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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.



PR\720523DA.doc 3/6 PE405.822v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
...............................................................................................Error! Bookmark not defined.

BEGRUNDELSE ...................................................................Error! Bookmark not defined.



PE405.822v01-00 4/6 PR\720523DA.doc

DA



PR\720523DA.doc 5/6 PE405.822v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome kontingenter i 
den fælles toldtarif ved indførsel af visse fiskevarer til De Kanariske Øer
(KOM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0129),

– der henviser til EF-traktatens artikel 299, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6-0153/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag;

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

3. kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis 
Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union har siden 1991 helt eller delvis suspenderet satserne i den fælles 
toldtarif ved indførsel af visse fiskevarer til De Kanariske Øer. De Kanariske Øers 
usædvanlige geografiske beliggenhed i forhold til forsyningen af visse fiskerivarer, som er 
vigtige for det hjemlige forbrug, indebærer yderligere omkostninger for sektoren. Dette 
naturlige handicap kan bl.a. afhjælpes med midlertidig suspension af toldsatserne ved 
indførsel af de pågældende varer fra tredjelande inden for fællesskabstoldkontingenter af en 
passende størrelse.

Forslaget om åbning og forvaltning af toldfri toldkontingenter er i tråd med EF-traktatens 
artikel 299, stk. 2, om særlige foranstaltninger til støtte for regionerne i den yderste periferi.
Det er vigtigt at nævne, at gyldigheden for de eksisterende bestemmelser gældende på 
området for forslaget, forordning (EF) nr. 704/2002, udløb den 31. december 2006.

Der har således eksisteret et juridisk tomrum siden den 1. januar 2007, og dette har medført en 
akkumulering af garantibetalingerne ved den spanske told, som er nået op på beløb, der 
hurtigst muligt kræver en løsning på problemet.   

Efter samråd med de interesserede parter og den formelle anmodning fra de spanske 
myndigheder bør man som følge af dette træffe en beslutning om at åbne to toldfri 
toldkontingenter i forbindelse med importen af visse fiskerivarer til De Kanariske Øer for 
perioden 2007-2013.
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