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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 dani AIEM uplatniteľnej na Kanárskych ostrovoch
(COM(2020)0355 – C9-0000/2020 – 2020/0163(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2020)0355),

– so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0000/2020),

– so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A9-0000/2020),

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. Tento návrh je jedným z viacerých návrhov, 
ktorými sa uplatňujú osobitné opatrenia v oblasti zdaňovania počas trvania nasledujúceho 
viacročného finančného rámca, t. j. v období 2021 – 2027.

B. Rozsah daňovej výnimky

Článkom 1 navrhovaného rozhodnutia by sa umožnilo úplné alebo čiastočné oslobodenie 
lokálne vyrobeného tovaru od dane „Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de 
Mercancías en las islas Canarias (AIEM)“, čo je daň z tovaru na Kanárskych ostrovoch. Táto 
výnimka existuje od roku 2002 a slúži na čiastočnú kompenzáciu zvýšených výrobných 
nákladov miestneho priemyslu v súvislosti s izoláciou Kanárskych ostrovov. Tieto 
oslobodenia nemôžu ovplyvniť cenu príslušného tovaru o viac ako 15 % alebo prekročiť 
celkový ročný strop vo výške 150 miliónov EUR.

C. Vymedzenie zahrnutého tovaru

Kategórie tovaru, na ktoré sa oslobodenie môžu vzťahovať, sa uvádzajú v prílohe I spolu s 
odkazmi na nomenklatúru EÚ. V rámci tohto rozhodnutia o udelení výnimky však Španielske 
orgány musia zostaviť zoznam konkrétnych lokálne vyrábaných tovarov a pre každý 
z uvedených prípadov stanoviť úroveň oslobodenia od dane. V článku 2 sa na tento účel 
stanovujú tieto tri kritériá: musí existovať miestna výroba s podielom na miestnom trhu aspoň 
5 %; musí existovať významný dovoz tovaru, ktorý by mohol ohroziť pokračovanie miestnej 
výroby, s podielom na miestnom trhu aspoň 10 %; a musia existovať dodatočné miestne 
výrobné náklady, ktoré ohrozujú konkurencieschopnosť miestnej výroby. Z týchto kritérií 
možno udeliť obmedzené výnimky, napríklad na zaistenie miestnej potravinovej bezpečnosti 
a zdravotníckych potrieb.

D. Podávanie správ

V súlade s článkom 3 musí Španielsko poskytnúť Komisii zoznam vyňatých výrobkov a 
všetky jeho zmeny. Týmto rozhodnutím vzniká Španielsku povinnosť podávať správy o 
vykonávaní a vplyve výnimky v súvislosti s každou kategóriou oslobodeného tovaru v súlade 
s článkom 4 a prílohou II.

E. Hodnotenie spravodajcu

Spravodajca sa domnieva, že tento návrh s osobitnými daňovými pravidlami je odôvodnený a 
plne v súlade s článkom 349. Nehrozí narušenie vnútorného trhu. Navrhuje preto, 
aby Parlament schválil toto navrhované rozhodnutie bez pozmeňujúcich návrhov v rámci 
zjednodušeného postupu stanoveného v článku 52 ods. 1 rokovacieho poriadku.


