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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 
2004/162/EB, kiek tai susiję su jo taikymu Majotui nuo 2014 m. sausio 1 d.
(COM(2014) 0024 – C7-0031/2014 – 2014/0010(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2014) 0024),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnį, pagal kurį 
Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0031/2014),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A7-0000/2014),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui;

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 
Parlamento patvirtintą tekstą;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.



PE529.748v01-00 6/7 PR\1019335LT.doc

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

2004 m. vasario 10 d. Tarybos sprendimu 2004/162/EB, priimtu remiantis EB sutarties 
299 straipsnio 2 dalimi (dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
349 straipsnis), Prancūzijai iki 2014 m. liepos 1 d. leidžiama netaikyti naudojimosi doku 
mokesčio arba jį sumažinti to sprendimo priede išvardytiems vietos produktams, kurie 
gaminami Prancūzijos Gvadelupos, Gvianos, Martinikos, Majoto ir Reunjono užjūrio 
departamentuose.

Į tą sprendimą įtrauktas priedas ir jame išvardyti produktai, kuriems mokestis gali būti 
netaikomas arba sumažintas, kartu pažymint, kad pritaikius atleidimą nuo mokesčio ar jį 
sumažinus skirtumas negali būti didesnis 10, 20 ar 30 procentinių punktų – nelygu, kuris 
produktas.

Sprendime 2004/162/EB nurodytos specialių priemonių priėmimo priežastys: tai atokumas,
izoliuotumas, maža rinka ir menkas eksportas, sudėtinga topografija ir klimatas, ekonominė 
priklausomybė nuo keleto produktų ir kartais net gamtiniai reiškiniai, pvz., ciklonai, 
vulkaniniai išsiveržimai ir žemės drebėjimai.

Šių regionų atokumas ir jų priklausomybė nuo oro ir jūrų transporto, taip pat nuo žaliavų, 
pagaliau energetinė priklausomybė daro vadinamąjį domino poveikį gamybos kainoms. Kartu 
sudėjus visus nepatogumus, išauga grynoji vietoje gaminamų prekių kaina, taigi, jei nebūtų 
taikomos specialios priemonės, jos negalėtų konkuruoti su kitur gaminamomis prekėmis. Jei 
vietos produktai negalės konkuruoti, bus neįmanoma paremti vietos produkcijos, o tai 
neigiamai paveiks tų teritorijų gyventojų užimtumą.

Taigi, siekiant stiprinti vietos pramonę padidinant jos konkurencingumą, parengtos specialios 
į Sprendimą 2004/162/EB įtrauktos priemonės.

Sprendimu 2012/419/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Majoto statusas Europos Sąjungos 
atžvilgiu, Europos Vadovų Taryba nutarė, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. Majotas turės 
atokiausio regiono, kaip nustatyta SESV 349 straipsnyje, o ne užjūrio šalies ar teritorijos, kaip 
nustatyta SESV 355 straipsnio 2 dalį, statusą.

Taigi Majotas įtrauktas į SESV 349 straipsnyje apibrėžtų atokiausių regionų sąrašą ir todėl 
nuo dienos, kai pasikeis jo statusas, Majotui bus taikoma visa sutartis ir Sąjungos teisės aktai 
dėl mokesčių.

Prancūzijos valdžios institucijos informavo Komisiją apie savo ketinimą Majote įvesti 
naudojimosi doku mokestį panašiomis sąlygomis kaip ir Gvianoje ir paprašė Komisijos 
leidimo taikyti diferencijuotą mokesčių tvarką atsižvelgiant į tai, ar produktai gaminami 
vietoje. Savo 2013 m. gegužės 24 d. prašyme Prancūzijos valdžios institucijos atsiuntė 
Komisijai maždaug 100 produktų, dėl kurių jos siekė leidimo taikyti diferencijuotą mokesčių 
tvarką, sąrašą atsižvelgiant į tai, ar produktai gaminami vietoje. Prancūzijos valdžios 
institucijų buvo ne kartą prašyta pateikti papildomos informacijos ir kiekvieno prašyme 
nurodyto produkto atveju pateikti įrodymą, kad jie gaminami vietoje, nurodyti šios vietos 
produkcijos dalį rinkoje ir papildomas šios vietos produkcijos sąnaudas palyginti su kitur 
pagamintais tais pačiais produktais.



PR\1019335LT.doc 7/7 PE529.748v01-00

LT

Taigi šiuo pasiūlymu dėl Tarybos sprendimo iš dalies keičiamas pirmiau minėtas sprendimas: 
jis pradedamas taikyti Majotui, leidžiama taikyti diferencijuotą mokesčių sistemą 59 Majote 
gaminamiems vietos produktams (Prancūzijos valdžios institucijos yra pateikusios dėl šių 
produktų patiriamų papildomų išlaidų įrodymus, kaip reikalauja Komisija) ir siūlomas 
maksimalus su kiekvienu produktu susijęs skirtumas apsiribojant tuo, kas būtina mažesniam 
konkurencingumui ir papildomoms vietos produktų sąnaudoms kompensuoti.

Siūlomas sprendimas pagal SESV 349 straipsnį pateiktas Parlamentui, taigi vadovaujamasi 
specialia teisėkūros procedūra, pagal kurią su Parlamentu tik konsultuojamasi.

Kalbant apie esmę, panašu, kad siūlomi pakeitimai grindžiami objektyviomis priežastimis, 
kadangi jie neišvengiamai susiję su pasikeitusiu Majoto statusu – taip nuspręsta pirmiau 
minėtu Europos Vadovų Tarybos sprendimu – taigi visiems Prancūzijos užjūrio regionams 
nustatomas identiškas režimas.

Siūlomo sprendimo taikymo sritis tiksli ir gerai apibrėžta, kadangi jis taikomas ribotam 
skaičiui įvardytų produktų, ir jo galiojimo trukmė trumpa, nes Prancūzijai suteiktas leidimas 
nustoja galios 2014 m. sausio 1 d.

Be to, kadangi priemonė įsigalios nuo 2014 m. sausio 1 d., ją dar svarbiau greitai priimti dėl 
teisinio saugumo priežasčių, taigi pirmininkė siūlo priimti šį Komisijos pasiūlymą dėl 
Tarybos sprendimo be pakeitimų, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 
1 dalimi.


