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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende de opening en het beheer 
van de autonome communautaire tariefquota op de invoer van bepaalde 
visserijproducten in de Canarische eilanden
(COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 200/0054(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0129),

– gelet op artikel 299, lid 2 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de 
Raad is geraadpleegd (C6-0153/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

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 dat de overlegprocedure als bedoeld in de gemeenschappelijke verklaring van 
4 maart 1975 wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het 
Parlement goedgekeurde tekst;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.
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TOELICHTING

Sinds 1991 heeft de Europese Unie de invoerrechten van het gemeenschappelijke douanetarief 
voor importen van bepaalde visserijproducten in de Canarische eilanden geheel of gedeeltelijk
opgeschort. De uitzonderlijke geografische positie van de Canarische eilanden ten opzichte 
van de plaatsen van herkomst van bepaalde visserijproducten, welke hoofdzakelijk voor 
interne consumptie bestemd zijn, brengt extra kosten met zich mee voor de sector. Deze 
natuurlijke handicap kan onder meer worden verholpen door een tijdelijke opschorting van de 
douanerechten op de invoer van de desbetreffende producten uit derde landen in het kader van 
communautaire tariefquota van een passende omvang.

Het voorstel voor de opening en het beheer van de van invoerrecht vrijgestelde quota zijn in 
overeenstemming met artikel 299, lid 2, van het EG-Verdrag, waarin ook bepaalde 
maatregelen zijn opgenomen ten behoeve van de meer perifeer gelegen regio's. Het is van 
belang erop te wijzen dat de bestaande wettekst ten aanzien van de producten waar dit 
voorstel over gaat, verordening (EG) nr. 704/2002, op 31 december 2006 is verstreken.

Bijgevolg bestaat er sinds 1 januari 2007 een juridische lacune, die tot gevolg heeft dat  de 
betalingen van borgsommen bij de Spaanse douane zich ophopen, hetgeen problemen schept 
die zo spoedig mogelijk moeten worden opgelost.

Daarom zou het Parlement, nadat er overleg met de betrokken partijen heeft plaats gevonden 
en er een formeel verzoek door de Spaanse autoriteiten is ingediend, moeten instemmen met 
de opening van twee invoerrechtvrije quota voor de invoer van bepaalde visserijproducten op 
de Canarische eilanden voor de periode 2007 tot 2013.
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