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Konzultációs eljárás
Egyetértési eljárás
Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)
Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai
A Parlament kéthasábos módosításai
A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.
A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.
A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában
Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik.
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett „octroi de mer” egyedi adóról szóló
2004/162/EK határozat alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról szóló
tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2014)0181 – C7-0000/2014 – 2014/0101(CNS))
(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)
Az Európai Parlament,
–

tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0181),

–

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkére, amelynek
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0000/2014),

–

tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikkének (1) bekezdésére,

–

tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0000/2014),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által
jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.

felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani
kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS
A Bizottság javaslatának indokolása értelmében az EK-Szerződés 299. cikke (2)
bekezdésének (az EUMSZ 349. cikke) alapján elfogadott, a 2008. június 9-i 2008/439/EK és
2011. július 19-i 448/2011/EU határozattal módosított 2004. február 10-i 2004/162/EK
tanácsi határozat engedélyezi Franciaország számára, hogy 2014. július 1-jéig az „octroi de
mer” egyedi adóval kapcsolatosan mentességeket és kedvezményeket alkalmazzon a
Franciaország tengeren túli megyéiben (kivéve Saint-Martin) előállított számos termékre a
versenyképesség fokozása, valamint az elszigeteltség, a nyersanyagoktól és az energiától való
függés, a jelentősebb készletfelhalmozás kényszere, a helyi piac kis mérete és az
exporttevékenység alacsony szintje következtében az előállítás során felmerülő járulékos
költségek kompenzálása érdekében.
Franciaország kérelmezte, hogy egy, a jelenlegi rendszerhez hasonló differenciált adóztatási
rendszert tarthasson fenn 2020. december 31-ig. A Bizottság azonban úgy véli, hogy az azon
termékeket tartalmazó jegyzékek elemzése, amelyek vonatkozásában Franciaország
differenciált adóztatási rendszert kíván alkalmazni, hosszadalmas folyamat, amelyet nem lehet
a 2004/162/EK határozat lejárta, azaz 2014. július 1. előtt lezárni.
Tekintettel arra, hogy amennyiben az említett időpont előtt nem sikerül javaslatot elfogadni,
joghézag jön létre, ami kizárná bárminemű differenciált adóztatási rendszer alkalmazását
Franciaország tengeren túli megyéiben, a Bizottság javasolja, hogy a 2004/162/EK
határozatot további hat hónappal hosszabbítsák meg annak érdekében, hogy a Bizottság el
tudja végezni az elemzéseit és a különböző érdekeket figyelembe vevő, kiegyensúlyozott
javaslatot tudjon benyújtani.
Mivel ez az intézkedés indokolható és arra irányul, hogy továbbra is ösztönözze a tengeren
túli régiók gazdasági tevékenységét és versenyképességét, az elnök javasolja, hogy az eljárási
szabályzat 46. cikkével összhangban a javaslatot módosítás nélkül fogadják el.

PE532.325v01-00

HU

6/6

PR\1024430HU.doc

