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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно режима на данъка AIEM, 
прилаган на Канарските острови
(COM(2020)0355 – C9-0280/2020 – 2020/0163(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2020)0355),

– като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
съгласно който Съветът се е консултирал с него C9-0280/2020),

– като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A9-0157/2020),

1. одобрява предложението на Комисията;

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да информира последния за това;

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 
внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, на Комисията и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

А. Правен контекст

Член 349 от ДФЕС дава възможност за дерогации от правилата на ЕС в най-
отдалечените региони, за да се компенсират отчасти неизменността и комбинацията на 
широк кръг от ограничения, засягащи тяхното икономическо и социално развитие. 
Предложението е част от редица предложения, чрез които се прилагат конкретни мерки 
в областта на данъчното облагане за периода на следващата многогодишна финансова 
рамка, т.е. 2021 – 2027 г.

Б. Обхват на данъчната дерогация

Член 1 от предложеното решение ще даде възможност за пълно или частично 
освобождаване от данък върху стоки, произведени на местно равнище, от „Arbitrio 
sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)“, който 
представлява данък върху стоките на Канарските острови. Тази дерогация съществува 
от 2002 г. насам и служи за частично компенсиране на местната промишленост за 
увеличените производствени разходи, свързани с изолацията на Канарските острови. 
Освобождаванията не могат да засягат цената на въпросните стоки с повече от 15% или 
да надвишават общ годишен таван от 150 милиона евро.

В. Определение на обхванатите стоки

Категориите стоки, които могат да бъдат обхванати от освобождаванията, са посочени 
в приложение I чрез позоваване на номенклатурата на ЕС. Испанските власти обаче 
трябва да определят списъка на конкретните стоки, произведени на местно равнище, 
както и равнището на освобождаване за всеки отделен случай, в рамките на това 
решение за освобождаване. В член 2 се определят следните три критерия за това 
решение: местното производство трябва да има местен пазарен дял от не по-малко от 
5%; трябва да има значителен внос на стоки, който би могъл да застраши 
продължаването на местното производство, с местен пазарен дял от поне 10%; и трябва 
да има допълнителни местни производствени разходи, които застрашават 
конкурентоспособността на местното производство. Възможни са ограничени 
изключения от тези критерии, например за осигуряване на продоволствена сигурност 
на местно равнище и медицински доставки.

Г. Докладване

В съответствие с член 3 Испания трябва да предостави на Комисията списъка на 
освободените стоки и всички промени в този списък. С решението се създава 
задължение за Испания да докладва за прилагането и въздействието на дерогацията, що 
се отнася до всяка категория освободени стоки, в съответствие с член 4 и 
приложение II.

Д. Оценка на докладчика

Докладчикът счита, че това предложение със специфични правила за данъчно облагане 
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е обосновано и изцяло в съответствие с член 349. Не съществува опасност от 
нарушаване на вътрешния пазар. Поради това той предлага това предложение за 
решение да бъде одобрено от Парламента без изменения съгласно опростената 
процедура, предвидена в член 52, параграф 1 от Правилника за дейността.
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