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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady otwierającego autonomiczne 
wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na 
Wyspy Kanaryjskie i ustanawiającego zarządzanie tymi kontyngentami.
(COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0129),

– uwzględniając art. 299 ust. 2 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C6-0153/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0000/2008),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament 
tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3. występuje o rozpoczęcie postępowania porozumiewawczego przewidzianego we wspólnej 
deklaracji z dnia 4 marca 1975 r., jeżeli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego 
przez Parlament tekstu;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Od 1991 r. Unia Europejska zawiesiła częściowo lub w całości cła pobierane zgodnie ze 
wspólną taryfą celną od przywozu pewnych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie. 
Wyjątkowe położenie geograficzne Wysp Kanaryjskich w stosunku do źródeł zaopatrzenia w 
pewne produkty rybołówstwa, które są niezwykle ważne z punktu widzenia rodzimej 
konsumpcji, stwarza dodatkowe koszty dla tego sektora. Tym naturalnym trudnościom 
wynikającym z położenia można zaradzić m.in. poprzez tymczasowe zawieszenie pobierania 
ceł od importu danych produktów z krajów trzecich w ramach wspólnotowych kontyngentów 
taryfowych o odpowiedniej wielkości.

Wniosek dotyczący otwarcia bezcłowych kontyngentów taryfowych i ustanowienia 
zarządzania nimi jest zgodny z art. 299 ust. 2 traktatu WE przewidującym szczególne środki 
mające na celu pomoc regionom najbardziej oddalonym.
Należy zauważyć, że istniejące postanowienia w dziedzinie, której dotyczy wniosek, czyli 
rozporządzenie (WE) nr 704/2002, wygasły z dniem 31 grudnia 2006 r.

W związku z tym od 1 stycznia 2007 r. istnieje próżnia prawna i od tego czasu płatności 
związane z gwarancjami dla służb celnych Hiszpanii gromadzą się, osiągając kwoty, które 
należy jak najszybciej rozliczyć.   

Wobec powyższego oraz w wyniku konsultacji z zainteresowanymi stronami i złożenia przez 
władze hiszpańskie formalnego wniosku należy uzgodnić otwarcie dwóch bezcłowych 
kontyngentów taryfowych dotyczących przywozu pewnych produktów rybołówstwa na 
Wyspy Kanaryjskie w latach 2007–2013.
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