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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets beslutning om bemyndigelse af Portugal til at anvende reducerede 
punktafgiftssatser i den selvstyrende region Madeira på rom og likører, som fremstilles 
og forbruges lokalt, samt i den selvstyrende region Azorerne på likører og brændevin, 
som fremstilles og forbruges lokalt
(KOM(2009)0259 – C7-01042009 – 2009/0075(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0259),

– der henviser til EF-traktatens artikel 299, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C7-0104/2009),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag;

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Portugal har henholdsvis den 16. juni 2008 og den 20. juni 2008 ansøgt om at få forlænget 
den bemyndigelse, som Rådet i sin beslutning 2002/167/EF af 18. februar 2002 havde givet 
Portugal til at anvende reducerede punktafgiftssatser i den selvstyrende region Madeira på 
rom og likører, som fremstilles og forbruges lokalt, samt i den selvstyrende region Azorerne 
på likører og brændevin, som fremstilles og forbruges lokalt.

I sin begrundelse oplyser Kommissionen følgende:

"Den lokale industri beskæftiger omkring 130 personer på Madeira og omkring 90 personer 
på Azorerne.  Madeira giver dyrkningen og forarbejdningen af sukkerrør og frugt arbejde til 
ca. 1000 familieejede landbrug.

I 2007 tegnede de produkter, der var omfattet af den reducerede punktafgiftssats, sig for en 
mindre markedsandel end tilsvarende produkter importeret fra andre dele af Fællesskabet 
(20,3 % på Madeira og 38,9 % på Azorerne), som således udsætter de lokalt producerede
produkter for kraftig konkurrence.   Uanset anvendelsen af en reduceret punktafgiftssats er 
den gennemsnitlige detailsalgspris (inkl. afgift) på lokalt produceret rom, likør eller 
brændevin på Madeira og Azorerne højere end prisen på tilsvarende importerede produkter.  

De største handicap for producenterne af rom, likører og/eller brændevin udspringer af deres 
supplerende omkostninger forårsaget af de faktorer, der er nævnt i traktatens artikel 299, stk. 2 
(dvs. fjern beliggenhed, status som øsamfund, lille areal og vanskelige topografiske og 
klimatiske forhold).

Landbrugsråvarerne (det være sig sukkerrør, frugt, planter, honning, fløde, mælk eller vin) er 
dyrere end under normale produktionsvilkår. Det skyldes, at landbrugsbedrifterne er små og 
opsplittede, og at de kun har indført begrænset mekanisering. I Madeiras tilfælde er outputtet 
fra forarbejdningen af sukkerrør desuden lavere end i andre regioner i den yderste periferi 
som følge af øens topografi, klima og jordbundsforhold samt de traditionelle 
produktionsmetoder.

I Azorernes tilfælde antager deres status som øsamfund en ekstra dimension, idet øerne er 
spredt over en afstand på 600 km, hvilket fører til endnu andre ekstraomkostninger til 
transport mellem de individuelle øer."

 Retsgrundlag: I direktiv 92/84/EØF1 er der fastsat følgende 
minimumspunktafgiftssatser:

 0,748 ECU pr. hl/Plato-grad eller 1,87 ECU pr. hl/ alkoholgrad for øl;
 0 ECU pr. hl for vin;
 45 ECU pr. hl for mellemklasseprodukter;
 550 ECU pr. hl ren alkohol for alkohol og alkohol indeholdt i andre 

drikkevarer.

                                               
1 Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og 
alkoholholdige drikkevarer.
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Hvad den sidstnævnte kategori angår, kan de stater, der anvender en punktafgiftssats på mere 
end 1000 ECU pr. hl ren alkohol, sænke denne. Punktafgiftssatsen må dog ikke være lavere end 
1000 ECU.

Der kan anvendes reducerede punktafgiftssatser i visse regioner i Grækenland, Italien og 
Portugal.

Hvert andet år gennemgås punktafgiftssatserne, og de nødvendige justeringer foretages.

Lignende situation i de franske oversøiske departementer og på De Kanariske Øer
En lignende undtagelsesbestemmelse gælder for fremstilling af traditionel rom i de franske 
oversøiske departementer1 og på De Kanariske Øer.
 Konsekvensanalyse:

Kommissionen oplyser følgende:
"De økonomiske følger af forslaget tilgodeser kun producenter af rom og likører på Madeira 
og producenter af likører og brændevin på Azorerne  og kan derfor betragtes om minimale.

Hvis disse producenter mister fordelen ved den reducerede punktafgiftssats, er der risiko for, 
at den efterfølgende stigning i detailsalgsprisen vil bringe disse økonomiske sektorers 
overlevelse i fare og få negative konsekvenser for den beskæftigelse, de skaber såvel direkte 
som indirekte."

Konklusion: Selv om forslaget til beslutning hovedsageligt er af teknisk art, anser ordføreren 
det for vigtigt, at Parlamentet behandler forslaget for at garantere, at de vilkår, som ligger til 
grund for den oprindelige bemyndigelse, stadig er til stede og for at kontrollere, at der ikke er 
nogen sektor på markedet, der opnår nogen uretmæssige fordele.

                                               
1 Vedtaget ved Rådets beslutning af 30. oktober 1995, forlænget ved Rådets beslutning af 18. februar 2002 og 
gyldig indtil den 31. december 2009.


