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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 ändring av giltighetstiden för beslut nr 940/2014/EU 
om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena
(COM(2020)0371 – C9-0000/2020 – 2020/0174(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2020)0371),

– med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i 
enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C9-0281/2020),

– med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A9-0159/2020).

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.
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MOTIVERING

A. Rättslig bakgrund

Artikel 349 i EUF-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. 
Syftet med detta förslag är att tillämpa sådana undantag på skatteområdet. I detta särskilda fall 
omfattar beslutet dock inte hela den fleråriga budgetramens löptid, dvs. 2021–2027, utan det 
förlänger bara de specifika åtgärderna som gäller sjötullsystemet med sex månader.

B. Sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena

Sjötull (”octroi de mer”) är en skatt som tillämpas på import (oavsett ursprung) och 
försäljning i de franska yttersta randområdena. Med tanke på de högre 
produktionskostnaderna som är kännetecknande för den lokala produktionen i dessa regioner 
fastställs i rådets beslut 940/2014/EU nedsättningar av skattesatsen för sjötull för vissa lokalt 
producerade varor i de yttersta randområdena, för att kompensera för konkurrensnackdelar 
och upprätthålla lokal produktion. Åtgärderna syftar till att minska de merkostnader som 
uppstår för företag i de yttersta randområdena, vilket hindrar dem från att delta fullt ut på den 
inre marknaden.

De berörda varorna detaljeras enligt klassificeringen i Gemensamma tulltaxan enligt 
förteckningen i bilagan till beslut 940/2014/EU, och kan omfattas av förmånliga skattesatser 
som är 10–30 % lägre än skattesatserna för importerade varor. Olika kategorier av varor och 
skattesatser fastställs för Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Mayotte och Réunion, 
beroende på de lokala ekonomiska förhållandena. Inga undantag gäller för närvarande för det 
sjätte franska yttersta randområdet Saint-Martin.

C. Förlängning av skatteundantaget för sjötull med sex månader

De franska myndigheterna har för avsikt att ansöka om en förlängning av befrielsen från 
sjötull för perioden 2021–2027, men detta kräver en konsekvensbedömning för varje kategori 
av varor i varje yttersta randområde, för att säkerställa att de berörda varorna uppfyller kraven 
och att den inre marknaden inte snedvrids. Eftersom coronaepidemin har drabbat vissa av de 
yttersta randområdena särskilt hårt har det inte varit möjligt att genomföra alla dessa 
bedömningar. Kommissionen föreslår därför att det nuvarande systemet, som löper ut 
den 31 december 2020, förlängs med sex månader för att ge tillräckligt med tid för att utforma 
ett nytt system för skattebefrielse för varje region, och för att inleda en dialog med 
medborgarna och de lokala socioekonomiska aktörerna. Beslut 940/2014/EU bör därför 
förlängas att gälla till och med den 30 juni 2021.

D. Ett nytt system från och med den 1 juli 2021

När de relevanta bedömningarna har genomförts av de franska myndigheterna och granskats 
av kommissionen kommer kommissionen att lägga fram ett förslag till ett nytt system för 
sjötullbefrielse för perioden 1 juli 2021–31 december 2027, om vilket parlamentet också 
kommer att rådfrågas.
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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 Förlängning av giltighetstiden för sjötullsystemet i de franska 
utomeuropeiska departementen
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