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PR_CNS_art55app

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 
2004/162/EG betreffende de toepassing ervan op Mayotte met ingang van 1 januari 2014
(COM(2014)0024 – C7-0031/2014 – 2014/0010(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2014)0024),

– gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0031/2014),

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake het gebruik van 
gedelegeerde handelingen,

– gezien de artikelen 55 en 46, lid 1, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2014),

1. hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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TOELICHTING

Bij Beschikking 2004/162/EG van de Raad van 10 februari 2004, vastgesteld op grond van 
artikel 299, lid 2, van het EG-Verdrag (nu artikel 349 VWEU), werd Frankrijk gemachtigd 
om tot 1 juli 2014 vrijstellingen of verminderingen te verlenen van de "octroi de mer"-
belasting voor de in de bijlage bij die beschikking vermelde producten, welke zijn 
vervaardigd in de Franse overzeese departementen Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en 
Réunion.

In de bijlage bij de beschikking is een lijst opgenomen van producten die in aanmerking 
komen voor belastingvrijstellingen of verminderingen, waarbij is bepaald dat het 
belastingverschil tussen lokaal vervaardigde producten en andere producten al naar gelang het 
product niet meer dan 10, 20 of 30 procentpunten mag bedragen. 

In Beschikking 2004/162/EG worden de redenen voor het nemen van de specifieke 
maatregelen uiteengezet: de afgelegen ligging, het feit dat het om eilanden gaat, de geringe 
omvang van de markt in combinatie met de geringe exportactiviteit, het moeilijke reliëf en 
klimaat, de economische afhankelijkheid van een klein aantal producten, en soms zelfs 
natuurverschijnselen als wervelstormen, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. 

Het afgelegen karakter van deze gebieden en hun afhankelijkheid van lucht- en zeevervoer 
hebben net als de afhankelijkheid van grondstoffen en energie consequenties voor de 
productiekosten. De combinatie van al deze belemmeringen leidt tot hogere productiekosten 
van lokaal vervaardigde producten, die – als er geen specifieke maatregelen zouden worden 
genomen – niet zouden kunnen concurreren met producten van elders. Indien de lokale 
producten niet concurrerend zijn, betekent dit dat het niet mogelijk is de lokale productie in 
stand te houden, met alle schadelijke gevolgen van dien voor de werkgelegenheid van de 
bevolking van deze gebieden.

De specifieke maatregelen van Beschikking 2004/162/EG beogen daarom de lokale industrie 
te versterken door het concurrentievermogen ervan te verbeteren.

Bij Besluit 2012/419/EU tot wijziging van de status van Mayotte ten aanzien van de Europese 
Unie heeft de Europese Raad besloten dat Mayotte met ingang van 1 januari 2014 niet langer 
de status van land of gebied overzee in de zin van artikel 355, lid 2, VWEU zal hebben, maar 
die van ultraperifeer gebied in de zin van artikel 349 VWEU. 

Mayotte is dus toegevoegd aan de lijst van ultraperifere gebieden die zijn vermeld in artikel 
349 VWEU en het Verdrag als geheel alsook de volledige belastingwetgeving van de Unie 
zullen dus vanaf de datum van die statuswijziging van toepassing zijn op Mayotte. 

De Franse autoriteiten hebben de Commissie in kennis gesteld van hun intentie de "octroi de 
mer"-belastingregeling op Mayotte in te voeren onder soortgelijke omstandigheden als in 
Frans-Guyana en zij hebben de Commissie toestemming gevraagd om een gedifferentieerde 
belasting te mogen toepassen afhankelijk van de vraag of de producten al dan niet lokaal zijn 
geproduceerd. In hun verzoek van 24 mei 2013 hebben de Franse autoriteiten de Commissie 
een lijst laten toekomen van ca. 100 producten waarvoor zij een gedifferentieerde belasting 
zouden willen toepassen afhankelijk van de vraag of de producten al dan niet lokaal zijn 
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geproduceerd. De Franse autoriteiten is meerdere keren gevraagd aanvullende informatie te 
verstrekken en voor de afzonderlijke producten op de lijst aan te tonen dat er sprake is van een 
lokale productie, welk marktaandeel deze lokale productie heeft en wat de meerkosten van 
deze lokale productie zijn in vergelijking met dezelfde producten van buitenaf.

Onderhavig voorstel voor een besluit van de Raad heeft dus tot doel bovengenoemde 
beschikking te wijzigen om deze voor Mayotte toepasselijk te maken, waarbij voorzien wordt 
in een gedifferentieerde belasting voor 59 producten die lokaal op Mayotte zijn geproduceerd 
en waarvoor de Franse autoriteiten hebben aangetoond dat er extra kosten mee zijn gemoeid, 
zoals de Commissie voorschrijft, en waarbij een maximaal tariefverschil voor elk product 
wordt voorgesteld dat beperkt is tot hetgeen nodig is om het geringere concurrentievermogen 
en de extra kosten van de lokale productie te compenseren.

Het voorgestelde besluit wordt overeenkomstig artikel 349 VWEU voorgelegd aan het 
Parlement, dat wil zeggen volgens een bijzondere wetgevingsprocedure waarbij het Parlement 
slechts geraadpleegd wordt.

Inhoudelijk gezien lijkt de voorgestelde wijziging op objectieve redenen te zijn gebaseerd, 
daar zij voortvloeit uit de statuswijziging van Mayotte zoals besloten bij bovengenoemd 
besluit van de Europese Raad, waarbij alle Franse ultraperifere gebieden op dezelfde wijze 
worden behandeld. 

Het voorgestelde besluit heeft een duidelijk omlijnd en goed gedefinieerd toepassingsgebied, 
daar het geldt voor een beperkt aantal geïdentificeerde producten en voor een korte periode, 
aangezien de toestemming aan Frankrijk op 1 juli 2014 afloopt.

Bovendien is het gezien het feit dat deze maatregel per 1 januari 2014 ingaat, omwille van de 
rechtszekerheid van groot belang dat het besluit snel wordt goedgekeurd en daarom stelt de 
Voorzitter voor dit voorstel van de Commissie voor een besluit van de Raad zonder 
wijzigingen goed te keuren, overeenkomstig artikel 46, lid 1, van het Reglement.


