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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...].
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd 
tot een verlaging van de accijns in de autonome regio Madeira op lokaal geproduceerde 
en verbruikte rum en likeuren en in de autonome regio de Azoren op lokaal 
geproduceerde en verbruikte likeuren en eaux de vie
(COM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0259),

– gelet op artikel 299, lid 2, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de 
Raad is geraadpleegd (C7-0104/2009),

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad
en de Commissie.
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TOELICHTING

Respectievelijk op 16 juni 2008 en 20 juni 2008 heeft Portugal verzocht om verlenging van de 
machtiging die het land was verleend bij Beschikking 2002/167/EG van de Raad van 
18 februari 2002 om lagere accijns toe te passen in de autonome regio Madeira op lokaal 
geproduceerde en verbruikte rum en likeuren en in de autonome regio de Azoren op lokaal 
geproduceerde en verbruikte likeuren en eaux de vie. 

De Commissie licht een en ander toe in haar motivering:

"In de lokale industrie zijn op Madeira ca. 130 personen werkzaam en op de Azoren ca. 90. 
Op Madeira verschaffen de teelt en de verwerking van suikerriet en fruit werk aan circa 1 000 
agrarische familiebedrijven. 

In 2007 lag het marktaandeel van de producten die in aanmerking komen voor een verlaagd 
accijnstarief, lager dan dat van soortgelijke producten die worden ingevoerd of van elders uit 
de Gemeenschap worden aangevoerd (20,3% op Madeira, 38,9  op de Azoren), en dus voor 
sterke concurrentie zorgen. Bovendien is de gemiddelde kleinhandelsprijs (incl. belastingen) 
van lokaal geproduceerde rum, likeuren of eaux de vie op Madeira en de Azoren, ondanks het 
verlaagde accijnstarief, hoger dan die van soortgelijke producten van buiten deze regio's. 

De grootste nadelen waarmee de producenten van rum, likeuren en/of eaux de vie te kampen 
hebben, worden veroorzaakt door de extra kosten die samenhangen met de in artikel 299, 
lid 2, van het Verdrag genoemde aspecten (namelijk de grote afstand, het insulaire karakter, 
de kleine oppervlakte, het moeilijke reliëf en het klimaat).

Grondstoffen van agrarische oorsprong (naar gelang van het geval suikerriet, vruchten, 
planten, honing, room, melk en wijn) zijn duurder dan in normale productieomstandigheden. 
Dit is het gevolg van de geringe omvang en het gefragmenteerde karakter van de 
landbouwbedrijven en de daaruit voortvloeiende lage graad van mechanisatie. Op Madeira 
levert de verwerking van suikerriet bovendien een lagere productie op dan in andere 
ultraperifere gebieden als gevolg van het reliëf, het klimaat, de bodem en de ambachtelijke 
productiewijze.

(...) In het geval van de Azoren laat het insulaire karakter zich tweemaal gevoelen omdat de 
eilanden verspreid zijn over een afstand van 600 kilometer, hetgeen nog eens extra 
transportkosten tussen de eilanden onderling veroorzaakt."

 Rechtsgrondslag: Richtlijn 92/84/EEG1 stelt de volgende minima vast:

 0,748 ecu per hl/graad Plato, of 1,87 ecu per hl/alcoholgehalte voor bier;
 0 ecu per hl voor wijn;
 45 ecu per hl voor tussenproducten;
 550 ecu per hl zuivere alcohol voor alcohol en alcohol vervat in andere dranken.

Voor de hierboven genoemde categorie mogen de lidstaten die een accijnstarief van meer dan 
1000 ecu per hectoliter absolute alcohol toepassen hun nationaal tarief verlagen, maar niet tot 

                                               
1 Richtlijn 92/84/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge aanpassing van de 
accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken.
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minder dan 1000 ecu.

Voor sommige regio's van Griekenland, Italië en Portugal mogen verlaagde tarieven worden 
toegepast.

Om de twee jaar worden de accijnstarieven opnieuw bekeken en, indien nodig, gewijzigd.

Vergelijkbare situatie in de Franse overzeese departementen en op de Canarische 
eilanden

Een vergelijkbare afwijking geldt voor in de Franse overzeese departementen1 en op de 
Canarische eilanden vervaardigde traditionele rum.

 Effectbeoordeling

De Europese Commissie schrijft hierover het volgende:

"De economische gevolgen van het voorstel hebben hoofdzakelijk betrekking op producenten 
van rum en likeuren op Madeira en producenten van likeuren en eaux de vie op de Azoren en 
kunnen derhalve als onbeduidend worden aangemerkt.

Als deze producenten het voordeel van het verlaagde accijnstarief verliezen, zou de daaruit 
voortvloeiende stijging van de kleinhandelsprijs het bestaan en het voortbestaan van deze 
economische sectoren en de rechtstreeks en onrechtstreekse daarmee samenhangende 
werkgelegenheid in het gedrang kunnen brengen."

Conclusie: Ondanks de bij uitstek technische aard van het voorstel voor een beschikking, acht 
de rapporteur het belangrijk dat het Parlement het voorstel onder de loep neemt om ervoor te 
zorgen dat de voorwaarden die golden voor de oorspronkelijke toestemming, ook in de 
nieuwe beschikking gehandhaafd blijven, en erop toe te zien dat geen enkele sector van de 
markt enig onterecht voordeel opstrijkt.

                                               
1 Bij een beschikking van de Raad van 30 oktober 1995, verlengd bij een beschikking van de Raad van 
18 februari 2002, en geldig t/m 31 december 2009.


