
Első referenciaidőszak

Az i) pont („Első referenciaidőszak”) alatti szöveg az alábbi szöveggel egészül ki:

„A termelői ár változó (310.) megadásának első referenciaidőszaka legkésőbb 2006 első negyedéve. További
egy év eltérés adható az első referenciaidőszakra a 18. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően,
amennyiben legkésőbb 2006-os referenciaévet alkalmaznak.”

Átmeneti időszak

A j) pont („Átmeneti időszak”) alatti szöveg az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

„Egy legkésőbb …-ig+ tartó befejeződő átmeneti időszak adható meg a 310. változóra a 18. cikkben
meghatározott eljárásnak megfelelően. További egy éves átmeneti időszak adható meg a NACE 63. és
74. ágazatokban a 310. változó bevezetésére a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban.
Ezeken az átmeneti időszakokon túl, további egy éves átmeneti időszak biztosítható a 18. cikkben
meghatározott eljárással összhangban azoknak a tagállamoknak, amelyeknek a„Hatáskör” (a) pont-
jában felsorolt NACE tevékenységek árbevétele egy adott referenciaévben a teljes Közösség 1%-nál
kevesebbet reprezentál.

Egy legkésőbb …-ig++ tartó átmeneti időszak adható a 120. és a 210. változó adatátadási határidőinek
megváltoztatására a 18. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően.
_____
+ Három évvel a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletet módosító …/2005/EK rendelet hatálybalé-

pését követően.
++ Egy évvel a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletet módosító …/2005/EK rendelet hatálybalépését

követően.”

P6_TA(2005)0026

A Dissostichus fajok fogási dokumentációs rendszere *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Dissostichus fajok fogási dokumentációs rendsze-
rének létrehozásáról szóló 1035/2001/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló

javaslatról (COM(2004)0528 — C6-0114/2004 — 2004/0179(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0528) (1),

— tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0114/2004),

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

— tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A6-0019/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni;

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

1.12.2005 HU C304 E/105Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005. február 22., kedd



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

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

P6_TA(2005)0027

EK/Svájc közötti megállapodás a pénzügyi csalás elleni küzdelemről *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai,
másrészről a Svájci Államszövetség között létrejött, a csalás és a pénzügyi érdekeiket befolyásoló
minden más illegális tevékenység ellen irányuló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határo-

zatra irányuló javaslatról (COM(2004)0559 — C6-0176/2004 — 2004/0187(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2004)0559) (1),

— tekintettel az EK-Szerződés 280. cikkére és a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első monda-
tára,

— tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0176/2004),

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

— tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi
Bizottság véleményére (A6-0013/2005),

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok,
illetve a Svájci Államszövetség kormányainak és parlamentjeinek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2005)0028

Együttműködési megállapodás az Andorrai Hercegséggel ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Andorrai Hercegségre vonatkozó együttműködési
megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi

határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0456 — C6-0214/2004 — 2004/0136(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2004)0456) (1),

— tekintettel az Andorrai Hercegség és az Európai Közösség közötti együttműködési megállapodás-terve-
zetre,

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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