
PR\789729BG.doc PE428.141v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по регионално развитие

2009/0075(CNS)

9.9.2009

*
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на 
Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани 
и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно 
произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в 
автономния регион Азорски острови
(COM(2009)0259  – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

Комисия по регионално развитие

Докладчик: Elie Hoarau



PE428.141v01-00 2/7 PR\789729BG.doc

BG

PR_CNS_art55app

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Португалия да 
прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и 
ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани 
ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови
(COM(2009)0259  – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0259),

– като взе предвид член 299, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът 
се е консултирал с него (C7-0104/2009),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията;

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да информира последния за това;

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в предложението на Комисията;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С две молби, съответно от 16 юни 2008 г. и 20 юни 2008 г., Португалия поиска 
удължаване на валидността на разрешението, дадено й с Решение 2002/167/ЕО на 
Съвета от 18 февруари 2002 г. за прилагане на намалени акцизни ставки за местно 
произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно 
произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния 
регион Азорски острови.
В своето изложение на мотивите Европейската комисия ни информира, че:

"Местната промишленост осигурява работа на около 130 работника на остров Мадейра 
и на около 90 работника на Азорските острови. На остров Мадейра отглеждането и 
преработката на захарна тръстика и плодове осигурява работа на близо 1 000 
земеделски стопанства, които са семейна собственост.

През 2007 г. пазарният дял на продуктите, за които се прилага намалена акцизна ставка, 
бе по-нисък от пазарния дял на подобни продукти, които са били внесени или 
доставени от други райони на Общността (20,3 % в автономния регион Мадейра и 
38,9 % на Азорските острови), от което следва, че последните продукти представляват 
сериозна конкуренция.  Освен това независимо от прилагането на намалена акцизна 
ставка средната продажна цена на дребно (с данъците) на местно произвежданите ром, 
ликьори или спиртни напитки (eaux-de-vie) на остров Мадейра и на Азорските острови 
е по-висока от средната продажна цена на дребно (с данъците) на подобни продукти, 
внасяни от региони извън тези два острова. 

Основните трудности, които изпитват производителите на ром, ликьори и/или спиртни 
напитки (eaux-de-vie), произтичат от допълнителните разходи, свързани с факторите, 
определени в член 299, параграф 2 от Договора (т.е. отдалеченост, островен характер, 
малка площ, труден релеф и климат).

Суровините от земеделски произход (според случая захарна тръстика, плодове, 
растения, мед, сметана, мляко и вино) са по-скъпи отколкото при нормални условия на 
производство. Това се дължи на малката площ и на фрагментирания характер на 
земеделските стопанства, както и на ниската степен на механизация, която следва от 
това. Освен това в случая на остров Мадейра произведеното количество от 
преработката на захарна тръстика е по-малко отколкото в други крайно отдалечени 
региони поради причини, свързани с релефа, климата, почвата и занаятчийското 
производство.

В случая на Азорските острови островният характер се изразява в два аспекта, тъй като 
островите се разпростират на разстояние 600 км и това води до допълнителни разходи 
за междуостровно транспортиране."
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 Правно основание: Директива 92/84/ЕИО1 определя следните минимални 
ставки:

 0,748 ECU за хектолитър/градус Плато или 1,87 ECU за 
хектолитър/алкохолен градус за бирата; 

 за виното 0 ECU за хектолитър; 
 45 ECU за хектолитър за междинните продукти  
 550 ECU за хектолитър чист алкохол, съдържащ се в други напитки. 

За посочената по-горе категория, държавите, които прилагат акцизни ставки по-високи от 
1000 ECU за хектолитър чист алкохол, могат да намалят съответните акцизни ставки, като 
все пак последните не могат да бъдат по-ниски от 1000 ECU.

В някои региони на Гърция, Италия и Португалия могат да се прилагат намалени 
ставки.

Акцизните ставки се преразглеждат на всеки две години и се предприемат 
необходимите корекции.

Сходна ситуация на Канарските острови и френските отвъдморски департаменти

Подобна дерогация се прилага за производството на традиционен ром във френските 
отвъдморски департаменти2, както и в Канарските острови.

 Оценка на въздействието:

Европейската комисия ни информира, че:
„Икономическото въздействие на предложението засяга предимно производители на 
ром и ликьори на остров Мадейра и производители на ликьори и спиртни напитки 
(eaux-de-vie) на Азорските острови, и поради тази причина може да се смята за 
минимално.

Ако тези производители изгубят ползите от намалената акцизна ставка, увеличението 
на продажната цена на дребно, което би следвало, рискува да застраши съществуването 
и оцеляването на тези икономически сектори, както и свързаните с тях пряко или 
косвено работни места.”

Заключение: според докладчика, макар и предлаганото решение да е от изключително 
техническо естество, е важно Парламентът да го разгледа, за да се увери, че условията, 
уреждащи разрешителното за произход са все още налице, а също и че никакви 
нечестни предимства не са предоставени на определен сектор от пазара.

                                               
1 Директива 92/84/EИО на Съвета от 19 октомври 1992 година относно сближаването на акцизните 
ставки на алкохола и алкохолните напитки.
2 Решение на Съвета от 30 октомври 1995 г., продължено от решение на Съвета от 18 февруари 2002 г. и 
в сила до 31 декември 2009 г.


