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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή (παράδειγμα: «ΑΒΓΔ»). Η αντικατάσταση 
κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το 
νέο κείμενο και με διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 
2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014
(COM(2014)0024 – C7-0031/2014 – 2014/0010(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2014)0024),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7–0031/2014),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2014),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2. καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο 
που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται 
να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4. αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η απόφαση 2004/162/ΕΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 2004, η οποία εγκρίθηκε 
δυνάμει του άρθρου 299 της Συνθήκης ΕΚ (σημερινό άρθρο 349 ΣΛΕΕ) επιτρέπει στη 
Γαλλία να εφαρμόσει απαλλαγές ή μειώσεις του φόρου "εισφορά θαλάσσης" για τα προϊόντα 
που αναφέρονται στο Παράρτημα της εν λόγω απόφασης, τα οποία κατασκευάζονται 
επιτόπου στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα της Γουαδελούπης, της Γουιάνας, της 
Μαρτινίκας και της Ρεϋνιόν.

Στο Παράρτημα της εν λόγω απόφασης περιέχεται κατάλογος με τα προϊόντα για τα οποία 
μπορούν να εφαρμόζονται οι απαλλαγές ή οι μειώσεις φόρου και διευκρινίζεται παράλληλα 
ότι η εφαρμογή των απαλλαγών ή των μειώσεων δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαφορές 
που υπερβαίνουν τις 10, 20 ή 30 ποσοστιαίες μονάδες αναλόγως του προϊόντος.  

Η απόφαση 2004/162/ΕΚ παραθέτει τους λόγους για τη θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων: 
μεγάλη απόσταση, νησιωτικός χαρακτήρας, μικρό μέγεθος αγοράς σε συνδυασμό με 
περιορισμένη εξαγωγική δραστηριότητα, δύσκολη μορφολογία και κλίμα, οικονομική 
εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων και, κατά καιρούς, ακόμη και φυσικά φαινόμενα, 
όπως κυκλώνες, ηφαιστειακές εκρήξεις ή σεισμοί. 

Το γεγονός ότι πρόκειται για απομακρυσμένες περιοχές που εξαρτώνται απολύτως από τις 
αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, σε συνδυασμό με την εξάρτησή τους ως προς τις 
πρώτες ύλες και την ενέργεια, έχει σοβαρό αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής.  Ο συνδυασμός 
όλων των μειονεκτημάτων οδηγεί στην αύξηση του συνολικού κόστους παραγωγής των 
τοπικών προϊόντων και, συνεπώς, καθιστά αδύνατο τον ανταγωνισμό τους με προϊόντα 
άλλων περιοχών χωρίς τη λήψη ειδικών μέτρων. Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας των τοπικών 
προϊόντων θα καταστήσει αδύνατη την διατήρηση της τοπικής παραγωγής και θα έχει 
επιζήμιες επιπτώσεις για την απασχόληση των κατοίκων των εν λόγω περιοχών.

Τα ειδικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2004/162/ΕΚ σχεδιάστηκαν λοιπόν με 
σκοπό την ενίσχυση του τοπικού κλάδου παραγωγής μέσω της βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητάς του.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με την απόφασή του 2012/419/ΕΕ σχετικά με την τροποποίηση 
του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισε ότι, από 1ης 
Ιανουαρίου 2014, η Μαγιότ θα αποκτήσει το καθεστώς της εξόχως απόκεντρης περιοχής 
κατά την έννοια του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ) αντί εκείνου της υπερπόντιας χώρας και εδάφους, κατά την έννοια του άρθρου 355 
παράγραφος 2 ΣΛΕΕ. 

Η Μαγιότ προστίθεται έτσι στον κατάλογο των εξόχως απόκεντρων περιοχών του άρθρου
349 ΣΛΕΕ και, ως εκ τούτου, αρχίζουν να ισχύουν στη Μαγιότ από την ημερομηνία αυτής 
της αλλαγής του καθεστώτος τόσο η Συνθήκη στο σύνολό της όσο και το σύνολο της 
φορολογικής νομοθεσίας της Ένωσης. 

