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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].



PR\882890EL.doc 3/6 PE475.887v01-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ......................................................................................................6



PE475.887v01-00 4/6 PR\882890EL.doc

EL



PR\882890EL.doc 5/6 PE475.887v01-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 
2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής και την ετήσια ποσόστωση με 
μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης
(COM(2011)0577 – C7-0311/2011 – 2011/0248(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0577),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0311/2011),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 46, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2. καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο 
που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες, τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους ειδικούς 
περιορισμούς των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ, στις οποίες συγκαταλέγονται τα 
γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα (ΥΠΔ), το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής 
και διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα εγκρίνει ειδικά μέτρα με στόχο τον 
ορισμό των όρων εφαρμογής των Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων των κοινών πολιτικών.  
Τα ειδικά αυτά μέτρα αφορούν ιδίως τη φορολογική πολιτική. Ωστόσο, τα προαναφερθέντα 
μέτρα δεν θα υπονομεύσουν την ακεραιότητα και τη συνοχή της έννομης τάξης της Ένωσης. 

Η απόφαση 2007/659/ΕΚ του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2007, η οποία εκδόθηκε βάσει 
του άρθρου 299 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 349 ΣΛΕΕ), επιτρέπει στη 
Γαλλία να εφαρμόζει στο έδαφος της μητροπολιτικής Γαλλίας και για το παραδοσιακό ρούμι 
που παράγεται στα υπερπόντια διαμερίσματά της μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο 
μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης περιορίζεται σε ετήσια ποσόστωση 
108.000 εκατόλιτρων καθαρής αλκοόλης. Η παρέκκλιση αυτή λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 
2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης 2007/659/ΕΚ, οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν στην 
Επιτροπή, στις 29 Ιουνίου 2010, την έκθεση που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη, η οποία 
περιλάμβανε δύο αιτήματα. Αφενός, ζητούν αύξηση της ετήσιας ποσόστωσης από 108.000 
εκατόλιτρα σε 125.000 εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης, ώστε να προσαρμοσθεί η ποσόστωση 
με γνώμονα τις εξελίξεις της αγοράς της Ένωσης για το ρούμι. Αφετέρου, ζητούν να 
παραταθεί κατά ένα έτος, ήτοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, η περίοδος εφαρμογής της 
απόφασης 2007/659/ΕΚ, ώστε να συμπέσει η λήξη ισχύος της εν λόγω περιόδου με τη λήξη 
ισχύος της περιόδου εφαρμογής της απόφασης της Επιτροπής που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 
2007 για τις κρατικές ενισχύσεις και η οποία αφορά το ίδιο θέμα (κρατική ενίσχυση αριθ. N 
530/2006).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 46 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος προτείνει να εγκριθεί το 
παρόν ψήφισμα χωρίς τροποποιήσεις.


