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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2004/162/EK attiecībā uz tā 
piemērošanu Majotā ar 2014. gada 1. janvāri
(COM(2014)0024 – C7-0031/2014 – 2014/0010(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2014)0024),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu, saskaņā ar kuru Padome 
ar to ir apspriedusies (C7-0031/2014),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 46. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A7-0000/2014),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta 
apstiprinātajā tekstā;

3. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta 
apstiprināto tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Padomes 2004. gada 10. februāra Lēmums 2004/162/EK, kas pieņemts, pamatojoties uz 
EK Līguma 299. panta 2. punktu (tagad LESD 349. pants), atļauj Francijai līdz 2014. gada 
1. jūlijam piemērot atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz ostu nodokli precēm, kas 
minētas attiecīgā lēmuma pielikumā un ir ražotas Francijas aizjūras departamentos 
Gvadelupā, Gajānā, Martinikā un Reinjonā.

Lēmumam ir pielikums, kurā norādīti ražojumi, kam var piemērot nodokļu atbrīvojumus un 
samazinājumus, taču tajā noteikts, ka atbrīvojumi vai samazinājumi atkarībā no ražojuma 
veida nedrīkst pārsniegt 10, 20 vai 30 procentpunktus. 

Lēmumā 2004/162/EK norādīti iemesli, kas bijuši īpašu pasākumu pieņemšanas pamatā: 
nošķirtība, novietojums uz salām, mazs tirgus izmērs un eksporta apjoms, sarežģīts reljefs un 
klimats, ekonomikas atkarība no dažām precēm, un dažreiz pat tādas dabas parādības kā 
cikloni, vulkānu izvirdumi un zemestrīces. 

Šo reģionu nošķirtībai un atkarībai no gaisa un jūras transporta, kā arī atkarībai no izejvielām 
un enerģijas avotiem ir rezonanses efekts attiecībā uz ražošanas izmaksām. Visu šo trūkumu 
kopuma dēļ pieaug vietējā ražojuma preču pašizmaksa, tāpēc, neīstenojot īpašus pasākumus, 
tās nevar konkurēt ar citur ražotām precēm. Ja vietējā produkcija nespēj konkurēt, nebūs 
iespējams uzturēt vietējo ražošanu, kas negatīvi ietekmēs šo apvidu iedzīvotāju nodarbinātību.

Līdz ar to Lēmumā 2004/162/EK ietvertie īpašie pasākumi bija izstrādāti tā, lai stiprinātu 
vietējo ražošanu, uzlabojot tās konkurētspēju.

Eiropadome Lēmumā 2012/419/ES, ar ko groza statusu, kas Majotai piešķirts attiecībā uz 
Eiropas Savienību, nolēma Majotai no 2014. gada 1. janvāra piemērot tālākā reģiona statusu 
Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 349. panta nozīmē, ar to aizstājot aizjūras 
zemes un teritorijas statusu LESD 355. panta 2. punkta nozīmē. 

Līdz ar to Majota tika pievienota LESD 349. panta tālāko reģionu sarakstam, tāpēc no statusa 
maiņas dienas Majotai piemēros visu Līgumu, kā arī Savienības nodokļu tiesību aktus. 

Francijas iestādes informēja Komisiju par savu nodomu ieviest Majotā tā saukto 
ostas nodevu nodokli ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Gviānā, un lūdza Komisijai atļauju 
piemērot atšķirīgu nodokļu sistēmu atkarībā no tā, vai konkrētā prece ir vai nav vietēja 
ražojuma. Francijas iestādes savā 2013. gada 24. maija pieprasījumā iesniedza Komisijai ap 
simt preču sarakstu, kurām tās vēlas saņemt atļauju piemērot atšķirīgu nodokļu sistēmu 
atkarībā no tā, vai konkrētā prece ir vai nav vietēja ražojuma. Francijas iestādes vairākkārt 
tika lūgtas sniegt papildu informāciju un attiecībā uz dažādām precēm, kas ietvertas 
pieprasījumā, iesniegt pierādījumus par vietējās ražošanas faktu, vietējās produkcijas tirgus 
daļu un papildu izmaksām, ko šī ražošana rada salīdzinājumā ar tādām pašām citur ražotām 
precēm.

Tādējādi Padomes lēmuma priekšlikums groza iepriekš minēto lēmumu, attiecinot to uz 
Majotu, atļaujot piemērot atšķirīgu nodokļu sistēmu 59 Majotā ražotām precēm, par kurām 
Francijas iestādes atbilstīgi Komisijas lūgumam ir sniegušas pierādījumus, ka to ražošana rada 
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papildu izmaksas, un piedāvājot katrai precei tādu maksimālo starpību, kāda vajadzīga, lai 
kompensētu vietējo ražojumu zemāko konkurētspēju un papildu ražošanas izmaksas.

Ierosinātais lēmums ir iesniegts Parlamentam saskaņā ar LESD 349. pantu, respektīvi, 
saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru, kurā ar Parlamentu tikai apspriežas.

Piedāvātajiem grozījumiem, šķiet, ir objektīvs pamatojums, jo tie neizbēgami izriet no 
iepriekšminētajā Eiropadomes lēmumā noteiktajām Majotas statusa izmaiņām, ar ko paredz 
identisku režīmu visiem Francijas tālākajiem reģioniem. 

Ierosinātajam lēmumam ir precīza un labi definēta darbības joma — tas attiecas uz ierobežotu 
skaitu identificētu ražojumu un tam ir īss darbības laiks, jo Francijai piešķirtās atļaujas 
termiņš beidzas 2014. gada 1. jūlijā.

Turklāt tā kā šis pasākums stāsies spēkā 2014. gada 1. janvārī, to ātri pieņemt ir vēl svarīgāk 
juridiskās noteiktības apsvērumu dēļ, tāpēc priekšsēdētājs saskaņā ar Reglamenta 46. panta 
1. punktu ierosina šo Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam pieņemt bez grozījumiem.


