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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ o systéme tzv. 
octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch, pokiaľ ide 
o obdobie jeho uplatňovania
(COM(2020)0371 – C9-0000/2020 – 2020/0174(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2020)0371),

– so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorého 
Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0281/2020),

– so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0159/2020),

1. schvaľuje návrh Komisie;

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa 
od ním schváleného textu;

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený 
text;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Právny základ

Článok 349 ZFEÚ umožňuje výnimky z pravidiel EÚ v najvzdialenejších regiónoch s cieľom 
čiastočne kompenzovať pretrvávajúce ťažkosti a kombináciu širokej škály obmedzení, ktoré 
ovplyvňujú ich hospodársky a sociálny rozvoj. Cieľom tohto návrhu je uplatniť takéto 
výnimky v oblasti zdaňovania. V tomto konkrétnom prípade sa však rozhodnutie nevzťahuje 
na celé trvanie budúceho viacročného finančného rámca, t. j. na obdobie rokov 2021 – 2027, 
ale len predlžuje platnosť existujúcich osobitných opatrení týkajúcich sa námornej dane o šesť 
mesiacov.

B. Systém tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch

Námorná daň, tzv. octroi de mer, je daň, ktorá sa uplatňuje na dovoz tovaru (bez ohľadu na 
jeho pôvod) a na jeho predaj vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch. Vzhľadom na 
vyššie výrobné náklady miestnej výroby v týchto regiónoch sa v rozhodnutí Rady 
940/2014/EÚ stanovujú znížené sadzby námornej dane pre určité tovary miestne vyrábané 
v najvzdialenejších regiónoch, aby sa kompenzovala konkurenčná nevýhoda a zachovala 
miestna výroba. Cieľom opatrení je zmierniť dodatočné náklady, ktorým čelia spoločnosti 
v najvzdialenejších regiónoch a ktoré bránia ich plnej účasti na jednotnom trhu.

Dotknuté výrobky sú označené podľa zatriedenia nomenklatúry Spoločného colného 
sadzobníka uvedeného v prílohe k rozhodnutiu č. 940/2014/EÚ a môžu sa na ne uplatňovať 
preferenčné sadzby dane, ktoré sú o 10 % až 30 % nižšie ako v prípade dovážaného tovaru. 
V závislosti od miestnych hospodárskych podmienok sú pre Guadeloupe, Francúzsku 
Guyanu, Martinik, Mayotte a Réunion stanovené rôzne kategórie tovaru a sadzieb. Na šiesty 
francúzsky najvzdialenejší región, Svätý Martin, sa v súčasnosti nevzťahujú žiadne výnimky.

C. Predĺženie výnimky z námornej dane o šesť mesiacov

Francúzske orgány chcú požiadať o obnovenie oslobodenia od námornej dane na obdobie 
2021 – 2027. Na to je však potrebné posúdenie vplyvu pre každú kategóriu tovaru v každom 
najvzdialenejšom regióne, aby sa zabezpečilo, že daný tovar spĺňa podmienky a nenaruší sa 
vnútorný trh. Vzhľadom na epidémiu koronavírusu, ktorá obzvlášť tvrdo postihla niektoré 
najvzdialenejšie regióny, nebolo možné vykonať všetky tieto posúdenia. Komisia preto 
navrhuje, aby sa súčasný systém, ktorý sa končí 31. decembra 2020, predĺžil o šesť mesiacov, 
čo poskytne dostatočný čas na vytvorenie nového systému daňových úľav pre každý región 
a na nadviazanie dialógu s občanmi a miestnymi sociálno-ekonomickými aktérmi. Platnosť 
rozhodnutia č. 940/2014/EÚ by sa preto mala predĺžiť do 30. júna 2021.

D. Nový systém po 1. júli 2021

Keď francúzske orgány vykonajú príslušné posúdenia, Komisia ich preskúma a následne 
predloží návrh nového systému oslobodenia od námornej dane na obdobie od 1. júla 2021 
do 31. decembra 2027, ktorý opäť prekonzultuje s Parlamentom.

E. Hodnotenie spravodajcu
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Spravodajca sa domnieva, že táto výnimka z daňových pravidiel je odôvodnená jej 
mimoriadne obmedzeným rozsahom pôsobnosti a ekonomickými ťažkosťami výroby 
v najvzdialenejších regiónoch a zároveň je plne v súlade s článkom 349. Navrhuje preto, 
aby Parlament schválil toto navrhované rozhodnutie bez pozmeňujúcich návrhov v rámci 
zjednodušeného postupu stanoveného v článku 52 ods. 1 rokovacieho poriadku.
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