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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer
(COM(2020)0355 – C9-0280/2020 – 2020/0163(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2020)0355),

– der henviser til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9-0280/2020),

– der henviser til forretningsordenens artikel 82,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A9-0157/2020),

1. godkender Kommissionens forslag;

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har 
godkendt, i væsentlig grad;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.
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BEGRUNDELSE

A. Retsgrundlag

Artikel 349 i TEUF åbner mulighed for undtagelser fra EU-reglerne i regionerne i den yderste 
periferi med henblik på delvis at kompensere for den permanente karakter og kombinationen 
af en lang række begrænsninger, der påvirker deres økonomiske og sociale udvikling. Dette er 
et ud af en række forslag, der anvender specifikke foranstaltninger på beskatningsområdet for 
den periode, der dækkes af den næste flerårige finansielle ramme, dvs. 2021-2027.

B. Anvendelsesområde for afgiftsfritagelsen

Artikel 1 i forslaget til afgørelse giver mulighed for at fritage lokalt fremstillede varer for 
"Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM)", 
som er en afgift på varer på De Kanariske Øer. Denne undtagelse har eksisteret siden 2002 og 
har til formål at kompensere den lokale industri delvist for de øgede produktionsomkostninger 
som følge af De Kanariske Øers isolerede beliggenhed. Fritagelserne må ikke påvirke prisen 
på de pågældende varer med mere end 15 % eller overstige et totalt årligt loft på 
150 mio. EUR.

C. Definition af de omfattede varer

De kategorier af varer, som kan være omfattet af fritagelserne, er opført i bilag I med 
henvisning til EU-nomenklaturen. De spanske myndigheder skal imidlertid fastlægge listen 
over specifikke lokalt producerede varer, som er omfattet, og fritagelsens niveau i hvert enkelt 
tilfælde inden for de rammer, som denne fritagelsesafgørelse sætter. I artikel 2 fastsættes 
følgende tre kriterier for denne afgørelse: Der skal være tale om en lokal produktion med en 
lokal markedsandel på mindst 5 %, der skal være en betydelig import af varer, som ville 
kunne udgøre en fare for fortsættelsen af den lokale produktion, og hvis lokale markedsandel 
er på mindst 10 %, og der skal være yderligere lokale produktionsomkostninger, som bringer 
den lokale produktions konkurrenceevne i fare. Begrænsede undtagelser fra disse kriterier er 
mulige, f.eks. for at sikre den lokale fødevaresikkerhed og medicinsk udstyr.

D. Rapportering

Spanien skal fremsende listen over fritagne varer og eventuelle ændringer af denne til 
Kommissionen i overensstemmelse med artikel 3. Med afgørelsen forpligtes Spanien i 
overensstemmelse med artikel 4 og bilag II til at aflægge rapport om gennemførelsen og 
virkningen af undtagelsen i forhold til hver kategori af fritagne varer.

E. Ordførerens vurdering

Ordføreren mener, at dette forslag med specifikke afgiftsregler er berettiget og i fuld 
overensstemmelse med artikel 349. Der er ingen risiko for forvridning af det indre marked. 
Han foreslår derfor, at den foreslåede afgørelse godkendes af Parlamentet uden ændringer i 
henhold til den forenklede procedure i forretningsordenens artikel 52, stk. 1.
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PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
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