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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil.

Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. 
Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil 
och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning. 

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för 
vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, 
Franska Guyana, Martinique och Réunion
(COM(2020)0332 – C9-0217/2020 – 2020/0150(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2020)0332),

– med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i 
enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C9-0217/2020),

– med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A9-0156/2020).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika 
från den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att 
väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.



PE655.900v02-00 6/7 RR\1213673SV.docx

SV

MOTIVERING

A. Rättslig bakgrund

Artikel 349 i EU-fördraget medger undantag från EU-reglerna i de yttersta randområdena, i 
syfte att delvis kompensera för en lång rad begränsningar, som på grund av sin bestående 
natur och sammanlagda verkan påverkar områdenas ekonomiska och sociala utveckling. Detta 
förslag gäller tillämpningen av specifika åtgärder för beskattningen av rom under nästa 
fleråriga budgetram, dvs. 2021–2027.

B. Skatteundantagets omfattning

Artiklarna 1 och 3 i förslaget till beslut gör det möjligt för Frankrike att sänka punktskatten 
och socialförsäkringsavgifterna för ”traditionell” rom som framställts i Guadeloupe, 
Martinique och Réunion och som säljs på franska fastlandet, med upp till 50 % jämfört med 
den normala skattesatsen. Detta undantag har funnits i olika former sedan 1923, för att delvis 
kompensera för den lokala alkoholindustrins högre produktionskostnader. De ekonomiska 
aktörernas konkurrensnackdelar beror på de franska yttersta randområdenas avlägsna 
belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng- och klimatförhållanden samt 
ekonomiska beroende av ett fåtal produkter, framför allt värdekedjan sockerrör-socker-rom, 
som allvarligt hämmar deras ekonomiska utveckling.

C. Definition av de spritdrycker som berörs

I artikel 2 definieras den rom som undantaget gäller: rommen måste ha en alkoholhalt av 
minst 40 %, och det sockerrör som används som råvara måste vara av lokalt ursprung. Därför 
gäller undantaget endast de fyra yttersta randområden som angetts. Mayotte och Saint-Martin 
producerar inte sockerrör och således ingen rom. I artikel 3 fastställs också en årlig kvot för 
den maximala produktion som kan omfattas av undantaget.

D. Rapportering

Beslutet skapar en skyldighet för Frankrike att rapportera om genomförandet och effekterna 
av undantaget.

E. Föredragandens bedömning

Föredraganden anser att detta undantag från skattereglerna kan motiveras med tanke på dess 
mycket begränsade omfattning och de ekonomiska svårigheter som är förknippade med 
produktionen i de yttersta randområdena. Undantaget är helt och fullt förenligt med artikel 
349. Han föreslår därför att detta förslag till beslut ska godkännas av parlamentet utan 
ändringar, i enlighet med det förenklade förfarande som anges i artikel 52.1 i arbetsordningen.
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel Förslag till rådets beslut om tillstånd för Frankrike att tillämpa en 
nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som 
framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion

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