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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014 o režimu tzv. „octroi 
de mer“ (námořní daně) v nejvzdálenějších francouzských regionech, pokud jde o dobu 
jeho použitelnosti
(COM(2020)0371 – C9-0281/2020 – 2020/0174(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2020)0371),

– s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C9-0281/2020),

– s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A9-0159/2020),

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit znění schválené Parlamentem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

A. Právní rámec

Článek 349 SFEU umožňuje uplatňovat v nejvzdálenějších regionech výjimky z právních 
předpisů EU, které by měly částečně vyvážit širokou řadu neměnných a spolupůsobících 
omezení ovlivňujících jejich ekonomický a sociální rozvoj. Cílem tohoto návrhu je uplatnit 
takové výjimky v oblasti zdanění. V tomto konkrétním případě však rozhodnutí nepokrývá 
celou dobu trvání příštího víceletého finančního rámce, tj. období 2021–2027, ale pouze 
prodlužuje platnost stávajících zvláštních opatření pro námořní daň o šest měsíců.

B. Námořní daň v nejvzdálenějších francouzských regionech

Námořní daň („octroi de mer“) je daň, která se uplatňuje na dovoz (bez ohledu na jeho původ) 
a na prodej v nejvzdálenějších francouzských regionech. Vzhledem k vyšším výrobním 
nákladům souvisejícím s místní produkcí v těchto regionech stanoví rozhodnutí Rady 
č. 940/2014/EU snížené sazby námořní daně pro některé místně vyráběné zboží 
v nejvzdálenějších regionech s cílem kompenzovat znevýhodnění v hospodářské soutěži 
a zachovat místní produkci. Cílem těchto opatření je omezit dodatečné náklady, jimž čelí 
společnosti v nejvzdálenějších regionech a které brání jejich plné účasti na jednotném trhu.

Dotčené zboží je určeno svým zařazením v nomenklatuře společného celního sazebníku, jak 
je uvedeno v příloze rozhodnutí 940/2014/EU, a může využívat preferenčních sazeb daně, 
které jsou o 10 % až 30 % nižší než u dováženého zboží. Různé kategorie zboží a sazeb jsou 
stanoveny pro Guadeloupe, Francouzskou Guyanu, Martinik, Mayotte a Réunion v závislosti 
na místních hospodářských podmínkách. Žádné výjimky se v současné době nevztahují na 
šestý nejvzdálenější francouzský region Svatý Martin.

C. Prodloužení daňové výjimky pro námořní daň o šest měsíců

Francouzské orgány hodlají požádat o obnovení osvobození od tzv. „octroi de mer“ (námořní 
daně) na období 2021–2027, to však vyžaduje posouzení dopadu na každou kategorii zboží 
v každém nejvzdálenějším regionu, aby se zajistilo, že je dotčené zboží způsobilé a že nebude 
narušen vnitřní trh. S ohledem na epidemii koronaviru, která zasáhla některé nejvzdálenější 
regiony obzvláště tvrdě, nebylo možné všechna tato posouzení provést. Komise proto 
navrhuje, aby byl současný režim, který vyprší 31. prosince 2020, prodloužen o šest měsíců, 
což by zajistilo dostatek času na navržení nového režimu osvobození od daně pro každý 
region, a aby byl zahájen dialog s občany a místními sociálně-ekonomickými subjekty. 
Rozhodnutí č. 940/2014/EU by proto mělo být prodlouženo tak, aby platilo do 30. června 
2021.

D. Nový režim od 1. července 2021

Jakmile budou příslušná posouzení provedena francouzskými orgány a přezkoumána Komisí, 
předloží Komise návrh na nový režim osvobození od tzv. „octroi de mer“ (námořní daně) na 
období od 1. července 2021 do 31. prosince 2027 a budou se o něm opět vést konzultace 
s Parlamentem.
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E. Posouzení zpravodaje

Zpravodaj se domnívá, že tato výjimka z daňových pravidel je odůvodněná vzhledem k jejímu 
krajně omezenému rozsahu a k hospodářským problémům, s nimiž se výroba 
v nejvzdálenějších regionech typicky potýká, a že je plně v souladu s článkem 349. Navrhuje 
proto, aby Parlament navrhované rozhodnutí schválil beze změn, a to zjednodušeným 
postupem podle čl. 52 odst. 1 jednacího řádu.
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