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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 Padomes lēmuma Nr. 2004/162/ES 
par ostu nodevām Francijas aizjūras departamentos piemērošanas termiņu
(COM(2014)0181 – C7-0000/2014 – 2014/0101(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2014)0181),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu, saskaņā ar kuru Padome 
ar to ir apspriedusies (C7-0000/2014),

– 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

Saskaņā ar Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstu ar Padomes 2004. gada 10. februāra 
Lēmumu 2004/162/EK (kas grozīts ar Padomes 2008. gada 9. jūnija Lēmumu 2008/439/EK 
un 2011. gada 19. jūlija Lēmumu 448/2011/ES), kurš pieņemts, pamatojoties uz EK līguma 
299. panta 2. punktu (spēkā esošā LESD 349. pants), Francijai ir atļauts līdz 2014. gada 
1. jūlijam piemērot atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz ostu nodevu nodokli dažām 
precēm, ko ražo Francijas tālākajos reģionos (izņemot Senmartēnas kopienu), lai uzlabotu 
konkurētspēju un kompensētu ražošanas papildu izmaksas, kuru pamatā ir izolētība, atkarība 
no izejvielām un enerģijas avotiem, vajadzība veidot lielākus krājumus, mazs vietējais tirgus 
apvienojumā ar mazattīstītu eksporta darbību.

Francija ir pieprasījusi līdz 2020. gada 31. decembrim saglabāt diferencētu sistēmu aplikšanai 
ar nodokļiem, kas līdzīga pašreiz spēkā esošajai sistēmai. Komisija tomēr uzskata, ka to preču 
saraksta pārbaudei, kurām Francijas iestādes vēlas piemērot diferencētu nodokļu uzlikšanu, 
vajadzīgs ilgstošs process, kuru nav iespējams pabeigt līdz 2014. gada 1. jūlijam, kad 
izbeidzas Lēmuma 2004/162/EK spēkā esamība. 

Tā kā priekšlikuma nepieņemšana līdz šim datumam varētu izraisīt juridisku vakuumu, kas 
liegtu piemērot jebkādu diferencētu nodokļu uzlikšanu Francijas tālākajos reģionos, Komisija 
ierosina pagarināt Lēmuma 2004/162/EK spēkā esamību uz 6 mēnešu papildu laikposmu, lai 
ļautu Komisijai pabeigt savu analīzi un iesniegt līdzsvarotu priekšlikumu, ņemot vērā dažādās 
iesaistīto pušu intereses.

Tā kā šis pasākums ir pamatots un ar to paredzēts turpināt stimulēt saimniecisko darbību un 
konkurētspēju tālākā reģionā, priekšsēdētājs ierosina šo priekšlikumu pieņemt bez 
grozījumiem saskaņā ar Reglamenta 46. pantu.


