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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Portugaliei în vederea 
aplicării unei rate reduse a accizei pentru romul şi lichiorurile produse şi consumate pe 
plan local în regiunea autonomă Madeira şi pentru lichiorurile şi rachiul produse şi 
consumate pe plan local în regiunea autonomă Azore
(COM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0259),

– având în vedere articolul 299 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost 
consultat de către Consiliu (C7-0104/2009),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea Comisiei;

4. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prin cererile sale din 16 iunie 2008 şi 20 iunie 2008, Portugalia a solicitat prelungirea 
autorizaţiei care i-a fost acordată prin Decizia 2002/167/CE a Consiliului din 18 februarie 
2002 de a aplica o rată redusă a accizei pentru romul şi lichiorurile produse şi consumate pe 
plan local în regiunea autonomă Madeira şi pentru lichiorurile şi rachiul produse şi consumate 
pe plan local în regiunea autonomă Azore.

În expunerea sa de motive, Comisia Europeană ne informează că:

„În industria locală din Madeira lucrează aproximativ 130 de muncitori, iar în Azore 
aproximativ 90 de muncitori. În Madeira, cultivarea şi prelucrarea trestiei de zahăr şi a 
fructelor oferă locuri de muncă pentru aproximativ 1 000 de gospodării agricole.

În 2007, cota de piaţă pentru produsele care beneficiază de o rată redusă a accizei a fost 
inferioară celei pentru produsele similare importate sau furnizate din alte zone ale Comunităţii 
şi care concurează în mod puternic cu cele dintâi (20,3% în Madeira şi 38,9% în Azore). În 
plus, în ciuda aplicării unei rate reduse a accizei, preţul mediu de vânzare cu amănuntul 
(inclusiv taxe) pentru romul, lichiorurile sau rachiul produse pe plan local în Madeira şi în 
Azore este mai ridicat decât cel pentru produsele similare din afara acestor regiuni. 

Principalele dezavantaje ale producătorilor de rom, lichioruri şi/sau rachiu sunt reprezentate de 
costurile suplimentare cauzate de factorii menţionaţi la articolul 299 alineatul (2) din tratat 
(depărtare, insularitate, suprafaţa redusă, relieful şi clima dificile).

Materiile prime de origine agricolă (după caz, trestie de zahăr, fructe, plante, miere de albine, 
smântână, lapte şi vin) sunt mai costisitoare decât în condiţii normale de producţie. Acest fapt 
este cauzat de suprafaţa redusă şi de natura fragmentară a gospodăriilor agricole, precum şi de 
gradul scăzut de mecanizare care rezultă din acestea. În plus trebuie menţionat că, în cazul 
Madeirei, producţia de trestie de zahăr prelucrată este mai scăzută decât în alte regiuni 
ultraperiferice din cauza reliefului, a climei, a solului şi a producţiei artizanale.

În plus, în cazul Insulelor Azore, insularitatea este dublă deoarece insulele se întind pe o 
suprafaţă de 600 de kilometri, cauzând alte costuri suplimentare pentru transporturile 
interinsulare.”

 Temei juridic: Directiva 92/84/CEE1 stabileşte următoarele rate minime :

 pentru bere, 0,748 ECU/hectolitru/grad Plato sau 1,87 ECU/hl/grad de 
alcool; 

 pentru vin, 0 ECU/hl; 
 pentru produsele intermediare, 45 ECU/hl; 
 pentru produsele alcoolice şi alcoolul conţinut în alte băuturi, 550 ECU/hl 

de alcool pur. 
Pentru categoria citată mai sus, statele care aplică o rată a accizei mai mare de 1000 ECU/hl de 

                                               
1 Directiva 92/84/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea ratelor accizelor la alcool şi 
băuturi alcoolice.
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alcool pur o pot scădea, fără să poată coborî sub 1000 ECU.

În anumite regiuni din Grecia, Italia şi Portugalia se pot aplica rate reduse.

La fiecare doi ani are loc o revizuire a ratei accizelor şi se efectuează adaptările necesare.

Situaţii similare în departamentele franceze de peste mări şi insulele Canare.

Aceeaşi derogare se aplică şi pentru producţia de rom tradiţional din departamentele de peste 
mări ale Franţei1, precum şi Insulelor Canare.

 Evaluarea impactului:

Comisia Europeană ne informează că:
„Impactul economic al propunerii vizează, în principal, producătorii de rom şi lichioruri din 
Madeira şi producătorii de lichioruri şi rachiu din Azore; prin urmare se poate considera că 
impactul este minim.

Dacă aceşti producători nu ar mai beneficia de o rată redusă a accizelor, creşterea care ar 
rezulta în ceea ce priveşte preţul de vânzare cu amănuntul ar risca să compromită subzistenţa 
şi supravieţuirea acestor sectoare economice, precum şi ocuparea forţei de muncă care este 
legată în mod direct şi indirect de acestea.”

Concluzie: potrivit raportorului, datorită naturii preponderent tehnice a deciziei propuse, este 
important ca Parlamentul să o analizeze pentru a se asigura că sunt îndeplinite în continuare 
condiţiile care reglementează autorizaţia iniţială şi pentru a verifica că niciun avantaj neloial 
nu a fost acordat vreunui sector al pieţei.

                                               
1 Prin Decizia Consiliului din 30 octombrie 1995, prorogată prin Decizia Consiliului din 18 februarie 2002 şi 
valabilă până la 31 decembrie 2009. 


