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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 spremembi obdobja uporabe Sklepa št. 940/2014/EU o režimu 
pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah
(COM(2020)0371 – C9-0000/2020 – 2020/0174(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2020)0371),

– ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se 
je Svet posvetoval s Parlamentom (C9-0000/2020),

– 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. Namen predloga je ta odstopanja uveljaviti na področju obdavčevanja. 
Vendar v tem specifičnem primeru sklep ne pokriva celotnega trajanja naslednjega večletnega 
finančnega okvira med letoma 2021–2027, ampak se veljavni posebni ukrepi za pristaniške 
pristojbine podaljšajo za šest mesecev.

B. Režim pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah

Pristaniške pristojbine (‘octroi de mer’) so davek, ki se uporablja za uvoz (ne glede na izvor) 
in prodajo v francoskih najbolj oddaljenih regijah. Zaradi višjih stroškov v lokalni proizvodnji 
v teh regijah Sklep Sveta št. 940/2014/EU določa nižje stopnje pristaniških pristojbin za 
nekatere lokalno proizvedene izdelke v najbolj oddaljenih regijah, da bi na ta način izravnali 
slabši konkurenčni položaj in ohranili lokalno proizvodnjo. Cilj ukrepov je ublažiti dodatne 
stroške, s katerimi se soočajo podjetja v najbolj oddaljenih regijah, kar ovira njihovo polno 
udeležbo na enotnem trgu.

To blago je opredeljeno v razvrstitvi nomenklature skupne carinske tarife, navedene v prilogi 
k Sklepu št. 940/2014/EU, in zanj lahko veljajo preferencialne davčne stopnje, ki so od 10 do 
30 % nižje od stopenj za uvoženo blago. Tako so glede na lokalne gospodarske razmere 
določne različne kategorije blaga in stopnje za Gvadelup, Francosko Gvajano, Martinik, 
Mayotte in Reunion. Za šesto francosko najbolj oddaljeno regijo, Saint-Martin, ta čas izjeme 
niso določene.

C. Podaljšanje davčnega odstopanja za pristaniške pristojbine za šest mesecev

Francoski organi nameravajo zaprositi za podaljšanje oprostitve pristaniških pristojbin za 
obdobje 2021–2027, vendar je za to potrebna ocena učinka za vsako kategorijo blaga v vsaki 
od najbolj oddaljenih regij, da se zagotovi, da zadevno blago izpolnjuje pogoje in ne prihaja 
do izkrivljanja notranjega trga. Zaradi epidemije koronavirusa, ki je močno prizadela nekatere 
najbolj oddaljene regije, teh ocen ni bilo mogoče pripraviti. Komisija zato predlaga 
šestmesečno podaljšanje sedanje ureditve, ki se izteče 31. decembra 2021. S tem bi pridobili 
dovolj časa za pripravo novega sistema za oprostitev davka za vsako regijo ter vzpostavitev 
dialoga z državljani in lokalnimi socialno-ekonomskimi akterji. Zato bi bilo treba Sklep 
940/2014/EU podaljšati, da bi se uporabljal do 30. junija 2021.

D. Nova ureditev od 1. julija 2021

Ko bodo francoski organi pripravili ustrezne ocene, jih bo Komisija pregledala in predložila 
predlog nove ureditve za oprostitev pristaniških pristojbin za obdobje od 1. julija 2021 do 31. 
decembra 2027, Parlament pa bo znova zaprošen za mnenje.

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


