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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja 
valmisteverokantoja Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin 
rommiin ja likööreihin sekä Azorien itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja 
kulutettaviin likööreihin ja tislattuihin alkoholijuomiin
(COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2014)0117),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0104/2014),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2014),

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
parlamentin hyväksymään tekstiin;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

Komission ehdotuksen perustelujen mukaan 10. marraskuuta 2009 tehdyllä neuvoston 
päätöksellä 2009/831/EY, joka on tehty EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 artiklan 
(nykyään SEUT-sopimuksen 349 artikla) nojalla, Portugalille annettiin lupa soveltaa 
31. joulukuuta 2013 saakka Madeiran ja Azorien syrjäisimmillä alueilla Madeiralla 
tuotettaviin ja kulutettaviin rommiin ja likööreihin sekä Azoreilla tuotettaviin ja kulutettaviin 
likööreihin ja tislattuihin alkoholijuomiin alennettua valmisteverokantaa tilojen pienen koon 
ja hajanaisuuden sekä koneellistumisen vähäisyyden vuoksi ja raaka-aineiden kuljetuksesta ja 
laitteistojen asentamisesta näille syrjäisille alueille aiheutuvien ylimääräisten kustannusten 
kompensoimiseksi.

Tämän päätöksen nojalla Portugali on voinut soveltaa näihin tuotteisiin valmisteverokantaa, 
joka on pienempi kuin direktiivin 92/84/EY 3 artiklassa alkoholille säädetty täysi 
valmisteverokanta ja kyseisellä direktiivillä vahvistettu alkoholin 
vähimmäisvalmisteverokanta mutta enintään 75 prosenttia pienempi kuin alkoholin 
tavanomainen kansallinen valmisteverokanta.

Portugali on pyytänyt, että tätä lupaa pidennettäisiin 31. joulukuuta 2020 saakka, ja komissio 
katsoo, että se on perusteltua syrjäisimpien alueiden kehityksen vaarantamisen välttämiseksi 
eikä se vääristä kilpailua sisämarkkinoilla, koska veroetuus ei ylitä sitä, mikä on tarpeen 
lisäkustannusten kompensoimiseksi.

Koska tällä toimenpiteellä on tarkoitus jatkaa taloudellisen toiminnan tehostamista 
syrjäisimmillä alueilla eikä se vääristä kilpailua sisämarkkinoilla, puheenjohtaja ehdottaa, että 
tämä ehdotus hyväksytään ilman tarkistuksia työjärjestyksen 46 artiklan mukaisesti.


