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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 Rady č. 189/2014/EÚ, ktorým 

sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní 

z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, 

Martinik a Réunion a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/659/ES 

(COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)) 

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2017)0297), 

– so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada 

konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0212/2017), 

– so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0304/2017), 

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 

Na tradičný rum z najvzdialenejších francúzskych regiónov sa na trhu v kontinentálnom 

Francúzsku vzťahuje od roku 1923 osobitný systém spotrebnej dane. Odzrkadľuje to stratégiu 

dlhodobej daňovej pomoci. Od vytvorenia vnútorného trhu a harmonizácie spotrebných daní 

v Európe sa so súhlasom Európskej únie v tomto osobitnom systéme spotrebnej dane 

pokračuje. V súčasnosti platný systém povoľujúci toto pokračovanie bol zavedený 

rozhodnutím Rady č. 2002/166/ES, v ktorom sa stanovil objem rumu, na ktorý sa môže 

uplatniť znížená sadzba spotrebnej dane.   

 

Globálny trh s rumom sa postupne rozširuje a množstvo rumu, na ktoré sa môže uplatniť 

osobitný daňový režim, sa pravidelne upravuje, aby sa zabezpečila dlhodobá 

konkurencieschopnosť sektora cukrovej trstiny, cukru a rumu v najvzdialenejších regiónoch 

Francúzska. 

 

Výroba rumu vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch v roku 2016 prekročila kvótu, 

na ktorú sa môže uplatniť osobitný systém dane, približne o jednu pätinu. Ak sa kvóta na rok 

2016 nezmení so spätnou platnosťou, výrobcovia budú musieť platiť vyššiu sadzbu dane na tú 

časť svojich výrobkov, na ktorú sa nevzťahujú osobitné opatrenia a – vzhľadom na to, 

že nákupná cena je dohodnutá vopred – štátna pomoc vyplývajúca z týchto opatrení sa tým 

minie účinku a výrobcovia môžu utrpieť hospodársku ujmu. 

 

Francúzske orgány 22. septembra 2016 požiadali Komisiu, aby predložila návrh technickej 

úpravy najnovšieho rozhodnutia Rady č. 189/2014/EÚ z 20. februára 2014, ktorým sa ročná 

kvóta zvýši zo 120 000 na 144 000 hektolitrov čistého alkoholu. Komisia prijala svoj návrh 

(podľa článku 349) 9. júna 2017. 

 

Stanovisko spravodajkyne 

 

Spravodajkyňa víta návrh Komisie na rozhodnutie Rady a odporúča, aby výbor a Európsky 

parlament v pléne prijali tento návrh bezo zmien. 
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