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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD 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
(KOM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0259);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 299 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris 
Euroopa Parlamendiga (C7-0104/2009);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A7-0000/2009),

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 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.
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SELETUSKIRI

Nõukogu 18. veebruari 2002. aasta otsusega 2002/167/EÜ lubati 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. Oma 16. juuni 2008. aasta ja 20. juuni 
2008. aasta taotlustes väljendas Portugal soovi asjaomast luba pikendada. 

Komisjon märgib oma seletuskirjas järgmist:

„Madeiral töötab alkoholitööstuses ligikaudu 130 töötajat ja Assooridel ligikaudu 90 töötajat. 
Lisaks annab Madeiral suhkruroo ja puuviljade kasvatamine ja töötlemine tööd ligikaudu 
1000 põllumajandustootjast pereettevõtjale.

2007. aastal oli madalama aktsiisimaksuga toodete turuosa väiksem kui sarnastel imporditud 
või mujalt ühendusest tarnitud toodetel, mis nendega halastamatult konkureerivad (20,3 % 
Madeiral ja 38,9 % Assooridel). Lisaks on Madeiral ja Assooridel kohapeal toodetud rummi, 
likööri ja kangete alkohoolsete jookide keskmine jaemüügihind (koos maksuga) madalamast 
aktsiisimaksust hoolimata kõrgem kui väljastpoolt piirkonda pärit sarnastel toodetel. 

Rummi-, likööri- ja/või kangete alkohoolsete jookide tootjate konkurentsivõimet pärsib 
peamiselt asutamislepingu artikli 299 lõikes 2 osutatud teguritega (kaugus, isoleeritus, väiksus, 
keeruline reljeef ja rasked looduslikud olud) seotud lisakulu.

Samuti on kasutatav põllumajandustoore (suhkruroog, puuviljad, taimed, mesi, koor, piim, 
vein) siin kallim kui tavaliste tootmistingimuste puhul. Selle põhjuseks on 
põllumajandusettevõtete väiksus ja killustatus ning sellest tulenevalt nende vähene 
mehhaniseeritus. Pealegi ei ole suhkruroo tootmine Madeiral raskete looduslike olude, 
pinnase iseärasuse ja käsitöö kasutamise tõttu nii tulus kui mujal äärepoolseimates 
piirkondades.

Assooride puhul on isoleeritus eriti suur, sest saared asuvad üksteisest kuni 600 km kaugusel, 
mis muudab ka saartevahelise transpordi väga kulukaks.”

 Õiguslik alus: Direktiivis 92/84/EMÜ1 on kehtestatud järgmised alammäärad:

 õlu: 0,748 eküüd lõpptoote hektoliitri ja Plato kraadi kohta või 1,87 eküüd 
lõpptoote hektoliitri ja alkoholisisalduse kohta;

 vein: 0 eküüd;
 vahesaadused: 45 eküüd toote hektoliitri kohta;
 alkohol ja alkohoolsed joogid: 550 eküüd puhta alkoholi hektoliitri kohta.

Riigid, kes kohaldavad viimasena nimetatud kategooria suhtes suuremat aktsiisimäära kui 1000 
eküüd puhta alkoholi hektoliitri kohta, võivad määra vähendada, kuid mitte alla 1000 eküü.

Kreeka, Itaalia ja Portugali teatavates piirkondades võib kohaldada madalamaid määrasid.

                                               
1 Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/84/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära 
ühtlustamise kohta.
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Aktsiisimäärad vaadatakse iga kahe aasta tagant uuesti läbi ning neid kohandatakse vajaduse 
korral.

Prantsusmaa ülemeredepartemangude ja Kanaari saarte sarnane olukord

Sarnast erandit kohaldatakse traditsioonilise rummi tootmise suhtes Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudes1 ja Kanaari saartel.

 Mõju hindamine:

Komisjon annab teada järgmist:

„Ettepanek avaldab majanduslikku mõju üksnes Madeira rummi- ja likööritootjatele ning 
Assooride likööri- ja kangete alkohoolsete jookide tootjatele, mistõttu võib mõju pidada 
minimaalseks.

Kui nimetatud tootjatel ei ole enam võimalik kasutada madalamat aktsiisimaksu, võib sellest 
tulenev jaehinna tõus ohustada kogu asjaomase majandussektori olemasolu ning tuua kaasa 
sellega otseselt ja kaudselt seotud töökohtade kadumise.”

Järeldus: kuigi otsuse ettepanek on peamiselt tehnilise iseloomuga, on raportööri arvates 
oluline, et Euroopa Parlament vaataks selle läbi ja teeks kindlaks, kas esialgse loa andmise 
tingimused on endiselt alles, ning jälgiks, et ühele turusektorile ei antaks alusetult eeliseid.

                                               
1 Aluseks nõukogu 30. oktoobri 1995. aasta otsus, mida on pikendatud nõukogu 18. veebruari 2002. aasta 
otsusega ning mis kehtib 31. detsembrini 2009.


