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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyes halászati termékek Kanári-szigetekre irányuló behozatalára vonatkozóan 
autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0129),

– tekintettel az EK-Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0153/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel  a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

3. kéri az 1975. március 4-i közös nyilatkozatban szereplő egyeztető eljárás megkezdését 
abban az esetben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha 
lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az Európai Unió 1991 óta részben vagy egészben felfüggesztette Közös Vámtarifa szerinti 
vámtételek alkalmazását az egyes halászati termékek Kanári-szigetekre irányuló behozatalára.
A Kanári-szigetek földrajzi helyzete kivételes egyes, a belföldi fogyasztásban lényeges 
halászati termékek ellátási forrásai tekintetében, ami a szóban forgó ágazat számára további 
költségeket jelent. Ez a természeti hátrány többek között a kérdéses termékek harmadik 
országból történő behozatalára vonatkozó vámok ideiglenes felfüggesztésével küszöbölhető ki 
megfelelő mennyiségű közösségi vámkontingensen belül.

A vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló javaslat összhangban van az EK-
Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésével, amely egyedi intézkedéseket ír elő a legkülső 
régiók támogatására.
Fontos megemlíteni, hogy a 704/2002/EK rendelet értelmében a javaslat által szabályozott 
területen hatályos rendelkezések 2006. december 31-én érvényüket vesztették.

Ebből következően 2007. január elseje óta szabályozási hézag van, amelynek során a spanyol 
vámnál felgyülemlett jótállási kifizetések olyan összeget tesznek ki, amelyet a lehető 
leghamarabb ki kell egyenlíteni.

Ezért az érintett felekkel való konzultációt és a spanyol hatóságok által benyújtott hivatalos 
kérelmet követően meg kell állapodni abban, hogy az egyes halászati termékeknek a Kanári-
szigetekre irányuló behozatala tekintetében két vámmentes kontingenst kell nyitni a 2007–
2013 közötti időszakra.
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