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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu odločbe Sveta o dovoljenju Portugalski, da uporabi nižje trošarinske stopnje 
za lokalno proizvedene in porabljene rum in likerje v avtonomni pokrajini Madeira ter 
za lokalno proizvedene in porabljene likerje in žganja v avtonomni pokrajini Azori
(KOM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0259),

– ob upoštevanju člena 299(2)Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C7-0104/2009),

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2009),

1. odobri predlog Komisije;

2. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Portugalska je v prošnjah z dne 16. in 20. junija 2008 zaprosila, da se ji podaljša dovoljenje, 
ki ji je bilo podeljeno s Sklepom Sveta 2002/167/ES z dne 18. februarja 2002, da uporabi 
nižje trošarinske stopnje za lokalno proizvedene in porabljene rum in likerje v avtonomni 
pokrajini Madeira ter za lokalno proizvedene in porabljene likerje in žganja v avtonomni 
pokrajini Azori.

Evropska komisija v obrazložitvenem memorandumu pojasnjuje:

„V lokalni industriji na Madeiri je zaposlenih okrog 130 delavcev, na Azorih pa okrog 90. 
Pridelovanje in predelovanje sladkornega trsa in sadja na Madeiri zagotavlja delo za okrog 
1 000 družinskih kmetijskih gospodarstev.

Leta 2007 je bil tržni delež proizvodov, za katere velja nižja trošarinska stopnja, manjši od 
tržnega deleža podobnih proizvodov, uvoženih ali dobavljenih iz drugih delov Skupnosti 
(20,3 % na Madeiri, 38,9 % na Azorih), kar pomeni močno konkurenco za te proizvode. Ne 
glede na uporabo nižje trošarinske stopnje je povprečna maloprodajna cena (vključno z davki) 
lokalno proizvedenega ruma, likerjev ali žganj na Madeiri in Azorih poleg tega višja od 
maloprodajne cene podobnih proizvodov s poreklom zunaj teh regij. 

Glavne ovire, s katerimi se srečujejo proizvajalci ruma, likerjev in/ali žganj, izhajajo iz 
dodatnih stroškov, povezanih z dejavniki iz člena 299(2) Pogodbe (tj. odročnost, otoška lega, 
majhnost, težavna topografija in podnebje).

Surovine kmetijskega izvora (odvisno od primera sladkorni trs, sadje, rastline, med, smetana, 
mleko in vino) so dražje kot v običajnih okoliščinah proizvodnje. Razlogi za to so majhnost in 
razdrobljenost kmetijskih gospodarstev ter iz tega izhajajoča nizka raven mehanizacije. Poleg 
tega je v primeru Madeire donos predelovanja sladkornega trsa zaradi topografije, podnebja, 
zemlje in obrtne proizvodnje nižji od donosa v drugih najbolj oddaljenih regijah.

Za Azore je njihova otoška lega še dodatna težava, ker so otoki razporejeni v skupni razdalji 
600 km, kar pomeni nadaljnje dodatne stroške za prevoze med otoki.“

 Pravna podlaga: v Direktivi 92/84/EGS1 so določene naslednje najnižje stopnje:

 0,748 ekujev za eno Plato stopnjo na hektoliter ali 1,87 ekujev za en 
odstotek prostorninske vsebnosti alkohola na hektoliter za pivo;

 0 ekujev na hektoliter za vino;
 45 ekujev na hektoliter za vmesne alkoholne izdelke;
 550 ekujev na hektoliter čistega alkohola za alkohol in alkohol vsebovan v 

drugih pijačah.
Države, ki navedene izdelke obdavčujejo s trošarinsko stopnjo, ki presega 1000 ekujev na 
hektoliter čistega alkohola, jo lahko znižajo, vendar ne pod 1000 ekujev.

                                               
1 Direktiva Sveta 92/84/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne 
pijače.
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Nižje stopnje se lahko uporabljajo v nekaterih regijah Grčije, Italije in Portugalske.

Trošarinske stopnje se vsaki dve leti pregledajo in po potrebi spremenijo.

Podobno stanje v francoskih čezmorskih departmajih in na Kanarskih otokih

Podobno odstopanje se uporablja za proizvodnjo tradicionalnega ruma v francoskih 
čezmorskih departmajih1 in na Kanarskih otokih.

 Ocena učinka:

Evropska komisija pojasnjuje:
„Gospodarski učinek predloga v bistvu zadeva proizvajalce ruma in likerjev na Madeiri ter 
proizvajalce likerjev in žganj na Azorih, zato se lahko obravnava kot minimalen.

Če bi taki proizvajalci izgubili ugodnost znižane trošarinske stopnje, bi posledično zvišanje 
maloprodajne cene ogrozilo obstoj in preživetje teh gospodarskih sektorjev ter neposredno in 
posredno povezana delovna mesta.“

Sklep: predlagana odločba je sicer v glavnem tehnična, vendar poročevalec meni, da bi jo 
moral Evropski parlament pregledati, da bi zagotovil, da še vedno obstajajo predpisani pogoji, 
ki urejajo prvotno dovoljenje, in da določen sektor trga nima neupravičene prednosti.

                                               
1 S sklepom Sveta z dne 30. oktobra 1995, podaljšano s sklepom Sveta z dne 18. februarja 2002 in veljavno do 
31. decembra 2009.


