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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított és fogyasztott rum és 
likőr, valamint az Azori-szigetek autonóm régiójában előállított és fogyasztott likőr és 
párlat tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről 
szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2009)0259 – C7-01042009 – 2009/0075(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0259),

– tekintettel az EK-Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0104/2009),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7–0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha 
lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Portugália a 2008. június 16-i, illetve 2008. június 20-i két beadványában azon engedély 
meghosszabbítását kérte, amelyeket a 2002. február 18-i 2002/167/EK tanácsi határozat 
hagyott jóvá számára, hogy a Madeira autonóm régióban előállított és fogyasztott rum és 
likőr, valamint az Azori-szigetek autonóm régiójában előállított és fogyasztott likőr és párlat 
tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mértéket alkalmazzon.

Indokolásában az Európai Bizottság az alábbiakról tájékoztatott bennünket:

„A helyi iparban Madeirán körülbelül 130 munkavállalót, az Azori-szigeteken pedig 
körülbelül 90 munkavállalót foglalkoztatnak. Cukornád és gyümölcs termesztése és 
feldolgozása Madeirán körülbelül 1 000 családi tulajdonban lévő mezőgazdasági üzemnek 
biztosít munkát.

2007-ben a kedvezményes jövedékiadó-mérték alá eső termékek piaci részesedése kisebb 
volt, mint a Közösség más részeiből importált vagy beszállított hasonló termékek részesedése 
(20,3% Madeira, illetve 38,9% az Azori-szigetek esetében), amelyek így komoly versenyt 
jelentenek ezeknek a termékeknek. Továbbá, a kedvezményes jövedékiadó-mérték 
alkalmazása ellenére, a Madeirán és az Azori-szigeteken gyártott rum, likőr vagy párlat 
átlagos (adót magában foglaló) kiskereskedelmi eladási ára magasabb, mint az e régiókon 
kívülről származó hasonló termékek eladási ára. 

A rum-, likőr- és/vagy párlattermelők fő hátrányai a Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében 
megjelölt tényezőkkel (azaz a távoli fekvéssel, a szigetjelleggel, a kis mérettel, a kedvezőtlen 
domborzati és éghajlati viszonyokkal) kapcsolatos többletköltségekből erednek.

A mezőgazdasági eredetű nyersanyagok (ez esetben cukornád, gyümölcs, növények, méz, 
tejszín, tej és bor) drágábbak, mint szokásos előállítási körülmények között. Ez a 
mezőgazdasági üzemek kis méretének és elszigeteltségének, valamint az ebből eredő 
kismértékű gépesítettségnek a következménye. Madeira esetében ezenfelül meg kell jegyezni, 
hogy a domborzat, éghajlat, talaj, illetve a kisipari előállítás miatt a cukornád feldolgozásából 
származó termékmennyiség is kevesebb, mint más legkülső régiókban.

Az Azori-szigetek esetében a szigetjelleg duplán érvényesül, mivel a szigetek 600 km-es 
távolságban terülnek el, ami az egyes szigetek közötti szállítás további járulékos költségeit 
eredményezi.”

 Jogalap: A 92/84/EGK1 irányelv az alábbi minimális adómértékeket állapítja meg:

 a sör esetében 0,748 ECU egy hektoliter/Plato-fok vagy 1,87 ECU egy 
hektoliter/alkoholfok;

 a bor esetében 0 ECU/hektoliter;
 a köztes alkoholtermékek esetében 45 ECU/hektoliter;
 az alkohol és az egyéb italokban lévő alkohol esetében 550ECU/hektoliter.

                                               
1 A TANÁCS 92/84/EGK irányelve (1992. október 19.) az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-
mértékének közelítéséről.
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A fenti kategória esetében azon tagállamok, amelyek 1000 ECU-t meghaladó értékű jövedéki 
adót alkalmaznak a tiszta alkohol hektoliterére, azt legfeljebb 1000 ECU-ra csökkenthetik.

Csökkentett díjtétel alkalmazható Görögország, Olaszország és Portugália egyes régióiban.

A jövedéki adók mértékét kétévente felülvizsgálják és szükség szerint kiigazítják.

Hasonló helyzet Franciaország tengerentúli megyéiben és a Kanári-szigeteken

Hasonló eltérés alkalmazandó a Franciaország tengerentúli megyéiben1 és a Kanári-
szigeteken hagyományosan előállított rumra.

 Hatásvizsgálat:

Az Európai Bizottság az alábbiakról tájékoztatott bennünket:

„A javaslat gazdasági hatása lényegében a Madeirán működő rum- és likőrtermelőket, 
valamint az Azori-szigeteken működő likőr- és párlattermelőket érinti, és ezért minimálisnak 
tekinthető.

Ha ezek a termelők elesnének a jövedéki adó kedvezményes mértéke által nyújtott előnyöktől, 
a kiskereskedelmi eladási ár ebből következő növekedése veszélyeztetné e gazdasági ágazatok 
megélhetését és fennmaradását, valamint a közvetve és közvetlenül kapcsolódó 
munkahelyeket.”

Következtetés: Bár a javasolt határozat lényegét tekintve technikai jellegű, az előadó 
véleménye szerint fontos, hogy a Parlament felülvizsgálja annak biztosítása érdekében, hogy 
az eredeti engedély indokolásául szolgáló feltételek még mindig fennállnak, valamint annak 
ellenőrzésére, hogy a piac egyetlen ágazata sem jut-e tisztességtelen előnyhöz.

                                               
1 A Tanács 1995. október 30-i határozata értelmében, a Tanács 2002. február 18-i határozata alapján 2009. 
december 31-ig meghosszabbítva.


