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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne.
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2004/162/ES o systéme tzv. 
octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych zámorských departementoch, pokiaľ 
ide o dĺžku jeho uplatňovania
(COM(2014)0181 – C7-0000/2014 – 2014/0101(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2014)0181),

– so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0000/2014),

– so zreteľom na článok 55 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2014),

1. schvaľuje návrh Komisie;

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od 
ním schváleného textu;

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený 
text;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa dôvodovej správy návrhu Komisie rozhodnutie Rady 2004/162/ES z 10. februára 2004 
(zmenené rozhodnutím Rady 2008/439/EC z 9. júna 2008 a rozhodnutím Rady 448/2011/EÚ 
z 19. júla 2011), ktoré bolo prijaté na základe článku 299 ods. 2 Zmluvy o ES (teraz článok 
349 ZFEÚ), oprávňuje Francúzsko, aby do 1. júla 2014 uplatňovalo oslobodenie alebo 
zníženie tzv. „octroi de mer“ (námornej dane) na viacero výrobkov vyrobených vo 
francúzskych najvzdialenejších regiónoch (s výnimkou Svätého Martina ) s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a kompenzovať dodatočné náklady na výrobu v dôsledku izolácie, 
surovinovej a energetickej závislosti, povinnosti vytvárať zásoby, malej veľkosti miestneho 
trhu a nízkej úrovne vývoznej činnosti.

Francúzsko požiadalo, aby bol systém diferencovaného zdanenia, podobný súčasnému 
systému, zachovaný do 31. decembra 2020. Komisia sa však domnieva, že analýza zoznamu 
výrobkov, na ktoré Francúzsko chce uplatniť diferencovaný daňový systém, je zdĺhavý 
proces, ktorý nemožno dokončiť pred uplynutím platnosti rozhodnutia 2004/162/ES, t. j. do 1.
júla 2014.

Vzhľadom na to, že neprijatím návrhu pred týmto dátumom by mohlo vzniknúť právne 
vákuum, pretože by sa vylúčilo uplatňovanie akéhokoľvek diferencovaného zdanenia vo 
francúzskych najvzdialenejších regiónoch, Komisia navrhuje predĺženie platnosti rozhodnutia 
2004/162/ES o ďalších šesť mesiacov, čo jej u
možní dokončiť analýzu a predložiť vyvážený návrh, v ktorom budú zohľadnené rôzne 
záujmy.

Vzhľadom na to, že toto opatrenie je oprávnené a má za cieľ naďalej stimulovať hospodársku 
aktivitu a konkurencieschopnosť v najvzdialenejších regiónoch, predseda navrhuje, aby bol 
návrh prijatý bez pozmeňujúcich návrhov, v súlade s článkom 46 rokovacieho poriadku.


