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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.



RR\1178272BG.docx 3/7 PE633.050v02-00

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .5

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ..............................................................................................6

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ.........................................................................7



PE633.050v02-00 4/7 RR\1178272BG.docx

BG



RR\1178272BG.docx 5/7 PE633.050v02-00

BG

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 
№ 940/2014/ЕС относно продуктите, за които е допустимо пълно или частично 
освобождаване от данъка „octroi de mer“
(COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0825),

 като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0034/2019),

 като взе предвид член 78в от своя правилник,

 като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0112/2019),

1. одобрява предложението на Комисията;

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 
внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През 2014 г. Съветът прие решение въз основа на член 349 от ДФЕС за разширяване на 
специалния режим на пълно или частично освобождаване от данъка „octroi de mer“, 
приложим към редица продукти, произведени в най-отдалечените френски региони, 
както и за създаване на нова правна рамка за данъка „octroi de mer“ за периода 1 януари 
2015 г. – 31 декември 2020 г.

Целта на посочените данъчни договорености е да се компенсират неблагоприятните 
условия, засягащи тези територии (отдалеченост, зависимост от суровини и енергия, 
малък размер на пазара и ниска степен на експортна дейност), да се подпомогне 
тяхното социално и икономическо развитие, и да се възвърне конкурентоспособността 
на местните предприятия чрез компенсиране на част от допълнителните 
производствени разходи, свързани с местното производство в най-отдалечените 
френски региони.

На 13 декември 2018 г., в съответствие с член 3 от Решението на Съвета (Решение № 
940/2014/ЕС на Съвета от 17 декември 2014 година относно режима за облагане с 
данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони), Комисията представи на 
Съвета доклад, в който се анализира икономическото и социалното въздействие на 
данъка „octroi de mer“, както и предложение за изменение на разпоредбите на 
решението. Целта на настоящото предложение е да се адаптира списъкът на 
продуктите, спрямо които може да се прилага диференцирано данъчно облагане, така 
че да се отразят последните промени в местните икономики след приемането на 
решението.

Тези изменения се предлагат от Комисията въз основа на искането, подадено от 
френските органи на 15 март 2018 г., което обосновава необходимостта от адаптиране 
на Решение № 940/2014/ЕС.

Като се има предвид, че тази мярка е оправдана и има за цел да продължи да стимулира 
икономическата активност и конкурентоспособността в най-отдалечените региони, като 
в същото време не подкопава съгласуваността на вътрешния пазар и правния ред на 
Съюза, председателят предлага настоящото предложение да бъде прието без 
изменения, в съответствие с член 50 от Правилника за дейността.
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
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