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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen N:o 940/2014/EU muuttamisesta 
Ranskan syrjäisimpien alueiden meriveron voimassaoloajan osalta
(COM(2020)0371 – C9-0281/2020 – 2020/0174(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2020)0371),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9-0281/2020),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A9-0159/2020),

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
parlamentin hyväksymään tekstiin;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

A. Oikeudellinen tausta

SEUT-sopimuksen 349 artiklan mukaisesti EU:n sääntöihin voidaan tehdä syrjäisimmillä 
alueilla poikkeuksia, joilla voidaan osittain kompensoida alueiden taloudelliseen ja 
sosiaaliseen kehitykseen vaikuttavien erilaisten rajoitusten pysyvyyttä ja yhteisvaikutuksia. 
Tämän ehdotuksen tarkoituksena on soveltaa tällaisia poikkeuksia verotuksen alalla. Tässä 
erityistapauksessa päätös ei kuitenkaan kata seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen koko 
kestoa eli vuosia 2021–2027, vaan sillä ainoastaan pidennetään meriveroa koskevia nykyisiä 
erityistoimenpiteitä kuudella kuukaudella.

B. Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmä

Meriveroa (”octroi de mer”) sovelletaan tuontiin (alkuperästä riippumatta) ja myyntiin 
Ranskan syrjäisimmillä alueilla. Koska näillä alueilla paikalliset tuotantokustannukset ovat 
korkeammat, neuvoston päätöksellä N:o 940/2014/EU säädetään syrjäisimpien alueiden 
tiettyjen paikallisesti tuotettujen tavaroiden alennetuista meriverokannoista epäedullisen 
kilpailuaseman korjaamiseksi ja paikallisen tuotannon säilyttämiseksi. Ehdotettujen 
toimenpiteiden tavoitteena on vähentää syrjäisimpien alueiden yrityksille aiheutuvia 
lisäkustannuksia, jotka vaikeuttavat niiden täysimääräistä osallistumista sisämarkkinoihin.

Kyseiset tuotteet yksilöidään päätöksen N:o 940/2014/EU liitteessä olevassa yhteisen 
tullitariffin nimikkeistön luokittelussa, ja niihin voidaan soveltaa edullisia verokantoja, jotka 
ovat 10–30 prosenttia alhaisemmat kuin tuontitavaroihin sovellettavat verokannat. 
Guadeloupen, Ranskan Guyanan, Martiniquen, Mayotten ja Réunionin eri tuoteluokat ja 
kannat määräytyvät paikallisten taloudellisten olosuhteiden mukaan. Tällä hetkellä Ranskan 
kuudenteen syrjäisimpään alueeseen, Saint-Martiniin, ei sovelleta poikkeuksia.

C. Meriveropoikkeuksen voimassaolon jatkaminen kuudella kuukaudella

Ranskan viranomaiset aikovat hakea meriverovapautukselle jatkoaikaa kaudelle 2021–2027, 
mutta tämä edellyttää vaikutustenarviointia kullakin syrjäisimmällä alueella kunkin 
tuoteluokan osalta, jotta varmistettaisiin, että kyseiset tuotteet täyttävät laatuvaatimukset ja 
että sisämarkkinat eivät vääristy. Koska koronavirusepidemia on iskenyt joillekin 
syrjäisimmille alueille erityisen rankasti, kaikkia näitä arviointeja ei ole voitu tehdä. Komissio 
ehdottaa näin ollen, että nykyistä järjestelmää, jonka voimassaolo päättyy 31. joulukuuta 
2020, olisi jatkettava kuudella kuukaudella, jotta kullakin alueella olisi riittävästi aikaa 
suunnitella uusi verovapautusjärjestelmä ja käydä vuoropuhelua kansalaisten ja paikallisten 
sosioekonomisten toimijoiden kanssa. Päätöksen N:o 940/2014/EU voimassaoloa olisi siis 
jatkettava 30. kesäkuuta 2021 saakka.

D. Uusi järjestelmä 1. heinäkuuta 2021 alkaen

Kun Ranskan viranomaiset ovat suorittaneet asiaa koskevat arvioinnit ja komissio on 
tarkastellut niitä, komissio tekee ehdotuksen uudeksi meriverovapautusjärjestelmäksi 
1. heinäkuuta 2021 ja 31. joulukuuta 2027 väliseksi ajaksi. Parlamenttia kuullaan tästä 
uudelleen.
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E. Esittelijän arvio

Esittelijä katsoo, että tätä poikkeusta verotussäännöistä voidaan perustella sen erittäin 
rajallisella soveltamisalalla ja syrjäisimpien alueiden tuotantoon liittyvillä taloudellisilla 
vaikeuksilla. Poikkeus on täysin 349 artiklan mukainen. Siksi hän ehdottaa, että parlamentti 
hyväksyisi tämän päätösehdotuksen tarkistuksitta työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohdan 
mukaista yksinkertaistettua menettelyä noudattaen.
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ASIAN KÄSITTELY
ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmän voimassaolon 
jatkaminen
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