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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud
Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas.
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.
Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta,
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja
neljandale reale viide muudetavale sättele.
Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi
muudatusettepanekud
Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi
kriipsutatud.
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Portugalil kohaldada
Madeira autonoomses piirkonnas toodetud ja kohapeal tarbitavale rummile ja liköörile
ning Assooride autonoomses piirkonnas toodetud ja kohapeal tarbitavale liköörile ja
kangetele alkohoolsetele jookidele madalamat aktsiisimäära
(COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS))
(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)
Euroopa Parlament,
–

võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2014)0117),

–

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349, mille alusel nõukogu
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0104/2014),

–

võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 46 lõiget 1,

–

võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A7-0000/2014),

1.

kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.

palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa
Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.

palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb
Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

PR\1023726ET.doc

5/6

PE532.269v01-00

ET

SELETUSKIRI
Komisjoni ettepaneku seletuskirja kohaselt anti nõukogu 10. novembri 2009. aasta otsusega
2009/831/EÜ, mis võeti vastu EÜ asutamislepingu artikli 299 lõike 2 (nüüd ELi toimimise
lepingu artikkel 349) alusel, Portugalile luba kohaldada kuni 31. detsembrini 2013 Madeira ja
Assooride äärepoolseimates piirkondades kohapeal toodetud ja tarbitavale rummile ja
liköörile ning kohapeal toodetud ja tarbitavale liköörile ja kangetele alkohoolsetele jookidele
madalamat aktsiisimäära põllumajandusettevõtete väiksuse, killustatuse ja vähese
mehhaniseerituse tõttu ning sel põhjusel, et hüvitada lisakulud, mis tulenevad tooraine
viimisest ja seadmete paigaldamisest nendesse kaugetesse ja teistest eraldatud piirkondadesse.
Kõnealuse otsuse järgi võib Portugal kohaldada nende toodete suhtes aktsiisimäära, mis on
madalam nõukogu direktiivi 92/84/EÜ artiklis 3 sätestatud alkoholi aktsiisi täismäärast ja
samuti kõnealuses direktiivis kehtestatud alammäärast, kuid mitte üle 75 % madalam
tavalisest riiklikust alkoholiaktsiisist.
Portugal on taotlenud kõnealuse loa pikendamist kuni 31. detsembrini 2020 ning komisjon on
seisukohal, et pikendamine on põhjendatud, kuna sellega välditakse nende äärepoolseimate
piirkondade arengu ohtu seadmist ning ei moonutata siseturul konkurentsi, sest
maksusoodustus ei ületa summat, mida on vaja lisakulude kompenseerimiseks.
Kuna kõnealuse meetme eesmärk on stimuleerida jätkuvalt äärepoolseimate piirkondade
majandustegevust ning sel puudub moonutav mõju siseturule, teeb esimees ettepaneku, et
käesolev ettepanek võetakse kodukorra artikli 46 kohaselt ilma muudatusteta vastu.
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