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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY
ze dne 29. října 2010,
kterým se mění status ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii
(2010/718/EU)
aby byl ostrovu udělen status vůči Evropské unii, jenž by
lépe vyhovoval postavení, jaké toto území má v rámci
vnitrostátního práva, zejména vzhledem k jeho fyzické
vzdálenosti od metropolitní Francie a jeho malému
ostrovnímu hospodářství orientovanému na cestovní
ruch, které čelí konkrétním potížím se zásobováním,
jež ztěžují uplatňování předpisů Unie.

EVROPSKÁ RADA,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 355 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na podnět Francouzské republiky,
(4)

Francie se zavázala uzavřít dohody nezbytné k ochraně
zájmů Unie v rámci nového statusu. Tyto dohody by se
měly týkat měnové oblasti, protože Francie má v úmyslu
zachovat euro jakožto jednotnou měnu Svatého Bartolo
měje a protože je třeba zajistit kontinuitu uplatňování
práva Unie v oblastech, které jsou zásadní pro správné
fungování hospodářské a měnové Unie. Dále by se měly
týkat daňové oblasti a jejich cílem by mělo být zajistit,
aby se mechanismy stanovené ve směrnici Rady
77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 vzájemné pomoci
mezi příslušnými orgány členských států v oblasti
přímých daní a daní z pojistného (1) a směrnici Rady
2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů
z úspor v podobě úrokových plateb (2), zaměřené
zejména na boj proti přeshraničním podvodům
a únikům, i v budoucnu uplatňovaly na území Svatého
Bartoloměje. Občané Svatého Bartoloměje by měli zůstat
občany Unie a mít v ní stejné povinnosti a svobody jako
ostatní francouzští občané a stejně tak by všichni občané
Unie měli na Svatém Bartoloměji požívat stejných práv
a svobod jako v současnosti.

(5)

Změna statusu ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské
unii, která je v souladu s požadavkem demokraticky vyjá
dřeným jeho volenými zástupci, by neměla poškodit
zájmy Unie a měla by v souvislosti s přechodem ostrova
ke samosprávnému postavení v rámci vnitrostátního
práva představovat logický krok,

s ohledem na stanovisko Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 355 Smlouvy o fungování Evropské unie (EU)
umožňuje, aby Evropská rada z podnětu dotyčného člen
ského státu přijala po konzultaci s Komisí jednomyslně
rozhodnutí, kterým se vůči Unii mění status dánské,
francouzské nebo nizozemské země nebo území uvede
ných v čl. 355 odst. 1 a 2.

(2)

Francouzská republika (dále jen „Francie“) dopisem prezi
denta republiky ze dne 30. června 2010 požádala Evrop
skou radu, aby toto rozhodnutí přijala ohledně ostrova
Svatý Bartoloměj, který je uveden v čl. 355 odst. 1
Smlouvy o fungování EU. Francie žádá, aby byl status
tohoto ostrova změněn ze statusu nejvzdálenějšího
regionu, který se řídí článkem 349 Smlouvy
o fungování EU, na status zámořské země a území,
který se řídí částí čtvrtou Smlouvy o fungování EU.

(3)

Žádost Francie je podepřena vůlí vyjádřenou volenými
zástupci ostrova Svatý Bartoloměj, který v rámci Fran
couzské republiky tvoří zámořský územní celek podle
článku 74 francouzské ústavy s vlastní samosprávou,

(1) Úř. věst. L 336, 27.12.1977, s. 15.
(2) Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 38.
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Dnem 1. ledna 2012 ostrov Svatý Bartoloměj pozbývá statusu
nejvzdálenějšího regionu Unie a nabývá statusu zámořské země
a území podle části čtvrté Smlouvy o fungování Evropské unie
(EU).
Článek 2
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3) v příloze II se mezi odrážky týkající se Saint-Pierre
a Miquelonu a Aruby vkládá nová odrážka, která zní:
„— Svatý Bartoloměj,“.
Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Smlouva o fungování EU se mění takto:
V Bruselu dne 29. října 2010.
1) v čl. 349 prvním pododstavci se vypouštějí slova „Svatého
Bartoloměje,“;
2) v čl. 355 odst. 1 se vypouštějí slova „Svatý Bartoloměj,“;

Za Evropskou radu
předseda
H. VAN ROMPUY

