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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2004/162/EÜ 
seoses selle kohaldamisega Mayotte'i suhtes alates 1. jaanuarist 2014
(COM(2014)0024 – C7-0031/2014 – 2014/0010(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2014)0024),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0031/2014),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 46 lõiget 1,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A7-0000/2014),

1. kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 
Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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SELETUSKIRI

EÜ asutamislepingu artikli 299 lõike 2 (praegu ELi toimimise lepingu artikkel 349) alusel 
vastu võetud nõukogu 10. veebruari 2004. aasta otsusega 2004/162/EÜ lubati Prantsusmaal 
kuni 1. juulini 2014 kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust otsuse lisas loetletud 
toodete suhtes, mis on toodetud Prantsusmaa ülemeredepartemangudes Guadeloupe´is, 
Prantsuse Guajaanas, Martinique´is ja Réunionis.

Otsuse lisas on loetletud tooted, mille suhtes võib kohaldada maksudest vabastamist või nende 
vähendamist; samas sätestatakse otsusega, et vabastamise või vähendamise tagajärjel ei tohi 
erinevused sõltuvalt tootest ületada 10, 20 või 30 protsendipunkti.

Otsuses 2004/162/EÜ on ära toodud erimeetmete vastuvõtmise põhjused: kaugus, saarele 
omased eripärad, turu väiksus ja madal eksporditase, rasked topograafilised ja 
kliimatingimused, majanduslik sõltuvus vaid üksikutest toodetest ning aeg-ajalt koguni 
loodusnähtused nagu keeristormid, vulkaanipursked ja maavärinad. 

Nende piirkondade kaugus ja nende sõltuvus õhu- ja meretranspordist ning toorme ja energia 
impordist mõjutavad paratamatult tootmiskulusid. Kõigi halvemuste koosmõju tagajärg on 
kohaliku toodangu kõrge omahind, mistõttu erimeetmeteta ei suudaks see konkureerida 
muumaise toodanguga. Kohalike toodete madala konkurentsivõime tõttu ei suuda ka kohalik 
tootmine vastu pidada ning sellel on halvad tagajärjed nende piirkondade elanike tööhõivele.

Seega oli otsuses 2004/162/EÜ sätestatud erimeetmete eesmärk kohaliku tööstuse 
konkurentsivõime suurendamine.

Vastavalt Euroopa Ülemkogu otsusele 2012/419/EL, millega muudetakse Mayotte'i staatust 
Euroopa Liidu suhtes, on Mayotte alates 1. jaanuarist 2014 äärepoolseim piirkond Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 349 tähenduses ja mitte enam ülemeremaa või -territoorium 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 355 lõike 2 tähenduses. 

Seega lisati Mayotte ELi toimimise lepingu artiklis 349 loetletud äärepoolseimate piirkondade 
nimekirja ning staatuse muutumise kuupäevast alates hakkab Mayotte'i suhtes kehtima kogu 
leping nagu ka liidu maksuseadused.

Prantsusmaa ametiasutused teavitasid komisjoni oma kavatsusest kehtestada Mayotte'il 
dokimaks samadel tingimustel kui Prantsuse Guajaanas ning taotlesid komisjonilt luba 
maksustada erinevalt kohalikud ja imporditavad tooted. Prantsusmaa ametiasutused edastasid 
oma 24. mai 2013. aasta taotluses komisjonile nimekirja umbes sajast tootest, mida nad 
soovisid erinevalt maksustada olenevalt sellest, kas toode on kohapeal toodetud või mitte. 
Prantsuse ametiasutustelt paluti korduvalt lisateavet ning iga taotluses nimetatud toote puhul 
tõendust kohaliku tootmise olemasolu, selle kohaliku toote turuosa ning lisakulude suuruse 
kohta võrreldes sama muumaise tootega.

Seega muudetakse käesoleva ettepanekuga nõukogu otsuse vastuvõtmiseks eespool nimetatud 
otsus kohaldatavaks ka Mayotte'i suhtes, andes loa diferentseeritud maksusüsteemi 
kasutamiseks 59 Mayotte'il toodetava toote puhul, mille kohta Prantsusmaa ametiasutused on 
komisjonile tõendanud lisakulude tekkimise, ning soovitades kehtestada iga toote puhul 
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sellise maksimaalse protsendimäära, mis on vajalik kohalike toodete konkurentsivõime 
halvenemise ja lisakulude vältimiseks. 

Otsuse ettepanek esitatakse Euroopa Parlamendile ELi toimimise lepingu artikli 349 ning 
seega seadusandliku erimenetluse alusel ning sellest tulenevalt parlamendiga üksnes 
konsulteeritakse. 

Sisulisest küljest tundub soovitatud muudatus põhjendatud olevat objektiivsete põhjustega, 
kuna tuleneb eespool nimetatud Euroopa Ülemkogu otsusel põhinevast Mayotte'i staatuse 
muutmisest, millega tagatakse kõigi Prantsusmaa äärepoolseimate piirkondade võrdne 
kohtlemine.

Kavandatud otsusel on täpne ja hästi määratletud kohaldamisala, sest see puudutab piiratud 
arvu kindlaid tooteid, ning otsuse kehtivusaeg on lühike, sest Prantsusmaale antud luba aegub 
1. juulil 2014.

Kui veel arvestada, et kõnealust meedet rakendatakse 1. jaanuarist 2014, on õiguskindluse 
seisukohast kahtlemata oluline võtta ettepanek kiiresti vastu, mistõttu eesistuja soovitab võtta 
käesoleva nõukogu otsust käsitleva komisjoni ettepaneku vastu ilma muudatusteta vastavalt 
kodukorra artikli 46 lõikele 1.