Οι γαλλικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να επιβάλουν στη Μαγιότ 
τον φόρο που αποκαλείται «εισφορά θαλάσσης» υπό παρόμοιους όρους με εκείνους που 
ισχύουν για τη Γουιάνα και ζήτησαν από την Επιτροπή να τους επιτραπεί να εφαρμόσουν 
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διαφοροποιημένη φορολόγηση ανάλογα με το αν τα προϊόντα παράγονται επιτόπου ή όχι. Οι 
γαλλικές αρχές, με την αίτησή τους της 24ης Μαΐου 2013, κοινοποίησαν στην Επιτροπή 
κατάλογο εκατό περίπου προϊόντων για τα οποία επιθυμούν να τους επιτραπεί η εφαρμογή 
διαφοροποιημένης φορολόγησης ανάλογα με το αν τα προϊόντα παράγονται επιτόπου ή όχι. 
Οι γαλλικές αρχές κλήθηκαν επανειλημμένως να διαβιβάσουν πρόσθετες πληροφορίες και, 
για κάθε ένα από τα προϊόντα που καλύπτονται από την αίτηση, να παράσχουν αποδεικτικά 
στοιχεία όσον αφορά την ύπαρξη τοπικής παραγωγής, το μερίδιο αγοράς που κατέχει η εν 
λόγω τοπική παραγωγή και τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από την τοπική 
παραγωγή σε σχέση με τα ίδια προϊόντα που προέρχονται από το εξωτερικό.

Η εν λόγω πρόταση απόφασης του Συμβουλίου τροποποιεί έτσι την προαναφερθείσα 
απόφαση, καθιστώντας την εφαρμοστέα στη Μαγιότ και επιτρέποντας την εφαρμογή 
συστήματος διαφοροποιημένης φορολογίας για 59 τοπικά προϊόντα της Μαγιότ, για τα οποία
οι γαλλικές αρχές προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία για τις πρόσφατες δαπάνες που 
επιβαρύνουν την παραγωγή τους, όπως απαιτεί η Επιτροπή, και πρότειναν μέγιστη τιμή 
φορολογίας για κάθε προϊόν βάσει του τι θεωρούν απαραίτητο προκειμένου να 
αντισταθμίζονται η χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα και το επιπρόσθετο κόστος των τοπικών 
προϊόντων.

Η προτεινόμενη απόφαση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του άρθρου 349 
ΣΛΕΕ και άρα βάσει ειδικής νομοθετικής διαδικασίας σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο 
καλείται απλώς γνωμοδοτεί.

Επί της ουσίας, η προτεινόμενη τροποποίηση εμφανίζεται να αιτιολογείται λόγω των 
αντικειμενικών συνθηκών που αναπόφευκτα δημιουργεί η τροποποίηση του καθεστώτος της 
Μαγιότ, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία 
αναγνωρίζει ίση μεταχείριση σε όλες τις υπερπόντιες περιοχές της Γαλλίας. 

Η προτεινόμενη απόφαση έχει ακριβές και καλώς οριοθετημένο πεδίο εφαρμογής, δεδομένου 
ότι εφαρμόζεται σε περιορισμένο αριθμό αναγνωρισμένων προϊόντων και έχει περιορισμένη 
διάρκεια, αφού η εξουσιοδότηση της Γαλλίας λήγει την 1η Ιουλίου 2014.

Επιπλέον και δεδομένου ότι το μέτρο θα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2014, αποκτά ακόμη 
μεγαλύτερη αξία η ταχεία έγκρισή του για λόγους ασφάλειας του δικαίου. Για τον λόγο αυτό, 
ο πρόεδρος εισηγείται να εγκριθεί τούτη η πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του 
Συμβουλίου χωρίς τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


