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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsko opravňuje, aby uplatňovalo sníženou 
sazbu spotřební daně na pivo vyráběné místně v autonomní oblasti Madeira
(KOM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0772),

– s ohledem na čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala 
s Parlamentem (C6-0012/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro zemědělství 
a rozvoj venkova (A6-0146/2008),

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 30. května 2007 se Portugalsko obrátilo na Evropskou komisi s žádostí o výjimku 
z článku 90 Smlouvy, aby mohlo uplatňovat sazbu spotřební daně, která je nižší než 
vnitrostátní sazba stanovená podle směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992, na pivo 
vyráběné na Madeiře v případě, že produkce nepřekročí 300 000 hektolitrů. Portugalsko to 
považuje za nezbytné pro přežití místního pivovarnictví. 

Pivovary na Madeiře již využívají ustanovení článku 4 směrnice Rady 92/83/EHS, který 
členským státům umožňuje povolit uplatňování snížených sazeb spotřební daně, jež nesmí být 
sníženy o více než 50 % pod základní vnitrostátní sazbu, na pivo vyráběné malými 
nezávislými pivovary, jejichž produkce nepřekročí 200 000 hektolitrů. 

Rozmach turismu zvýšil produkci jednoho z místních pivovarů na úroveň, která se 
nebezpečně blíží zákonnému limitu, při jehož překročení již nebude moci využívat snížených 
sazeb. Bude čelit drsné konkurenci ze strany velkých vnitrostátních i nadnárodních pivovarů, 
které oproti malým a odlehlým společnostem na Madeiře využívají rozsáhlých 
marketingových služeb, úspor z rozsahu a nižších výrobních nákladů. Jak Komise uvádí 
ve své důvodové zprávě, jsou ceny místně vyráběného piva i přes 50% daňovou úlevu stále 
o 7,5 % vyšší, než je maloobchodní cena piva vyráběného v pevninském Portugalsku. Pokud 
by místní pivovary přišly o tuto výhodu, nebyly by schopny konkurovat. 

Zpravodaj souhlasí s Evropskou komisí v tom, že i navzdory vyšší produkci je třeba sníženou 
sazbu daně zachovat. Komise při zvýšení úrovně produkce opravňující k nižším sazbám 
z 200 000 na 300 000 hektolitrů řádně zohlednila všechny případné důsledky pro jednotný trh. 
Poukazuje na to, že toto opatření se týká pouze jednoho ze dvou pivovarů na ostrově Madeira, 
a že tudíž jeho důsledky mohou být považovány za zanedbatelné. Na pivo dovážené na 
Madeiru z pivovarů nacházejících se v pevninském Portugalsku či jinde se tyto výhody 
vztahovat nebudou. Pro další zajištění toho, aby zvýšená výrobní sazba neoprávněně 
nezvýhodnila madeirské společnosti v kontextu celkového portugalského trhu, je výslovně 
uvedeno, že produkce převyšující 200 000 hektolitrů1 bude pro snížení sazby způsobilá pouze 
v případě místní spotřeby. 

Zpravodaj se domnívá, že ačkoli je navrhované rozhodnutí v podstatě technické povahy, je 
třeba, aby jej Parlament prozkoumal a ujistil se, že přetrvávají podmínky, které opodstatnily 
udělení snížené sazby, a dohlédl na to, aby některé odvětví trhu s pivem nebylo neoprávněně 
zvýhodněno. 

1 Současný limit úrovně produkce.
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1. 4. 2008

STANOVISKO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

pro Výbor pro regionální rozvoj

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsko opravňuje, aby uplatňovalo sníženou sazbu 
spotřební daně na pivo vyráběné místně v autonomní oblasti Madeira
(KOM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

Navrhovatel: Luis Manuel Capoulas Santos

app

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise

Portugalsko požaduje výjimku z článku 90 Smlouvy, aby mohlo uplatňovat sazbu spotřební 
daně, která je nižší než vnitrostátní sazba stanovená podle směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 
19. října 1992, na místní pivo vyráběné na Madeiře nezávislými pivovary, jejichž roční výstav  
nepřesáhne 300 000 hl – tedy nikoliv 200 000 hl piva. 

Portugalsko vysvětluje svou žádost tím, že její splnění je nezbytné pro přežití místního 
pivovarnictví v situaci, kdy v důsledku vyššího cestovního ruchu se jeden ze dvou pivovarů 
na Madeiře přibližuje ročnímu výstavu ve výši 200 000 hl, po jehož překročení nárok na 
snížené sazby podle platných předpisů zanikne. Pokud však pivovary na Madeiře dosáhnou 
výstavu převyšujícího tuto prahovou hodnotu, nebude to znamenat, že jsou dostatečně silné, 
aby čelily konkurenci pivovarů z pevninského Portugalska (nebo pevninské Evropy).

Jejich podíl na místním trhu by se pravděpodobně stále zmenšoval v důsledku silné 
konkurence zahraničních pivovarů a nedostatku možností, které článek 4 směrnice Rady 
92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a 
alkoholických nápojů nabízí ke kompenzaci nevýhod, s nimiž se potýkají pivovary na 
Madeiře z důvodu odlehlosti, roztříštěnosti území a omezeného rozsahu místních trhů. 
Dodatečné náklady zahrnují udržování vysokého stavu zásob, dopravu surovin a druhotných 
materiálů a balení z pevninského Portugalska.

Bez ohledu na konkurenční tlak je maloobchodní prodejní cena madeirského piva (128 EUR 
za hektolitr) v současnosti přibližně o 7,5 % vyšší než maloobchodní prodejní cena piva 
vyrobeného v pevninském Portugalsku a prodávaného na madeirském trhu (119 EUR za 
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hektolitr). Pokud by proto tyto pivovary přišly o výhodu v podobě snížení daně, zvýšil by se 
rozdíl v maloobchodní prodejní ceně na nejméně 15 % (137 EUR za hektolitr). 

Ačkoli tyto pivovary přestanou být po dosažení ročního výstavu 200 000 hl „malými“ ve 
smyslu zmíněného článku 4, budou i přesto nadále malými v porovnání s velkými národními 
a nadnárodními pivovary, s nimiž soutěží.

Pro přežití místního pivovarnictví je proto nezbytné, aby pivovar mohl využívat snížené sazby 
v případě, že jeho roční výstav překročí 200 000 hl, bude spotřebován v rámci místní oblasti a 
nepřevýší 300 000 hl. Tato výjimka by platila do 31. prosince 2013 a v polovině tohoto 
období by byla podrobena přezkumu.

Postoj navrhovatele

Navrhovatel sdílí stanovisko Komise a vyslovuje se pro uplatňování snížené sazby spotřební 
daně, která může poklesnout pod minimální sazbu, avšak nesmí být o více než 50 % nižší než 
základní vnitrostátní sazba spotřební daně pro Portugalsko, na pivo vyrobené v autonomní 
oblasti Madeira nezávislými pivovary, jejichž celkový roční výstav nepřekročí 300 000 hl; 
výstav vyšší než 200 000 hl bude moci využít snížené sazby pouze v případě místní spotřeby. 

*******

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova žádá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby navrhl schválit návrh Komise.
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