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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu WE oraz w 
art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.



PR\789729PL.doc 3/7 PE428.141v01-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO................5

UZASADNIENIE ..................................................................................................................6



PE428.141v01-00 4/7 PR\789729PL.doc

PL



PR\789729PL.doc 5/7 PE428.141v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie propozycji decyzji Rady zezwalającej Portugalii na stosowanie obniżonej 
stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i 
spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie 
produkowane i spożywane likiery i okowitę
(COM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0259),

– uwzględniając art. 299 ust. 2 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C7-0104/2009),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2009),

1. przyjmuje propozycję Komisji,

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez 
Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

Występując z dwoma wnioskami odpowiednio z dnia 16 i 20 czerwca 2008 r. Portugalia 
zwróciła się o wydłużenie okresu zezwolenia udzielonego decyzją Rady 2002/167/WE z dnia 
18 lutego 2002 r. na stosowanie przez Portugalię obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym 
regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym 
regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę.

Komisja Europejska w swoim uzasadnieniu informuje, że:

„Lokalny przemysł zatrudnia na Maderze około 130 pracowników, a na Azorach około 90 
pracowników. Uprawa i przetwarzanie trzciny cukrowej i owoców na Maderze dostarcza 
pracy około 1 000 rodzinnych gospodarstw rolnych.

W 2007 r. udział w rynku produktów korzystających z obniżonej stawki akcyzy był niższy od 
udziału w rynku podobnych produktów przywożonych lub dostarczanych z innych części 
Wspólnoty (20,3 % na Maderze, 38,9 % na Azorach), które stanowią zatem silną konkurencję 
dla produktów lokalnych. Ponadto, niezależnie od stosowania obniżonej stawki akcyzy, 
średnia detaliczna cena sprzedaży (włącznie z podatkiem) rumu, likierów lub okowity 
produkowanych lokalnie na Maderze i Azorach jest wyższa niż cena podobnych produktów 
spoza tych regionów. 

Główne trudności napotykane przez producentów rumu, likierów lub okowity są spowodowane 
dodatkowymi kosztami wynikającymi z czynników wskazanych w art. 299 ust. 2 Traktatu (tj. 
oddalenia, charakteru wyspiarskiego, niewielkich rozmiarów, trudnej topografii i klimatu).

Surowce pochodzenia rolniczego (w tym przypadku trzcina cukrowa, owoce, rośliny, miód, 
śmietanka, mleko i wino) są droższe niż w normalnych warunkach produkcji. Jest to 
spowodowane niewielkim rozmiarem i rozdrobnieniem gospodarstw rolnych oraz 
wynikającym z tego niskim poziomem mechanizacji. Dodatkowo w przypadku Madery 
produkcja w przetwórstwie trzciny cukrowej jest niższa niż w innych najbardziej oddalonych 
regionach ze względu na topografię, klimat, glebę i rzemieślniczy charakter produkcji. 

Ponadto w przypadku Azorów charakter wyspiarski jest podwójny, ponieważ wyspy są 
rozrzucone na przestrzeni 600 km, co powoduje kolejne dodatkowe koszty transportu między 
wyspami.”

 Podstawa Prawna: Dyrektywa 92/84/EWG 1 ustala następujące stawki minimalne:

 0,748 ECU za 1 hektolitr/stopień Plato lub 1,87 ECU za 1 hektolitr/stopień 
zawartości alkoholu dla piwa

 0 ECU za 1 hektolitr dla wina
 45 ECU za 1 hektolitr dla wyrobów pośrednich 
 550 ECU za 1 hektolitr czystego alkoholu dla alkoholi i napojów 

alkoholowych 

                                               
1 Dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego 
dla alkoholu i napojów alkoholowych.
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W powyższej kategorii państwa członkowskie, które stosują do wspomnianych wyrobów stawkę 
podatku akcyzowego przekraczającą 1000 ECU na 1 hektolitr czystego alkoholu, nie mogą 
obniżyć swojej krajowej stawki poniżej 1000 ECU.

Obniżone stawki mogą być stosowane w niektórych regionach Grecji, Włoch i Portugalii.

Ocena stawek podatku akcyzowego i konieczne dostosowania dokonywane są co dwa lata.

Podobna sytuacja w departamentach zamorskich Francji i na Wyspach Kanaryjskich

Podobne odstępstwo jest stosowane w przypadku produkcji tradycyjnego rumu wytwarzanego 
w departamentach zamorskich Francji1, jak i na Wyspach Kanaryjskich.

 Analiza wpływu:

Komisja Europejska informuje, że:
„Skutki gospodarcze wniosku dotyczą zasadniczo producentów rumu i likierów na Maderze 
oraz producentów likierów i okowity na Azorach i mogą zatem być uznane za minimalne.

Jeżeli wspomniani producenci mieliby stracić korzyść płynącą z obniżonej stawki akcyzy, 
wynikający z tego wzrost detalicznej ceny sprzedaży zagroziłby utrzymaniu i przetrwaniu 
tych sektorów gospodarki, a także zatrudnieniu bezpośrednio i pośrednio związanemu z tymi 
sektorami.”

Wniosek: zdaniem sprawozdawcy, chociaż proponowana decyzja ma charakter techniczny, 
ważne jest, aby Parlament przeanalizował ją w celu zapewnienia, że warunki kwalifikujące, 
które zadecydowały o wydaniu pierwotnego zezwolenia nadal istnieją, i sprawdzeniu, czy 
żaden sektor rynku nie uzyskał nieuczciwej korzyści.

                                               
1 Decyzją Rady z dnia 30 października 1995 r., przedłużone decyzją Rady z dnia 18 lutego 2002 r., ważne do 31 
grudnia 2009 r.


