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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 ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de AIEM-belastingregeling 
die van toepassing is op de Canarische Eilanden
(COM(2020)0355 – C9-0000/2020 – 2020/0163(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2020)0355),

– gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9-0000/2020),

– gezien artikel 82 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0000/2020),

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.



PE655.929v01-00 6/7 PR\1211799NL.docx

NL

TOELICHTING

A. Wettelijk kader

In artikel 349 VWEU worden afwijkingen van de EU-regels toegestaan voor de ultraperifere 
gebieden, als gedeeltelijke compensatie voor het permanente karakter en het gecombineerde 
voorkomen van een groot aantal belemmeringen voor hun economische en sociale 
ontwikkeling. Dit voorstel maakt deel uit van een aantal voorstellen waarin specifieke 
maatregelen op het gebied van belastingen worden toegepast voor de duur van het volgende 
meerjarig financieel kader, dat wil zeggen 2021-2027.

B. Omvang van de fiscale afwijkingen

In artikel 1 van het voorgestelde besluit wordt voorzien in volledige of gedeeltelijke 
vrijstellingen voor lokaal geproduceerde goederen van de “Arbitrio sobre las Importaciones y 
Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)”, een belasting op goederen op de 
Canarische Eilanden. Deze afwijking bestaat sinds 2002 en dient om de plaatselijke industrie 
gedeeltelijk te compenseren voor de hogere productiekosten als gevolg van het isolement van 
de Eilanden. De vrijstellingen mogen de prijs van de betrokken goederen met maximum 15 % 
doen dalen en mogen niet hoger liggen dan een algemeen jaarlijks maximum van 150 miljoen 
EUR.

C. Definitie van de goederen die onder de regeling vallen

De categorieën goederen die onder de vrijstellingen kunnen vallen, staan vermeld in bijlage I, 
onder verwijzing naar de nomenclatuur van de EU. De Spaanse autoriteiten moeten echter de 
lijst vaststellen van de specifieke lokaal geproduceerde goederen die onder de regeling vallen 
en de hoogte van de vrijstelling voor elk geval, binnen de grenzen van dit vrijstellingsbesluit. 
Artikel 2 bevat de volgende drie criteria voor dit besluit: er moet lokale productie zijn en deze 
moet een aandeel van ten minste 5 % op de lokale markt hebben; er moet sprake zijn van 
aanzienlijke invoer van goederen die de voortzetting van de lokale productie in gevaar zou 
kunnen brengen, en deze invoer moet goed zijn voor een aandeel van ten minste 10 % op de 
lokale markt;  er moeten extra lokale productiekosten zijn waardoor het 
concurrentievermogen van de lokale productie in het gedrang komt.  Beperkte uitzonderingen 
op deze criteria zijn mogelijk, bijvoorbeeld voor het garanderen van de lokale 
voedselzekerheid en medische benodigdheden.

D. Verslaglegging

Spanje moet de lijst van vrijgestelde goederen en alle wijzigingen daarvan overeenkomstig 
artikel 3 verstrekken aan de Commissie. Met het besluit wordt voor Spanje de verplichting 
ingesteld om over de uitvoering en het effect van de afwijking verslag uit te brengen, voor 
elke categorie van vrijgestelde goederen, overeenkomstig artikel 4 en bijlage II.

E. Beoordeling door de rapporteur

De rapporteur is van mening dat dit voorstel met specifieke belastingregels gerechtvaardigd is 
en volledig strookt met artikel 349. Er bestaat geen gevaar voor verstoring van de interne 
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markt. Hij stelt daarom voor dat dit voorstel voor een besluit zonder amendementen door het 
Parlement wordt goedgekeurd volgens de vereenvoudigde procedure van artikel 52, lid 1, van 
het Reglement.


