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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014/EU, pokud jde 
o produkty, jež mohou využít osvobození nebo snížení tzv. „octroi de mer“ (přístavní 
daně)
(COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0825),

– s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C8-0034/2019),

– s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A8-0112/2019),

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit znění schválené Parlamentem;

4. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V roce 2014 přijala Rada na základě článku 349 SFEU rozhodnutí o rozšíření zvláštního 
režimu osvobození od přístavní daně (tzv. octroi de mer) nebo jejího snížení na řadu produktů 
vyráběných v nejvzdálenějších francouzských regionech a o zavedení nového právního rámce 
režimu této daně od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2020.

Cílem uvedených daňových opatření je vyrovnat znevýhodnění těchto území (odlehlost, 
závislost na surovinách a energii, malý trh a nízký objem vývozu), podpořit jejich sociální 
a hospodářský rozvoj a obnovit konkurenceschopnost místních podniků tím, že vyváží část 
dodatečných výrobních nákladů, které vznikají místním producentům v nejvzdálenějších 
francouzských regionech.

V souladu s článkem 3 rozhodnutí Rady (rozhodnutí Rady 940/2014/EU ze dne 17. prosince 
2014 o režimu tzv. „octroi de mer“ (námořní daně) ve francouzských nejvzdálenějších 
regionech) předložila Komise dne 13. prosince 2018 Radě zprávu, v němž analyzuje 
hospodářský a sociální dopad režimu této daně a návrh na změnu ustanovení uvedeného 
rozhodnutí. Účelem tohoto návrhu je přizpůsobit seznam produktů, které mohou využívat 
rozdílu ve zdanění, aktuálním změnám místních ekonomik, jež nastaly od přijetí rozhodnutí.

Komise navrhuje tyto změny na základě žádosti, kterou předložily francouzské orgány dne 
15. března 2018 a která odůvodňuje potřebu uzpůsobit rozhodnutí 940/2014/EU.

Protože je toto opatření opodstatněné a jeho záměrem je nadále stimulovat hospodářskou 
činnost a konkurenceschopnost v nejvzdálenějších regionech a protože nenarušuje soudržnost 
vnitřního trhu a právního řádu EU, předsedkyně výboru  navrhuje, aby byl tento návrh přijat 
beze změn v souladu s článkem 50 jednacího řádu.
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