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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de “octroi de mer”-regeling 
in de Franse ultraperifere gebieden en tot wijziging van Besluit nr. 940/2014/EU
(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2021)0095),

– gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9-0105/2021),

– gezien artikel 82 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0138/2021),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.
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TOELICHTING

A. Wettelijk kader

De bepalingen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) zijn 
van toepassing op de ultraperifere gebieden van de Unie. De bepalingen van het VWEU, en 
met name artikel 110, staan in beginsel niet toe dat lokale producten en producten uit 
continentaal Frankrijk, andere lidstaten of derde landen in de Franse ultraperifere gebieden 
verschillend worden belast. Op grond van artikel 349 VWEU mogen echter specifieke 
maatregelen ten gunste van zulke gebieden worden genomen, omdat zij worden 
geconfronteerd met permanente belemmeringen die gevolgen hebben voor hun economische 
en sociale situatie. Deze maatregelen hebben betrekking op diverse beleidsterreinen, 
waaronder het fiscale beleid.

B. De “octroi de mer”-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden

Bij Besluit nr. 940/2014/EU van de Raad van 17 december 20141 werd Frankrijk gemachtigd 
om tot en met 31 december 2020 vrijstelling of vermindering van de “octroi de mer” te 
verlenen – een indirecte belasting die uitsluitend geldt in de Franse ultraperifere gebieden en 
van toepassing is op de invoer van goederen, ongeacht hun herkomst –, aangezien lokale 
productieactiviteiten in hun voortbestaan zouden kunnen worden bedreigd door de invoer van 
grote hoeveelheden producten die elders tegen lagere kosten zijn vervaardigd.
Deze verschillen in belastingheffing zijn dus bedoeld om de concurrentienadelen voor de 
ultraperifere gebieden te compenseren, teneinde de lokale productie in stand te houden.

Op 1 maart 2019 hebben de Franse autoriteiten de Commissie gevraagd om de “octroi de 
mer”-regeling na 31 december 2020 te verlengen.

Om de Franse autoriteiten in staat te stellen alle benodigde informatie te verzamelen – een 
proces dat door de COVID-19-gezondheidscrisis vertraging heeft opgelopen – en de 
Commissie de tijd te geven om met een evenwichtig voorstel te komen waarbij rekening 
wordt gehouden met de verschillende belangen die spelen, is de toepassingsduur van Besluit 
nr. 940/2014/EU van de Raad bij Besluit (EU) 2020/1793 van de Raad van 
16 november 20202 met zes maanden verlengd, dat wil zeggen tot en met 30 juni 2021 in 
plaats van 31 december 2020. Het Europees Parlement heeft op 18 september 2020 volgens 
de vereenvoudigde procedure3 van artikel 52, lid 1, van het Reglement zijn standpunt over dit 
besluit van de Raad geuit.

C. Doel en inhoud van het huidige voorstel

Onderhavig voorstel bouwt hierop voort om het rechtskader te creëren dat van toepassing 

1 Besluit nr. 940/2014/EU van de Raad van 17 december 2014 betreffende de “octroi de mer”-
belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden (PB L 367 van 23.12.2014, blz. 1).

2 Besluit (EU) 2020/1793 van de Raad van 16 november 2020 tot wijziging van Besluit nr. 940/2014/EU 
betreffende de “octroi de mer”-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden, wat de 
toepassingsperiode betreft (PB L 402 van 1.12.2020, blz. 21).

3 P9_TA(2020)0247
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wordt op de “octroi de mer”-belasting na 30 juni 2021: het voorziet in een nieuwe 
uitzonderingsregeling van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2027, met aangepaste 
bepalingen om de flexibiliteit en transparantie van de belastingregeling te verhogen. 
Tegelijkertijd wordt Besluit nr. 940/2014/EU met zes maanden verlengd tot en met 
31 december 2021, zodat Frankrijk de tijd krijgt om de nieuwe regeling, die van toepassing 
wordt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2027, in zijn interne recht om te zetten.

D. Procedure in de commissie REGI

Tijdens hun vergadering van 6 juli 2020 zijn de coördinatoren overeengekomen dat de 
technische wetgevingsvoorstellen met betrekking tot belastingvrijstellingen in de ultraperifere 
gebieden voor de periode 2021-2027 moeten worden behandeld volgens de vereenvoudigde 
procedure zonder amendementen (artikel 52, lid 1), met de voorzitter als rapporteur.  Zij zijn 
eveneens overeengekomen dat de voorzitter een ontwerpverslag ter goedkeuring rond moet 
laten gaan tijdens de eerste commissievergadering na de ontvangst van elk ontwerpbesluit van 
de Raad. Op 16 juli 2020 heeft de volledige commissie dit besluit bekrachtigd.

E. Beoordeling door de rapporteur

De rapporteur is van mening dat de voorgestelde verlenging van de uitzonderingsregeling 
voor belastingregels, die volledig in overeenstemming is met artikel 349, gerechtvaardigd is 
door de economische problemen die inherent zijn aan de productie in de ultraperifere 
gebieden en door de noodzaak om de concurrentienadelen waarmee de ultraperifere gebieden 
te kampen hebben te compenseren, teneinde de lokale productie in stand te houden. Hij stelt 
daarom voor dat dit voorstel voor een besluit zonder amendementen door het Parlement wordt 
goedgekeurd volgens de vereenvoudigde procedure van artikel 52, lid 1, van het Reglement.
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