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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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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 Azoreiden itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja 
kulutettaviin likööreihin ja tislattuihin alkoholijuomiin
(KOM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0259),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti 
neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0104/2009),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2009),

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 
komission ehdotukseen;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Portugali on pyytänyt kahteen otteeseen, 16. kesäkuuta 2008 ja 20. kesäkuuta 2008, sille 
18. helmikuuta 2002 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2002/267/EY annetun luvan 
pidentämistä. Kyseisen luvan nojalla Portugali voi soveltaa alennettua valmisteverokantaa 
Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin rommiin ja likööreihin sekä 
Azoreiden itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin likööreihin ja tislattuihin 
alkoholijuomiin.

Komissio kertoo asiaa koskevissa perusteluissa seuraavaa:

"Paikallistuotanto työllistää noin 130 työntekijää Madeiralla ja noin 90 Azoreilla. Madeiralla 
noin 1 000 perhetilaa tarjoaa töitä sokeriruo'on ja hedelmien viljelyssä ja jalostuksessa.

Vuonna 2007 alennetun valmisteverokannan soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden 
markkinaosuus oli pienempi kuin muilta yhteisön alueilta tuotujen tai toimitettujen 
samanlaisten tuotteiden markkinaosuus (20,3 % Madeiralla ja 38,9 % Azoreilla). Muut 
yhteisön alueet ovat näin ollen Madeiran ja Azoreiden merkittäviä kilpailijoita. Alennetusta 
valmisteverokannasta huolimatta paikallisesti tuotettujen rommin, liköörien ja tislattujen 
alkoholijuomien keskimääräinen vähittäismyyntihinta (veroineen) on Madeiralla ja Azoreilla 
korkeampi kuin samanlaisten tuotteiden keskimääräinen vähittäismyyntihinta näiden alueiden 
ulkopuolella.

Suurimmat rommiin, likööriin ja/tai tislattuun alkoholijuomaan kohdistuvat haitat ovat 
lisäkustannukset, jotka aiheutuvat perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa mainituista 
tekijöistä (syrjäinen sijainti, saaristoluonne, pieni koko, vaikea pinnanmuodostus ja ilmasto).

Maatalouden raaka-aineet (tapauksen mukaan joko sokeriruoko, hedelmät, kasvit, hunaja, 
kerma, maito tai viini) ovat kalliimpia kuin tavanomaisissa tuotanto-olosuhteissa. Tämä 
johtuu tilojen pienestä koosta ja hajanaisuudesta, minkä vuoksi koneistus on vähäistä. Lisäksi 
Madeiralla sokeriruo'on jalostusmäärät ovat pienemmät kuin muilla syrjäisimmillä alueilla 
pinnanmuodostuksen, ilmaston, maaperän ja pienimuotoisen tuotannon vuoksi.

Azoreilla saaristoluonne ilmenee kahdella tavalla, sillä saaret ovat levittäytyneet 
600 kilometrin suuruiselle alueelle, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia saarten välisissä 
kuljetuksissa."

Oikeusperusta: direktiivissä 92/84/ETY1 vahvistetaan seuraavat vähimmäismäärät:
0,748 ecua/hehtolitra/platoaste tai 1,87 ecua/hehtolitra/alkoholiprosentti 

oluen tapauksessa;
0 ecua/hehtolitra viinin tapauksessa;
45 ecua/hehtolitra välituotteiden tapauksessa;
550 ecua/hehtolitra puhdasta alkoholia alkoholin ja muihin juomiin 

sisältyvän alkoholin tapauksessa.

                                               
1 Neuvoston direktiivi 92/84/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, alkoholin ja alkoholijuomien 
valmisteverojen määrien lähentämisestä.
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Edellä mainitun kategorian ollessa kyseessä ne jäsenvaltiot, jotka soveltavat valmisteverokantaa, 
joka ylittää 1000 ecua/hehtolitra puhdasta alkoholia, voivat alentaa sitä mutteivät kuitenkaan 
laskea sitä alle 1000 ecun.

Alennettua valmisteverokantaa voidaan soveltaa tietyillä Kreikan, Italian ja Portugalin 
alueilla.

Valmisteverokantoja tarkastellaan uudelleen kahden vuoden välein mukauttaen niitä tarpeen 
vaatiessa.

Vastaavanlainen tilanne Ranskan merentakaisissa departementeissa ja Kanariansaarilla

Ranskan merentakaisissa departementeissa1 ja Kanariansaarilla valmistettavan perinteisen 
rommin tuotantoon sovelletaan vastaavanlaista poikkeusta.

Vaikutusten arviointi:

Komissio arvioi vaikutuksia seuraavasti:

"Ehdotuksen taloudelliset vaikutukset koskevat ensisijaisesti rommin ja liköörien tuottajia 
Madeiralla sekä liköörien ja tislattujen alkoholijuomien tuottajia Azoreilla, minkä vuoksi 
vaikutuksia voidaan pitää vähäisinä.

Jos näille tuottajille ei enää myönnettäisi alennettua valmisteverokantaa, vähittäismyyntihinta 
nousisi ja alan toimeentulo ja eloonjääminen sekä siihen suoraan ja välillisesti liittyvä 
työllisyys vaarantuisivat."

Esittelijän kyseisestä asiasta tekemä johtopäätös on, että vaikka ehdotettu päätös on pääosin 
luonteeltaan tekninen, on tärkeää, että Euroopan parlamentti tarkastelee sitä varmistaakseen, 
että luvalle alun perin asetetut ennakkoehdot ovat edelleen voimassa ja valvoakseen, että 
markkinoiden yhdelle sektorille ei ole annettu aiheetonta etua.

                                               
1 Neuvoston 30. lokakuuta 1995 antama päätös, jonka voimassaoloa on jatkettu neuvoston 18. helmikuuta 2002 
antamalla päätöksellä, joka on voimassa 31. joulukuuta 2009 asti.


