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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 o systéme dane „octroi de mer“ vo francúzskych 
najvzdialenejších regiónoch, ktorým sa mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ
(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2021)0095),

– so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0105/2021),

– so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A9-0138/2021),

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 rámec

Na najvzdialenejšie regióny Únie sa uplatňujú ustanovenia Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (ZFEÚ). V ustanoveniach ZFEÚ, a najmä jej článku 110 sa v zásade nepovoľujú vo 
francúzskych najvzdialenejších regiónoch žiadne rozdiely v zdaňovaní medzi miestnymi 
výrobkami a výrobkami pochádzajúcimi z metropolitnej časti Francúzska, ostatných 
členských štátov alebo tretích krajín. V článku 349 ZFEÚ sa však predpokladá možnosť 
zaviesť osobitné opatrenia v prospech týchto regiónov, keďže existujú pretrvávajúce 
obmedzenia, ktoré majú vplyv na hospodársku a sociálnu situáciu v najvzdialenejších 
regiónoch. Tieto opatrenia sa týkajú rôznych politík, medzi ktoré patrí aj daňová politika.

B. Systém oslobodenia od dane „octroi de mer“ vo francúzskych najvzdialenejších 
regiónoch

Rozhodnutím Rady č. 940/2014/EÚ zo 17. decembra 20141 sa Francúzsku povolilo, aby do 
31. decembra 2020 uplatňovalo oslobodenia od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“ 
(nepriama daň, ktorá sa uplatňuje len vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch na dovoz 
produktov bez ohľadu na ich pôvod), keďže významný dovoz tovaru môže ohroziť miestnu 
výrobu a dodatočné náklady predražujú výrobné ceny tejto miestnej výroby v porovnaní 
s výrobkami vyrobenými inde.
Cieľom týchto rozdielnych sadzieb dane bolo preto kompenzovať konkurenčné nevýhody 
najvzdialenejších regiónov s cieľom zachovať miestnu výrobu.

Francúzske orgány 1. marca 2019 požiadali Komisiu o predĺženie uplatňovania systému 
„octroi de mer“ na obdobie po 31. decembri 2020.

S cieľom umožniť francúzskym orgánom získať všetky potrebné informácie, ktorých 
zhromaždenie sa zdržalo z dôvodu zdravotnej krízy spôsobenej ochorením COVID-19, 
a poskytnúť Komisii čas na predloženie vyrovnaného návrhu, v ktorom budú zohľadnené 
záujmy jednotlivých strán, sa rozhodnutím Rady (EÚ) 2020/17932 zo 16. novembra 2020 
predĺžilo obdobie uplatňovania rozhodnutia Rady č. 940/2014/EÚ o 6 mesiacov, čiže do 
30. júna 2021 namiesto 31. decembra 2020. Európsky parlament prijal svoju pozíciu k tomuto 
rozhodnutiu Rady 18. septembra 2020 zjednodušeným postupom3 podľa článku 52 ods. 1 
rokovacieho poriadku.

C. Cieľ a obsah tohto návrhu

Týmto návrhom sa stanovuje právny rámec uplatniteľný na daň „octroi de mer“ po 30. júni 
2021: na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027 sa stanovuje nový systém 

1 Rozhodnutie Rady č. 940/2014/EÚ zo 17. decembra 2014 o systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) 
vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch (Ú. v. EÚ L 367, 23.12.2014, s. 1).

2 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1793 zo 16. novembra 2020, 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 (Ú. v. EÚ L 402, 1.12.2020, s. 21 – 22).

3 P9_TA(2020)0247.
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výnimiek, pričom súčasné ustanovenia sa preskúmajú s cieľom urobiť systém pružnejším 
a transparentnejším. Návrhom sa zároveň predlžuje platnosť rozhodnutia č. 940/2014/EÚ 
o šesť mesiacov do 31. decembra 2021, aby sa Francúzsku poskytol čas na transpozíciu tohto 
nového systému uplatniteľného od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027 do jeho 
vnútroštátneho práva.

D. Postup vo výbore REGI

Koordinátori sa na svojej schôdzi 6. júla 2020 dohodli, že technické legislatívne návrhy 
týkajúce sa daňových výnimiek v najvzdialenejších regiónoch na obdobie 2021 – 2027 by 
mali byť predmetom zjednodušeného postupu bez pozmeňujúcich návrhov (článok 52 ods. 1), 
pričom spravodajcom by mal byť predseda výboru.  Rovnako sa dohodli, že predseda by mal 
členom distribuovať návrh správy na prijatie na prvom zasadnutí výboru po doručení každého 
návrhu rozhodnutia Rady. Toto rozhodnutie schválil 16. júla 2020 celý výbor.

E. Hodnotenie spravodajcu

Spravodajca sa domnieva, že navrhované predĺženie uplatňovania systému výnimiek 
z pravidiel zdaňovania, ktoré je plne v súlade s článkom 349, je odôvodnené hospodárskymi 
ťažkosťami súvisiacimi s výrobou v najvzdialenejších regiónoch a potrebou kompenzovať 
konkurenčné nevýhody, ktorým čelia najvzdialenejšie regióny, s cieľom zachovať miestnu 
výrobu. Navrhuje preto, aby Parlament schválil navrhované rozhodnutie bez pozmeňujúcich 
návrhov v rámci zjednodušeného postupu podľa článku 52 ods. 1 rokovacieho poriadku.
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