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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada 
Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionil toodetud 
traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra
(COM(2020)0332 – C9-0217/2020 – 2020/0150(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2020)0332),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9-0217/2020),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A9-0156/2020),

1. kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 
Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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SELETUSKIRI

A. Õiguslik taust

ELi toimimise lepingu artikkel 349 võimaldab teha äärepoolseimates piirkondades ELi 
õigusnormidest erandeid, et osaliselt kompenseerida suurt hulka piiranguid, mille püsivus ja 
koosmõju takistavad nende piirkondade majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Kõnealuse 
ettepanekuga kohaldatakse erimeetmeid rummi maksustamise valdkonnas järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) jooksul.

B. Maksuerandi kohaldamisala

Kavandatud otsuse artiklid 1 ja 3 võimaldavad Prantsusmaal vähendada Guadeloupe’il, 
Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionil toodetud ning Prantsusmaa mandriosas 
müüdava traditsioonilise rummi aktsiisi- ja sotsiaalkindlustusmaksu kuni 50 % võrreldes 
tavapärase maksumääraga. Kõnealune erand on kohaliku alkoholitööstuse suuremate 
tootmiskulude osaliseks hüvitamiseks kehtinud eri kujul alates 1923. aastast. Ettevõtjate 
ebasoodne konkurentsiolukord tuleneb Prantsusmaa äärepoolseimate piirkondade kaugusest, 
saarelisest asendist, väiksusest, rasketest looduslikest oludest ja keerulisest kliimast ning 
majanduslikust sõltuvusest mõnest tootest, eelkõige suhkruroo, suhkru ja rummi 
väärtusahelast, ning kõik see takistab tõsiselt nende majandusarengut.

C. Hõlmatud piiritusjookide määratlus

Erandiga hõlmatud rumm on määratletud artiklis 2: rummi alkoholisisaldus peab olema 
vähemalt 40 % ja toorainena kasutatav suhkruroog peab olema kohaliku päritoluga. Seetõttu 
kohaldatakse erandit ainult nelja nimetatud äärepoolseima piirkonna suhtes. Mayotte ja Saint 
Martin ei tooda suhkruroogu ega seega ka rummi. Artiklis 3 kehtestatakse ka erandiga 
hõlmatud maksimaalse toodangu aastakvoot.

D. Aruandlus

Otsusega kehtestatakse Prantsusmaale kohustus esitada erandi rakendamise ja mõju kohta 
aruanne.

E. Raportööri hinnang

Raportöör on arvamusel, et kõnealust erandit võib pidada õigustatuks, kuna sel on äärmiselt 
piiratud kohaldamisala ja äärepoolseimates piirkondades kaasnevad tootmisega 
majandusraskused, samuti on erand täielikult kooskõlas artikliga 349. Seetõttu teeb ta 
ettepaneku, et parlament kiidaks kavandatud otsuse kodukorra artikli 52 lõikes 1 sätestatud 
lihtsustatud menetluse kohaselt muutmata kujul heaks.
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VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Prantsusmaal 
kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja 
Réunionil toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete 
maksude vähendatud määra

Viited COM(2020)0332 – C9-0217/2020 – 2020/0150(CNS)
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Raportöörid
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