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Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii).
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa otvára a ustanovuje správa autonómnych colných 
kvót Spoločenstva pre dovozy určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy
(KOM(2008)0129  – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0129),

– so zreteľom na článok 299 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala 
s Európskym parlamentom (C6-0153/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0000/2008),

1. schvaľuje návrh Komisie;

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

3. žiada o začatie zmierovacieho konania v zmysle Spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975 
v prípade, ak má Rada v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Od roku 1991 Európska únia čiastočne alebo úplne pozastavila clá podľa Spoločného colného 
sadzobníka na dovozy určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy. Výnimočná 
geografická situácia Kanárskych ostrovov vo vzťahu k zdrojom dodávky určitých produktov 
rybolovu, ktoré sú podstatné pre domácu spotrebu, znamená dodatočné náklady pre toto 
odvetvie. Tento prirodzený hendikep sa môže odstrániť okrem iného dočasným pozastavením 
ciel na dovoz daných výrobkov z tretích krajín v rámci colných kvót Spoločenstva 
v príslušnom objeme.

Návrh na otvorenie a ustanovenie colných kvót oslobodených od cla je v súlade s článkom 
299 ods. 2 Zmluvy o ES, ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia na podporu najodľahlejších 
regiónov.
Je dôležité spomenúť, že jestvujúce ustanovenia v oblasti, ktorej sa návrh týka – nariadenie 
(ES) č. 704/2002 – stratili účinnosť 31. decembra 2006.

V dôsledku toho jestvuje od 1. januára 2007 právne vákuum, počas ktorého sa na španielskej 
colnici hromadia platby zábezpiek vo výške, ktorá si vyžaduje ich čo najrýchlejšie 
vyrovnanie.

Preto by sa po konzultáciách so zainteresovanými stranami a formálnej žiadosti podanej 
španielskymi orgánmi malo odsúhlasiť otvorenie dvoch colných kvót oslobodených od cla 
na dovozy určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy v období 2007 – 2013.
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