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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu Nr. 189/2014/ES, 

ar kuru Francijai atļauj piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi 

Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotam „tradicionālajam” 

rumam un ar kuru atceļ Lēmumu 2007/659/EK 

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

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2017)0297), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu, saskaņā ar kuru Padome 

ar to ir apspriedusies (C8-0212/2017), 

– ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu, 

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A8-0304/2017), 

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu; 

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta 

apstiprinātajā tekstā; 

3. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta 

apstiprināto tekstu; 

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 

parlamentiem.  
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PASKAIDROJUMS 

Francijas tālāko reģionu tradicionālajam rumam kopš 1923. gada piemēro īpašu akcīzes 

nodokļa režīmu Francijas kontinentālajā tirgū. Šis pasākums ir valsts fiskālā atbalsta 

ilgtermiņa stratēģijas izpausme. Kopš iekšējā tirgus izveides un akcīzes nodokļu saskaņošanas 

Eiropā šis īpašais akcīzes nodokļa režīms ar Eiropas Savienības piekrišanu tika turpināts. 

Pašreizējā sistēma pieļauj ar minēto Padomes Lēmumu 2002/166/EK noteikto pagarinājumu, 

un šajā lēmumā ir fiksēts ruma daudzums, kuram var pieprasīt īpašu akcīzes nodokli. 

 

Pasaules ruma tirgus pastāvīgi paplašinās, un ruma daudzumi, attiecībā uz kuriem var 

pretendēt uz īpašu nodokļu režīmu, periodiski tiek koriģēti, lai nodrošinātu ilgtermiņa 

konkurētspēju no niedru cukura ražotā ruma nozarei Francijas tālākajos reģionos. 

 

Ruma ražošana Francijas tālākajos reģionos 2016. gadā par vienu piektdaļu pārsniedza kvotu, 

attiecībā uz kuru var pretendēt uz īpašo režīmu. Pat ja kvota 2016. gadam tiktu mainīta ar 

atpakaļejošu spēku, ražotājiem būs jāmaksā augstāka nodokļa likme par daļu no viņu 

produktiem, uz kuriem neattiecas īpašais režīms, un — tā kā par cenu, kura ražotājiem tiek 

maksāta, ir panākta iepriekšēja vienošanās —  no tās izrietošais valsts atbalsts tiks atcelts, un 

ražotāji var ciest saimnieciskus zaudējumus. 

 

Francijas iestādes 2016. gada 22. septembrī lūdza Komisiju iesniegt Padomes aktuālākā 

2014. gada 20. februārī pieņemtā Lēmuma Nr. 189/2014/ES tehniskas pielāgošanas projektu, 

ar kuru gada kvotu no 120 000 hl tīra spirta palielinātu līdz 144 000 hl tīra spirta. Komisija 

(saskaņā ar 349. pantu) savu priekšlikumu pieņēma 2017. gada 9. jūnijā. 

 

Referentes nostāja 

 

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam un iesaka komitejai un 

Parlamentam plenārsēdes posmā pārņemt to bez grozījumiem. 
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Padomes Lēmums Nr. 189/2014/ES, ar kuru Francijai atļauj piemērot 

samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Francijas 

Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotam “tradicionālajam” rumam un ar 

kuru atceļ Lēmumu 2007/659/EK 

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

Datums, kad notika apspriešanās ar EP 27.6.2017    

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

REGI 

6.7.2017 
   

Referenti 

       Iecelšanas datums 

Iskra Mihaylova 

20.6.2017 
   

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums 9.10.2017 

Pieņemšanas datums 9.10.2017    

Iesniegšanas datums 16.10.2017 

 
 


