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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předkládané ve dvousloupcové formě

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby 
spotřební daně na rum a likéry vyráběné a spotřebovávané místně v autonomní oblasti 
Madeira a na likéry a pálenky vyráběné a spotřebovávané místně v autonomní oblasti 
Azory
(COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2014)0117),

– s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7-0104/2014),

– s ohledem na čl. 55 a 46 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2014),

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit znění schválené Parlamentem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Podle vysvětlujícího prohlášení Komise bylo podle rozhodnutí Rady 2009/831/ES ze dne 10. 
listopadu 2009, přijatého na základě čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES (nyní článek 349 SFEU), 
Portugalsko až do 31. prosince 2013 oprávněno uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně na 
rum a likéry vyráběné a spotřebovávané místně v autonomní oblasti Madeira a na likéry a 
pálenky vyráběné a spotřebovávané místně v autonomní oblasti Azory, a to z důvodu malé 
rozlohy, roztříštěnosti a nízké mechanizace zemědělských podniků a za účelem vyrovnání 
dodatečných nákladů vynaložených při dopravě surovin a instalaci zařízení v těchto 
vzdálených regionech ostrovní povahy.

Podle tohoto rozhodnutí mohlo na dané výrobky Portugalsko uplatňovat sazbu spotřební daně, 
která je nižší než plná sazba daně z alkoholu stanovená v článku 3 směrnice Rady 92/84/ES a 
než minimální sazba spotřební daně z alkoholu stanovená v téže směrnici, avšak sazba 
spotřební daně nesmí být snížena o více než 75 % základní vnitrostátní sazby spotřební daně z 
alkoholu.

Portugalsko požádalo o prodloužení tohoto povolení do 31. prosince 2020 a Komise shledala, 
že je toto prodloužení odůvodněné, aby se zamezilo ohrožení rozvoje těchto nejvzdálenějších 
regionů, a nepředstavuje narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu, s ohledem na to, že 
daňové zvýhodnění dosahuje pouze úrovně, jež je nezbytná k vyrovnání dodatečných nákladů.

Vzhledem k tomu, že cílem tohoto opatření je pokračovat ve stimulaci ekonomické činnosti v 
nejvzdálenějších regionech, a nemá rušivý vliv na vnitřní trh, předsedkyně navrhuje, aby byl 
tento návrh přijat bez pozměňovacích návrhů, v souladu s článkem 46 jednacího řádu.


