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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στην 
Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το 
ρούμι και τα λικέρ που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια της 
Μαδέρας, καθώς και για τα λικέρ και τα αποστάγματα που παράγονται και 
καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια των Αζορών  
(COM(2009)0259  – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0259),

– έχοντας υπόψη το άρθρο299 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο 
κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0104/2009),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2. καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο 
που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.
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AIΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με δύο αιτήσεις, αντιστοίχως της 16ης Ιουνίου 2008 και 20ής Ιουνίου 2008, η Πορτογαλία 
είχε ζητήσει την παράταση της εφαρμογής της απόφασης 2002/167/ΕΚ του Συμβουλίου με 
την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία να εφαρμόζει συμπληρωματική μείωση του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης για το ρούμι και τα λικέρ που παράγονται και καταναλώνονται στην 
αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας, καθώς και για τα λικέρ και τα αποστάγματα που 
παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια των Αζορών

Όπως αναφέρει η Επιτροπή στην αιτιολογική έκθεσή της:

«Ο τοπικός κλάδος απασχολεί περίπου 130 εργαζόμενους στη Μαδέρα και περίπου 90 
εργαζόμενους στις Αζόρες. Στη Μαδέρα, η καλλιέργεια και η μεταποίηση του 
ζαχαροκάλαμου και των φρούτων απασχολεί περίπου 1000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
οικογενειακού χαρακτήρα.

Το 2007, το μερίδιο αγοράς των προϊόντων που τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή ειδικών 
φόρων κατανάλωσης ήταν μικρότερο από το μερίδιο αγοράς ομοειδών προϊόντων που 
εισάγονται ή προέρχονται από άλλα σημεία της Κοινότητας (20,3% στη Μαδέρα, 38,9% στις 
Αζόρες) και τα οποία ασκούν, επομένως, ισχυρό ανταγωνισμό στα εν λόγω προϊόντα. 
Επιπλέον, παρά την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικών φόρων κατανάλωσης, η μέση 
λιανική τιμή πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του φόρου) στη Μαδέρα και στις Αζόρες, για 
το ρούμι και τα λικέρ ή τα αποστάγματα τοπικής παραγωγής, είναι υψηλότερη από την τιμή 
των ομοειδών προϊόντων που προέρχονται από άλλες περιφέρειες. 

Τα κυριότερα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί ρουμιού, λικέρ και/ή 
αποσταγμάτων προκύπτουν από το πρόσθετο αυτό κόστος που συνδέεται με τους παράγοντες 
που επισημαίνονται στο άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης (δηλαδή τη μεγάλη απόσταση, 
τον νησιωτικό χαρακτήρα τους, τη μικρή έκταση, τη δύσκολη μορφολογία και κλίμα).

Οι πρώτες ύλες γεωργικής προέλευσης (ανάλογα με την περίπτωση, το ζαχαροκάλαμο, τα 
φρούτα, τα φυτά, το μέλι, η κρέμα γάλακτος, το γάλα και το κρασί) στοιχίζουν ακριβότερα 
απ’ ό,τι θα στοίχιζαν υπό κανονικές συνθήκες παραγωγής. Τούτο οφείλεται στο μικρό 
μέγεθος και στον κατακερματισμένο χαρακτήρα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και 
στο επακόλουθο χαμηλό επίπεδο εκμηχάνισης. Επιπλέον, στην περίπτωση της Μαδέρας, η 
παραγωγή που προέρχεται από τη μεταποίηση του ζαχαροκάλαμου είναι χαμηλότερη απ’ ό,τι 
στις υπόλοιπες εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, λόγω της μορφολογίας, του κλίματος, του 
εδάφους και των βιοτεχνικών μεθόδων παραγωγής.

Επιπλέον, στην περίπτωση των Αζορών, υπάρχει το φαινόμενο του διπλού νησιωτικού 
χαρακτήρα, επειδή τα νησιά είναι διασκορπισμένα σε απόσταση 600 χλμ., πράγμα που 
προκαλεί πρόσθετο κόστος για τις μεταφορές μεταξύ των νησιών.»

 Νομική βάση: Η οδηγία 92/84 ΕΟΚ1 θεσπίζει τις εξής ελάχιστες τιμές:

                                               
1 ΟΔΗΓΙΑ 92/84/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την προσέγγιση των συντελεστών 
των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη
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 0,748 Ecu ανά εκατόλιτρο ανά βαθμό Plato, ή 1,87 Ecu ανά εκατόλιτρο 
ανά βαθμό αλκοόλης για τη μπύρα 

 0 Ecu ανά εκατόλιτρο για το κρασί 
 45 Ecu ανά εκατόλιτρο για τα ενδιάμεσα προϊόντα 
 550 Ecu ανά εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης. για την αλκοόλη και την 

αλκοόλη που περιέχεται στα άλλα ποτά 
Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν στα προϊόντα της ως άνω κατηγορίας συντελεστή ανώτερο των 
1 000 Ecu ανά εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης μπορούν να μειώσουν τον εθνικό τους συντελεστή 
, όχι όμως κάτω από 1 000 Ecu

Είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν μειωμένοι συντελεστές σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, 
της Ιταλίας και της Πορτογαλίας.

Ανά διετία, εξετάζονται οι συντελεστές και επέρχονται οι αναγκαίες αναπροσαρμογές.

Παρόμοια κατάσταση στα υπερπόντια διαμερίσματα της Γαλλίας και τις Καναρίους 
Νήσους.

Παρόμοια εξαίρεση εφαρμόζεται και στο «παραδοσιακό" ρούμι που παράγεται στα 
υπερπόντια διαμερίσματά της Γαλλίας1 , καθώς και στις Καναρίους Νήσους.

 Αξιολόγηση αντίκτυπου:

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχει η Επιτροπή:
«Ο οικονομικός αντίκτυπος της πρότασης περιορίζεται στην ουσία στους παραγωγούς 
ρουμιού και λικέρ που είναι εγκαταστημένοι στη Μαδέρα και στους παραγωγούς λικέρ και 
αποσταγμάτων που είναι εγκατεστημένοι στις Αζόρες· επομένως, μπορεί να θεωρηθεί 
ελάχιστος.

Αν οι παραγωγοί αυτοί χάσουν το όφελος του μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου 
κατανάλωσης, η αύξηση που θα προκύψει από την τιμή λιανικής πώλησης θα μπορούσε να
θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και την επιβίωση των εν λόγω οικονομικών αυτών κλάδων, 
καθώς και των θέσεων εργασίας που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτούς.»

Συμπέρασμα: Κατά την άποψη του εισηγητή σας, αν και η προτεινόμενη απόφαση είναι κατ’ 
ουσίαν τεχνικού χαρακτήρα, το Κοινοβούλιο πρέπει να την εξετάσει για να εξακριβώσει ότι 
οι εξακολουθούν να υφίστανται οι όροι υπό τους οποίους κατέστη αρχικά δυνατή η εν λόγω 
άδεια και να βεβαιωθεί ότι δεν έχει δοθεί άδικο προνόμιο σε έναν τομέα της αγοράς.

                                               
1 Με απόφαση του συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 1995, παραταθείσα από την απόφαση του Συμβουλίου της 
18ης Φεβρουαρίου 2002 και ισχύουσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009. 


