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Konsultavimosi procedūra
Pritarimo procedūra
Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)
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, kuriuo keičiamas Tarybos sprendimo
2004/162/EB dėl naudojimosi doku mokesčio Prancūzijos užjūrio departamentuose
taikymo laikotarpis
(COM(2014) 0181 – C7-0000/2014 – 2014/0101(CNS))
(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)
Europos Parlamentas,
–

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2014) 0181),

–

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnį, pagal kurį
Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0000/2014),

–

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–

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.
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AIŠKINAMOJI DALIS
Remiantis Komisijos pasiūlymo aiškinamuoju memorandumu, 2004 m. vasario 10 d. Tarybos
sprendimu 2004/162/EB (iš dalies pakeistu 2008 m. birželio 9 d. Tarybos sprendimu
2008/439/EB ir 2011 m. liepos 19 d. Tarybos sprendimu 448/2011/ES), priimtu remiantis EB
sutarties 299 straipsnio 2 dalimi (dabar – SESV349 straipsniu), Prancūzijai leidžiama iki
2014 m. liepos 1 d. taikyti mažesnį naudojimosi doku mokestį įvairiems Prancūzijos
atokiausiuose regionuose (išskyrus Sen Marteną) gaminamiems produktams arba juos nuo
tokio mokesčio atleisti, siekiant padidinti konkurencingumą ir kompensuoti papildomas dėl
atokumo, priklausomybės nuo žaliavų ir energijos išteklių, būtinybės kaupti didesnes atsargas,
mažos vietos rinkos ir žemo eksporto lygio patiriamas gamybos sąnaudas.
Prancūzija paprašė iki 2020 m. gruodžio 31 d. taikyti sistemą, panašią į dabartinę
diferencijuotų mokesčių sistemą. Tačiau Komisija mano, kad produktų, kuriems Prancūzija
norėtų taikyti diferencijuotų mokesčių sistemą, sąrašų patikrinimas yra ilgai trunkantis darbas,
kurio negalima pabaigti iki pasibaigiant Sprendimo 2004/162/EB galiojimo laikotarpiui, t. y.,
iki 2014 m. liepos 1 d.
Atsižvelgdama į tai, kad iki šios datos nepriėmus jokio sprendimo atsirastų teisinė spraga, nes
Prancūzijos atokiausiuose regionuose nebebūtų galima taikyti jokių diferencijuotų mokesčių,
Komisija siūlo pratęsti Sprendimo 2004/162/EB galiojimo laikotarpį papildomam šešių
mėnesių laikotarpiui, kad ji galėtų pabaigti tikrinimą ir pateikti suderintą pasiūlymą, kuriame
atsižvelgiama į įvairių suinteresuotųjų šalių interesus.
Atsižvelgdamas į tai, kad tokie veiksmai yra pagrįsti ir jais siekiama toliau skatinti ekonominę
veiklą ir konkurencingumą atokiausiuose regionuose, pagal Darbo tvarkos taisyklių
46 straipsnį Pirmininkas siūlo šį pasiūlymą priimti be pakeitimų.
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