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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

Pozměňovací 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. 
Výjimkou jsou případy, kdy se nezvýrazňují čistě technické změny 
provedené při přípravě konečného znění odděleními, která návrh sestavovala.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2004/162/ES, pokud jde o jeho 
použití na Mayotte ode dne 1. ledna 2014
(COM(2014)0024 – C7–0031/2014 – 2014/0010(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2014)0024),

– s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7-0031/2014),

– s ohledem na článek 55 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2014),

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 předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rozhodnutí Rady 2004/162/ES ze dne 10. února 2004, přijaté na základě čl. 299 odst. 2 
Smlouvy o ES (nyní článek 349 SFEU), opravňuje Francii, aby do 1. července 2014 
uplatňovala osvobození od tzv. „octroi de mer“ (námořní daně) nebo její snížení u produktů 
uvedených v příloze tohoto rozhodnutí, které pocházejí z místní produkce francouzských 
zámořských departementů Guadeloupe, Guyana, Martinik, Mayotte a Réunion.

Toto rozhodnutí obsahuje přílohu uvádějící seznam produktů, na něž je možné osvobození od 
daně nebo její snížení uplatnit, přičemž stanoví, že rozdíl plynoucí z jejich uplatnění nemůže 
být větší než 10, 20 nebo 30 procentních bodů v závislosti na produktu. 

V rozhodnutí 2004/162/ES jsou vyloženy důvody, jež vedly k přijetí zvláštních opatření: 
odlehlost, ostrovní poloha, malý rozsah trhu a málo rozvinutá exportní činnost, náročná 
topografie a klima, hospodářská závislost na malém množství produktů a občas i výskyt 
přírodních jevů, jako jsou cyklóny, sopečné erupce a zemětřesení. 

Odlehlost těchto regionů a jejich závislost na letecké a námořní dopravě spolu se závislostí na 
surovinách a energii mají vliv na výrobní náklady. Všechna tato znevýhodnění vedou ke 
zvýšení výrobních nákladů u zboží z místní produkce, které by bez zvláštních opatření 
nemohlo konkurovat produktům odjinud. Pokud místní produkty nebudou 
konkurenceschopné, nebude možné udržet místní výrobu, což bude mít škodlivé důsledky na 
zaměstnanost obyvatel těchto oblastí.

Konkrétní opatření uvedená v rozhodnutí 2004/162/ES jsou tedy zaměřena na posílení 
místního průmyslu zvýšením jeho konkurenceschopnosti.

Evropská rada svým rozhodnutím 2012/419/EU, kterým se mění status ostrova Mayotte vůči 
Evropské unii, rozhodla, že Mayotte bude mít od 1. ledna 2014 namísto statusu zámořské 
země a území ve smyslu čl. 355 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie status 
nejvzdálenějšího regionu ve smyslu článku 349 uvedené smlouvy. 

Mayotte se tedy doplňuje na seznam nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 349 SFEU 
a od data změny jeho statusu pro něj bude platit celá Smlouva a daňové právní předpisy Unie. 

Francouzské orgány informovaly Komisi, že hodlají na Mayotte zavést tzv. „octroi de 
mer“ (námořní daň) za podobných podmínek jako u Guyany, a požádaly Komisi o povolení 
uplatňovat diferencované zdanění v závislosti na tom, zda se jedná, či nejedná o produkty 
z místní produkce. V žádosti ze dne 24. května 2013 francouzské orgány zaslaly Komisi 
seznam stovky produktů, u nichž si přejí mít povoleno uplatňovat diferencované zdanění 
v závislosti na tom, zda se jedná, či nejedná o produkty z místní produkce. Francouzské 
orgány byly vícekrát požádány, aby poskytly doplňující informace, a poskytly u každého 
produktu, který je předmětem žádosti, doklad o existenci místní produkce, tržním podílu této 
místní produkce, jakož i o vícenákladech souvisejících s touto místní produkcí oproti stejným 
produktům pocházejícím odjinud.

Tímto návrhem rozhodnutí Rady se tedy mění výše uvedené rozhodnutí, které se bude 
vztahovat i na Mayotte, povolí uplatňovat diferencované zdanění u 59 produktů z místní 
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produkce na ostrově Mayotte, u nichž francouzské orgány doložily na žádost Komise 
skutečnost, že jsou spojeny s vícenáklady, a které navrhuje omezit maximální rozdíl ve 
zdanění každého produktu na výši, jež je nezbytná pro vyrovnání nižší konkurenceschopnosti 
a vícenákladů místních produktů.

Navrhované rozhodnutí je předloženo Parlamentu v souladu s článkem 349 SFEU, tedy podle 
zvláštního legislativního postupu, kdy je Parlament pouze konzultován.

Pokud jde o podstatu navržené změny, zdá se, že je podložena objektivními důvody, protože 
nezbytně pramení ze změny statusu ostrova Mayotte, o níž rozhodlo výše zmíněné rozhodnutí 
Evropské rady, a že tedy zaručí stejné zacházení všem francouzským nejvzdálenějším 
regionům. 

Vzhledem k tomu, že se navržené rozhodnutí uplatňuje na omezený počet určených produktů, 
má přesnou a řádně vymezenou oblast působnosti a krátké trvání, jelikož povolení udělené 
Francii vyprší dne 1. července 2014.

Navíc vzhledem k tomu, že toto opatření vstupuje v platnost dne 1. ledna 2014, je ještě 
důležitější přijmout jej z důvodu právní jistoty urychleně, a proto předseda navrhuje přijmout 
toto rozhodnutí Rady bez pozměňovacích návrhů v souladu s čl. 46 odst. 1 jednacího řádu


