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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję nr 940/2014/UE w 
odniesieniu do produktów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia lub obniżki 
podatku od dokowania
(COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0825),

 uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego 
Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0034/2019),

 uwzględniając art. 78c Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0112/2019),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu 
przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.
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UZASADNIENIE

W 2014 r. na podstawie art. 349 TFUE Rada przyjęła decyzję w sprawie objęcia szeregu 
produktów wytwarzanych we francuskich regionach najbardziej oddalonych specjalnym 
systemem zwolnienia z podatku od dokowania lub obniżki tego podatku oraz w sprawie 
ustanowienia nowych ram prawnych dotyczących podatku od dokowania obowiązujących od 
1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r.

Celem tego systemu opodatkowania jest zrekompensowanie niekorzystnych warunków 
mających wpływ na te terytoria (oddalenie, zależność od dostaw surowców i energii, 
niewielki rozmiar rynku i niski poziom działalności wywozowej), wspieranie ich rozwoju 
społecznego i gospodarczego oraz przywrócenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw 
w drodze rekompensaty części dodatkowych kosztów produkcji ponoszonych przez lokalnych 
producentów we francuskich regionach najbardziej oddalonych.

13 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 3 decyzji Rady (decyzja Rady nr 940/2014/UE z dnia 
17 grudnia 2014 r. dotycząca systemu podatku od dokowania we francuskich regionach 
najbardziej oddalonych), Komisja przedłożyła Radzie sprawozdanie zawierające analizę 
gospodarczych i społecznych skutków ustaleń dotyczących podatku od dokowania oraz 
wniosek w sprawie zmiany przepisów tej decyzji. Celem omawianego wniosku jest 
dostosowanie wykazu produktów kwalifikujących się do zróżnicowania stawek 
opodatkowania, aby odzwierciedlić ostatnie zmiany w gospodarce lokalnej, które nastąpiły od 
czasu przyjęcia decyzji.

Komisja proponuje te zmiany na podstawie wniosku złożonego przez władze francuskie 15 
marca 2018 r., w którym uzasadnia się konieczność dostosowania decyzji nr 940/2014/UE.

Zważywszy że zastosowanie tego środka jest uzasadnione i ma na celu dalsze pobudzanie 
działalności gospodarczej i konkurencyjności w regionach najbardziej oddalonych, a zarazem 
nie osłabia spójności rynku wewnętrznego i porządku prawnego UE, przewodnicząca komisji 
proponuje, by wniosek przyjęto bez zmian, zgodnie z art. 50 Regulaminu.
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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
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