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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o dovoljenju Franciji, da uporabi znižano stopnjo nekaterih 
posrednih davkov na „tradicionalni“ rum, proizveden na Gvadelupu, v Francoski 
Gvajani, na Martiniku in Reunionu
(COM(2020)0332 – C9-0217/2020 – 2020/0150(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2020)0332),

– ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se 
je Svet posvetoval s Parlamentom (C9-0217/2020),

– ob upoštevanju člena 82 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A9-0000/2020),

1. odobri predlog Komisije;

2. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti 
besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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OBRAZLOŽITEV

A. Pravni okvir

Člen 349 PDEU omogoča odstopanja od pravil EU v najbolj oddaljenih regijah, da bi delno 
nadomestili stalnost in součinkovanje številnih omejitev, ki vplivajo na njihov gospodarski in 
družbeni razvoj. Ta predlog določa uporabo posebnih ukrepov za obdavčitev ruma za čas 
trajanja naslednjega večletnega finančnega okvira, tj. 2021–2027.

B. Področje uporabe davčnega odstopanja

Člena 1 in 3 predlaganega sklepa bi Franciji omogočila zmanjšanje trošarin in prispevkov za 
socialno varnost na „tradicionalni“ rum, ki se proizvede na Gvadelupu, v Francoski Gvajani 
ter na Martiniku in Reunionu in se proda v celinski Franciji, za do 50 % v primerjavi z 
običajno stopnjo. To odstopanje velja v različnih oblikah že od leta 1923, da bi lokalna 
proizvodnja alkohola lahko delno nadomestila višje proizvodne stroške. Podrejen konkurenčni 
položaj, s katerim se soočajo gospodarski subjekti, je posledica oddaljenosti, otoške lege, 
majhnosti, težavne topografije in podnebja najbolj oddaljenih regij Francije ter njihove 
ekonomske odvisnosti od maloštevilnih proizvodov, zlasti vrednostne verige sladkorni trs - 
sladkor - rum, kar močno omejuje njihov gospodarski razvoj.

C. Opredelitev žganih pijač za izvzetje

Rum za izvzetje je opredeljen v členu 2: rum mora imeti alkoholno stopnjo najmanj 
40 vol. %, sladkorni trs, ki se uporablja kot surovina, pa mora biti lokalnega izvora. Zato 
odstopanje velja le za naštete štiri najbolj oddaljene regije. Mayotte in Saint-Martin ne 
proizvajata sladkornega trsa in torej tudi ne ruma. Člen 3 določa tudi letno kvoto za največjo 
dovoljeno proizvedeno količino, ki je upravičena do odstopanja.

D. Poročanje

V skladu s sklepom velja za Francijo obveznost poročanja o izvajanju in učinku odstopanja.

E. Ocena poročevalca

Poročevalec meni, da je to odstopanje od davčnih predpisov upravičeno zaradi izredno 
omejenega obsega in gospodarskih težav, ki so značilne za proizvodnjo v najbolj oddaljenih 
regijah, in da je v celoti v skladu s členom 349. Zato predlaga, da Parlament predlagani sklep 
brez sprememb odobri po poenostavljenem postopku iz člena 52(1) Poslovnika.


