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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho que altera a Decisão 2004/162/CE no que diz 
respeito à sua aplicação a Maiote a partir de 1 de janeiro de 2014
(COM(2014)0024 – C7-0031/2014 – 2014/0010(CNS))

(Processo legislativo especial – consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2014)0024),

– Tendo em conta o artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
nos termos do qual foi consultado pelo Conselho (C7-0031/2014),

– Tendo em conta o artigo 55.º e o artigo 46.º, n.º 1, do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional 
(A7-0000/2014),

1. Aprova a proposta da Comissão;

2. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

3. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente o texto 
aprovado pelo Parlamento;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Decisão 2004/162/CE do Conselho, de 10 de fevereiro de 2004, adotada com base no artigo 
299.º, n.º 2, do Tratado CE (atual artigo 349.º do TFUE), autoriza a França a aplicar, até 1 
de julho de 2014, isenções ou reduções do «octroi de mer» aos produtos indicados no anexo 
que sejam fabricados localmente nos departamentos franceses ultramarinos da Guadalupe, 
Guiana, Martinica e Reunião.

Esta Decisão inclui um anexo que enumera os produtos a que são aplicáveis as isenções e 
reduções fiscais, estipulando ainda que a aplicação das mesmas não pode resultar em 
diferenças superiores a 10, 20 ou 30 pontos percentuais, consoante os produtos. 

A Decisão 2004/162/CE expõe as razões que determinaram a adoção das medidas específicas, 
designadamente, o afastamento, a insularidade, a pequena dimensão do mercado e o baixo 
nível de exportação, a topografia e o clima difíceis, a dependência económica em relação a 
um pequeno número de produtos e ainda fenómenos naturais pontuais como ciclones, 
erupções vulcânicas ou tremores de terra. 

O afastamento destas regiões e a sua dependência do transporte aéreo e marítimo, bem como a 
dependência de matérias-primas e energia, têm repercussões importantes nos custos de 
produção.  A combinação de todas as desvantagens leva a um aumento do preço de custo dos 
produtos fabricados localmente, de modo que, na ausência de medidas específicas, esses 
produtos não conseguem competir com os de outras regiões. Se os produtos locais não forem 
competitivos, será impossível manter a produção local, o que terá consequências nefastas em 
termos de emprego para os habitantes dessas zonas.

As medidas específicas previstas na Decisão 2004/162/CE tiveram, pois, como objetivo 
reforçar a indústria local, melhorando a sua competitividade.

Com a Decisão 2012/419/UE, que altera o estatuto de Maiote perante a União Europeia, o 
Conselho Europeu decidiu que Maiote terá, a partir de 1 de janeiro de 2014, o estatuto de 
região ultraperiférica, na aceção do artigo 349.º TFUE, em vez do de país ou território 
ultramarino, na aceção do artigo 355.º, n.º 2, do mesmo Tratado. 

Por conseguinte, acrescentou-se Maiote à lista das regiões ultraperiféricas do artigo 349.º do 
TFUE, passando a totalidade do Tratado, bem como toda a legislação fiscal da União, a ser 
aplicáveis a Maiote a partir da data desta alteração de estatuto. 

As autoridades francesas informaram a Comissão da sua intenção de introduzir em Maiote o 
imposto «octroi de mer», em condições semelhantes às da Guiana, tendo solicitado 
autorização para aplicar uma tributação diferenciada consoante os produtos fossem ou não 
fabricados localmente. As autoridades francesas enviaram à Comissão, no seu pedido de 24 de 
maio de 2013, uma lista com cerca de cem produtos relativamente aos quais pretendiam ser 
autorizadas a aplicar uma tributação diferenciada consoante fossem ou não fabricados 
localmente. Foi, por diversas vezes, solicitado às autoridades francesas que fornecessem 
informações complementares, bem como, para cada produto indicado no pedido, provas de 
existência de uma produção local, da parte de mercado correspondente a essa produção local e 
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dos sobrecustos suportados pela mesma comparativamente a produtos idênticos provenientes 
do exterior.

A presente proposta de decisão do Conselho altera, por conseguinte, a Decisão 
supramencionada, tornando-a aplicável a Maiote, autorizando a implementação de um sistema 
de tributação diferenciado a 59 produtos produzidos no território, que, conforme justificado 
pelas autoridades francesas em consonância com as exigências da Comissão, incorrem custos 
adicionais, e propondo um diferencial máximo para cada produto, limitado ao necessário para 
compensar esses custos e a menor competitividade dos produtos locais. 

A proposta de decisão é apresentada ao Parlamento nos termos do artigo 349.º do TFUE, e, 
assim sendo, de acordo com um processo legislativo especial, em que o Parlamento é apenas 
consultado.

Quanto ao fundo, a alteração proposta parece ser justificada por razões objetivas, uma vez que 
decorre necessariamente da mudança de estatuto de Maiote, em consonância com a 
supramencionada decisão do Conselho Europeu, e concede, por conseguinte, um tratamento 
idêntico a todas as RUP francesas. 

A proposta de decisão tem um âmbito de aplicação preciso e bem definido, dado que é 
aplicável a um número limitado de produtos identificados e sujeita a uma curta duração, tendo 
em conta que a autorização concedida a França caduca em 1 de julho de 2014.

Além disso, visto que esta medida produzirá efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014, é ainda 
mais importante, por razões de segurança jurídica, que seja adotada rapidamente, pelo que a 
presidente propõe que a proposta de decisão da Comissão ao Conselho seja aprovada sem 
alterações, em conformidade com o artigo 46, n.° 1, do Regimento.


