
PR\789729SV.doc PE428.141v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för utveckling

2009/0075(CNS)

9.9.2009

*
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa nedsatta 
punktskattesatser i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som 
framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör 
och eau-de-vie som framställs och konsumeras där
(KOM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

Utskottet för utveckling

Föredragande: Elie Hoarau



PE428.141v01-00 2/7 PR\789729SV.doc

SV

PR_CNS_art55app

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa nedsatta 
punktskattesatser i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställs 
och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som 
framställs och konsumeras där
(KOM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0259),

– med beaktande av artikel 299.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C7-0104/2009),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling (A7-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.
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MOTIVERING

Genom ansökningar av den 16 juni 2008 och den 20 juni 2008 ansökte Portugal om en 
förlängning av sitt tillstånd enligt rådets beslut 2002/167/EG av den 18 februari 2002 att 
tillämpa en nedsatt punktskattesats i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som 
framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie 
som framställs och konsumeras där.

I sin motivering konstaterar kommissionen följande:

”Den lokala industrin sysselsätter omkring 130 personer i Madeira och omkring 90 personer i 
Azorerna. I Madeira ger odling och bearbetning av sockerrör och frukt sysselsättning för 
omkring 1 000 familjeägda jordbruksföretag.

Under 2007 var marknadsandelen för de produkter som omfattas av en nedsatt punktskattesats 
lägre än för liknande produkter som importeras eller levereras från andra delar av 
gemenskapen (20,3 % i Madeira; 38,9 % i Azorerna), vilket innebär stark konkurrens för 
dessa produkter. Trots den lägre punktskattesatsen är dessutom det genomsnittliga 
detaljhandelspriset (inklusive skatt) i Madeira och Azorerna för lokalt framställd rom, likör 
och eau-de-vie högre än priset för liknande produkter från andra regioner.

De viktigaste nackdelarna för producenter av rom, likör och eau-de-vie vållas av de ytterligare 
kostnader som hänger samman med de faktorer som anges i artikel 299.2 i fördraget 
(dvs. avlägsen belägenhet, ökaraktär, ringa storlek och besvärliga terräng- och 
klimatförhållanden).

Råmaterial från jordbruket (t.ex. sockerrör, frukt, växter, honung, grädde, mjölk och vin) är 
dyrare än under normala produktionsförhållanden. Detta beror på jordbruksföretagens ringa 
storlek och fragmenterade karaktär och den därav följande låga mekaniseringsgraden. På 
Madeira är dessutom produktionsvolymen från bearbetning av sockerrör lägre än i andra 
yttersta randområden, till följd av terrängförhållanden, klimat, jordmån och hantverksmässig 
produktion.

När det gäller Azorerna är ökaraktären dubbel, eftersom öarna breder ut sig över ett stort 
område där avståndet mellan öarna som högst är 600 km, vilket vållar ytterligare kostnader 
för transporter mellan öarna.”

 Rättslig grund: I direktiv 92/84/EEG1 fastställs följande minimiskattesatser:

 0,748 ecu per hektoliter/grad Plato, eller 1,87 ecu 
per hektoliter/grad av alkohol för öl.

 0 ecu per hektoliter för vin.
 45 ecu per hektoliter för mellanprodukter.
 550 ecu per hektoliter ren alkohol för alkohol och alkohol som ingår i 

andra drycker.

                                               
1 Rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och 
alkoholdrycker.
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När det gäller den ovannämnda kategorin kan de länder som tillämpar en punktskattesats på mer 
än 1 000 ecu per hektoliter ren alkohol sänka den. Punktskattesatsen får dock inte understiga 
1 000 ecu.

Nedsatta punktskattesatser får tillämpas i vissa regioner i Grekland, Italien och Portugal.

Punktskattesatserna ska ses över vartannat år. I samband med dessa översyner ska de 
nödvändiga justeringarna göras.

Liknande situation i de franska utomeuropeiska departementen och på Kanarieöarna

Ett liknande undantag gäller för framställning av traditionell rom i de franska utomeuropeiska 
departementen,1 och på Kanarieöarna.

 Konsekvensanalys

Kommissionen konstaterar följande: 

”Förslagets ekonomiska effekter rör i huvudsak producenter av rom och likör på Madeira och 
producenter av likör och eau-de-vie på Azorerna och kan följaktligen betraktas som minimala.

Om dessa producenter inte längre skulle kunna tillämpa nedsatta punktskattesatser kan den 
åtföljande höjningen av detaljhandelspriset äventyra överlevnaden för dessa ekonomiska 
sektorer samt den sysselsättning som dessa skapar direkt och indirekt.”

Slutsats: Även om förslaget till beslut huvudsakligen är tekniskt, anser föredraganden att det 
är viktigt att parlamentet behandlar förslaget för att garantera att de villkor som ligger till 
grund för det ursprungliga tillståndet upprätthålls och för att kontrollera att inga otillbörliga 
fördelar beviljas en sektor av marknaden.

                                               
1 Genom rådets beslut av den 30 oktober 1995, vilket förlängts genom rådets beslut av den 18 februari 2002 och 
är giltigt till och med den 31 december 2009.


