
DECYZJA RADY NR 378/2014/UE 

z dnia 12 czerwca 2014 r. 

zmieniająca decyzję 2004/162/WE dotyczącą systemu opłat za dokowanie we francuskich departa
mentach zamorskich, w odniesieniu do okresu jej stosowania 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 349, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, 

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzją Rady 2004/162/WE (1) Francja została uprawniona do stosowania zwolnień lub obniżek podatku od 
dokowania w odniesieniu do produktów wytwarzanych lokalnie we francuskich departamentach zamorskich, 
wymienionych w załączniku do tej decyzji. W zależności od produktów różnica w opodatkowaniu między 
produktami wytwarzanymi lokalnie a innymi produktami nie może przekraczać 10, 20 lub 30 punktów procen
towych. Te zwolnienia lub obniżki podatku są środkami szczególnymi mającymi na celu zrekompensowanie 
szczególnych ograniczeń, z jakimi stykają się regiony najbardziej oddalone, o których mowa w art. 349 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i które powodują, że koszty produkcji ponoszone przez przedsiębior
stwa lokalne rosną, a ich produkty nie mogą łatwo konkurować z takimi samymi produktami pochodzącymi 
z Francji metropolitarnej i innych państw członkowskich lub państw niebędących członkami Unii. Wspomniane 
zwolnienia lub obniżki podatku w odniesieniu do produktów lokalnych wspierają tworzenie, utrzymanie i rozwój 
produkcji lokalnej. Zgodnie z decyzją 2004/162/WE władze francuskie są uprawnione do stosowania tych zwol
nień i obniżek podatku do dnia 1 lipca 2014 r. 

(2)  Zdaniem Francji niedogodności, jakich doświadczają francuskie regiony najbardziej oddalone, nadal istnieją, 
w związku z czym Francja zwróciła się do Komisji z wnioskiem o utrzymanie systemu zróżnicowanego opodat
kowania podobnego do obecnego po dacie 1 lipca 2014 r., do dnia 31 grudnia 2020 r. 

(3)  Analiza wykazów produktów, wobec których Francja wystąpiła o stosowanie zróżnicowanego opodatkowania, 
wymaga jednak dużego nakładu pracy polegającej na weryfikacji, w odniesieniu do każdego produktu, czy wpro
wadzenie zróżnicowanego opodatkowania jest uzasadnione i proporcjonalne, przy jednoczesnym upewnieniu się, 
że wprowadzenie takiego zróżnicowanego opodatkowania nie narusza integralności i spójności porządku praw
nego Unii, w tym rynku wewnętrznego i wspólnych polityk. 

(4)  Analiza ta nie została dotychczas zakończona z uwagi na znaczną liczbę produktów ujętych w wykazach oraz 
ilość informacji, które należy zgromadzić, w szczególności na temat wyższych kosztów produkcji ograniczających 
konkurencyjność produktów lokalnych oraz na temat struktury rynku poszczególnych produktów. 

(5)  Brak przyjęcia wniosku przed dniem 1 lipca 2014 r. może skutkować powstaniem próżni prawnej, gdyż nie 
byłoby możliwe stosowanie zróżnicowanego opodatkowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych po 
dniu 1 lipca 2014 r. 

(6)  Aby umożliwić zakończenie analizy produktów, wobec których Francja wystąpiła o stosowanie zróżnicowanego 
opodatkowania, oraz aby zapewnić Komisji czas na przygotowanie wyważonego wniosku, uwzględniającego inte
resy różnych stron, potrzebny jest zatem dodatkowy okres długości sześciu miesięcy. 

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2004/162/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 1 ust. 1 decyzji 2004/162/WE datę „1 lipca 2014 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2014 r.”. 
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(1) Decyzja Rady 2004/162/WE z dnia 10 lutego 2004 r. dotycząca systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamor
skich i przedłużająca okres ważności decyzji 89/688/EWG (Dz.U. L 52 z 21.2.2004, s. 64). 



Artykuł 2 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2014 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2014 r. 

W imieniu Rady 
Y. MANIATIS 

Przewodniczący  
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