfrihet följer artikel 299.2 i 
EG-fördraget som avser specifika åtgärder för att hjälpa de yttersta randområdena.
Det är viktigt att nämna att de bestämmelser som gäller på detta område, det vill säga 
förordning (EG) nr 704/2002, upphörde att gälla den 31 december 2006.

Det finns därför ett rättsligt tomrum sedan den 1 januari 2007 och detta har medfört en 
ackumulering av garantibetalningar vid den spanska gränsen, som har nått upp till ett belopp 
som kräver en snabb lösning på problemet.   

Efter samråd med berörda parter och med stöd av den formella begäran från de spanska 
myndigheterna bör man därför enas om att öppna två tullfria kvoter för import av vissa 
fiskeriprodukter till Kanarieöarna för perioden 2007–2013.
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ÄRENDETS GÅNG
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