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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ......................................................................................................... 6 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ....................................... 7 
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 EL 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 

αριθ. 189/2014/ΕΕ του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει 

μειωμένο συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που 

παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν και με 

την οποία καταργείται η απόφαση 2007/659/ΕΚ 

(COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)) 

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0297), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0212/2017), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0304/2017), 

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής· 

2. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο 

που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά· 

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται 

να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το παραδοσιακό ρούμι που παράγεται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας 

υπάγεται από το 1923 σε ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς στη γαλλική μητροπολιτική 

αγορά. Πρόκειται για μακροπρόθεσμη φορολογική στρατηγική κρατικής ενίσχυσης. Από τη 

δημιουργία της εσωτερικής αγοράς και την εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης 

στην Ευρώπη, αυτό το ειδικό φορολογικό καθεστώς έχει επεκταθεί με την έγκριση της ΕΕ. 

Το σημερινό σύστημα που επιτρέπει την επέκταση αυτή εισήχθη με την απόφαση του 

Συμβουλίου αριθ. 2002/166/ΕΚ, που καθορίζει την ποσότητα ρουμιού που είναι επιλέξιμη για 

εφαρμογή του ειδικού φορολογικού καθεστώτος.   

 

Η παγκόσμια αγορά του ρουμιού αναπτύσσεται συνεχώς και οι ποσότητες ρουμιού που είναι 

επιλέξιμες για ειδική φορολογική μεταχείριση αναπροσαρμόζονται περιοδικά, ώστε να 

διασφαλίζεται μακροπρόθεσμα η ανταγωνιστικότητα του κλάδου ζαχαροκάλαμου-ζάχαρης-

ρουμιού στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας. 

 

Το 2016 η παραγωγή ρουμιού στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας ήταν 

μεγαλύτερη κατά το εν πέμπτο περίπου από την επιλέξιμη για ειδική φορολογική μεταχείριση 

ποσόστωση. Εάν η ποσόστωση για το 2016 δεν τροποποιηθεί με αναδρομική ισχύ, τότε οι 

παραγωγοί θα πρέπει να καταβάλουν υψηλότερους φόρους για το μερίδιο του προϊόντος τους 

που δεν καλύπτεται από το ειδικό καθεστώς και -εφόσον η τιμή που τους πληρώνεται έχει 

συμφωνηθεί εκ των προτέρων- το αποτέλεσμα της κρατικής ενίσχυσης του καθεστώτος 

αυτού θα ακυρωθεί με κίνδυνο οι παραγωγοί να υποστούν οικονομική ζημία. 

 

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 οι γαλλικές αρχές ζήτησαν από την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο 

για την τεχνική αναπροσαρμογή στην τελευταία απόφαση, αριθ.189/2014/ΕΕ, του 

Συμβουλίου, της 20ης Φεβρουαρίου 2014, η οποία προβλέπει την αύξηση της ετήσιας 

ποσόστωσης από 120 000 σε 144 000 εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης (hap). Η Επιτροπή 

αναπροσάρμοσε την πρότασή της (σύμφωνα με το άρθρο 349) στις 9 Ιουνίου 2017. 

 

Η θέση της εισηγήτριας 

 

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου και 

συνιστά στην επιτροπή και στο Κοινοβούλιο να την εγκρίνουν χωρίς τροποποιήσεις κατά το 

στάδιο της εξέτασης στην Ολομέλεια. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Απόφαση αριθ. 189/2014/ΕΕ του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται 

στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για ορισμένους 

έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη 

Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν και με 

την οποία καταργείται η απόφαση 2007/659/ΕΚ 

Έγγραφα αναφοράς COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS) 
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