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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do  Conselho que autoriza Portugal a reduzir as taxas do 
imposto especial sobre o consumo aplicadas ao rum e aos licores produzidos e 
consumidos na Região Autónoma da Madeira e aos licores e aguardentes produzidos e 
consumidos na Região Autónoma dos Açores
(COM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2009)0259),

– Tendo em conta o artigo 299.º, n.º 2 do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado 
pelo Conselho (C7-0104/2009),

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional (A7-0000/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão;

2. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

3. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em dois pedidos com datas, respectivamente, de 16 de Junho de 2008 e de 20 de Junho de 
2008, Portugal solicitou a prorrogação da autorização que lhe fora concedida através da 
decisão 2002/167/CE do Conselho de 18 de Fevereiro de 2002 de aplicar uma redução das 
taxas do imposto especial sobre o consumo aplicadas ao rum e aos licores produzidos e 
consumidos na Região Autónoma da Madeira e aos licores e aguardentes produzidos e 
consumidos na Região Autónoma dos Açores.

Na sua exposição de motivos, a Comissão Europeia informa o seguinte:

"A indústria local emprega cerca de 130 trabalhadores na Região Autónoma da Madeira e 
cerca de 90 trabalhadores na Região Autónoma dos Açores. Na Região Autónoma da 
Madeira, o cultivo e a transformação da cana-de-açúcar e dos frutos fornece emprego a cerca 
de 1000 explorações agrícolas de estrutura familiar.

Em 2007, a parte de mercado dos produtos que beneficiavam de uma taxa reduzida do 
imposto especial de consumo foi inferior à dos produtos similares importados ou fornecidos a 
partir do resto da Comunidade (20,3% na Região Autónoma da Madeira; 38,9% na Região 
Autónoma dos Açores), que lhes fazem, por conseguinte, forte concorrência. Acresce que, 
independentemente da aplicação de uma taxa reduzida do imposto especial de consumo, o 
preço médio de venda a retalho (imposto incluído) do rum, dos licores e das aguardentes 
produzidos na Região Autónoma da Madeira e na Região Autónoma dos Açores é superior ao 
dos produtos similares provenientes de outras regiões.

A principal dificuldade enfrentada pelos produtores de rum, licores e/ou aguardentes decorre 
dos custos adicionais relacionados com os factores identificados no n.º 2 do artigo e 299.º do 
Tratado (ou seja, grande afastamento, insularidade, pequena superfície, relevo e clima 
difíceis).

As matérias-primas de origem agrícola (conforme o caso, cana de açúcar, frutos, plantas, mel, 
nata, leite e vinho) são mais caras do que em condições de produção normais. Tal deve se à 
pequena dimensão e à natureza fragmentada das explorações agrícolas, e ao consequente grau 
inferior de mecanização. Além disso, no caso da Região Autónoma da Madeira, a produção 
decorrente da transformação da cana de açúcar é inferior à de outras regiões ultraperiféricas, 
devido ao relevo, ao clima e ao terreno, bem como ao facto de a produção ser artesanal.

...No caso da Região Autónoma dos Açores, a insularidade é duplamente sentida, já que as 
ilhas se encontram espalhadas por uma área de 600 km, o que dá origem a novos custos 
adicionais relativos ao transporte entre ilhas.".

� Base jurídica: a Directiva 92/84/CEE1 fixa as seguintes taxas mínimas:

� 0,748 ecus por hectolitro/grau Plato ou 1,87 ecus por hectolitro/grau de álcool para a 
cerveja; 

                                               
1 Directiva 92/84/CEE do Conselho de 19 de Outubro de 1992 relativa à aproximação das taxas do imposto 
especial sobre o consumo de álcool e bebidas alcoólicas.
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� 0 ecus por hectolitro para o vinho;

� 45 ecus por hectolitro para o produto acabado; 

� 550 ecus por hectolitro/grau de álcool puro para o álcool e o álcool contido em bebidas 
não referidas. 

Para a categoria acima referida, os Estados que aplicam um imposto especial sobre o consumo 
superior a 1 000 ecus por hectolitro/grau de álcool puro podem reduzi-lo, sem no entanto,
descer abaixo de 1 000 ecus.

Podem ser aplicadas taxas reduzidas em determinadas regiões da Grécia, da Itália e de
Portugal.

De dois em dois anos as taxas do imposto especial sobre o consumo são reapreciadas e são
efectuadas as necessárias adaptações.

Situação análoga nos departamentos ultramarinos da França e das Canárias

É aplicada uma derrogação análoga à produção do rum tradicional produzido nos 
departamentos ultramarinos da França, bem como nas Ilhas Canárias.

� Análise de impacto:

A Comissão Europeia informa que:

"Pode considerar se que o impacto económico e social da proposta é mínimo, porquanto diz 
respeito essencialmente aos produtores de rum e licores da Região Autónoma da Madeira e 
aos produtores de licores e aguardentes da Região Autónoma dos Açores.

Se esses produtores deixassem de beneficiar de uma taxa reduzida do imposto especial sobre 
o consumo, o aumento consequente do preço de venda a retalho poderia constituir uma 
ameaça para a subsistência e a sobrevivência desses sectores económicos, bem como para o 
emprego directa ou indirectamente conexo".

Conclusão: na opinião do relator, se a decisão proposta é essencialmente técnica, é importante
que o Parlamento a analise a fim de verificar se as condições que determinam a autorização de 
origem ainda existem e garanta que não é concedida qualquer vantagem desleal a um sector 
do mercado.


