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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettua 
valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettuun olueen
(KOM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0772),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti 
neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0012/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen valiokunnan lausunnon (A6-0146/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Portugali esitti 30. toukokuuta 2007 Euroopan komissiolle pyynnön saada poiketa poikkeusta 
perustamissopimuksen 90 artiklasta soveltaakseen Madeiralla tuotettuun olueen 
valmisteverokantaa, joka on alhaisempi kuin alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen 
määrien lähentämisestä 19. lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/84/ETY 
mukaisesti vahvistettu kansallinen verokanta, silloin kun panimon tuotanto on enintään 
300 000 hehtolitraa. Portugalin mukaan tämä on paikallisen panimoteollisuuden 
elinkelpoisuuden säilymisen kannalta välttämätöntä.

Madeiralla sijaitseviin panimoihin sovelletaan jo neuvoston direktiivin 92/83/ETY 4 artiklan 
säännöksiä, joiden mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa enintään 200 000 hehtolitraa olutta 
vuodessa tuottavien, riippumattomien pienpanimoiden valmistamaan olueen alennettuja 
valmisteverokantoja, jotka saavat olla enintään 50 prosenttia tavanomaista kansallista 
valmisteverokantaa alhaisempia. 

Yhden paikallisen panimon tuotantomäärä lähestyy matkailun lisääntymisen ansiosta 
lakisääteistä enimmäismäärää, jolloin sen oikeus alennettuihin verokantoihin päättyy. Panimo 
joutuu tällöin mukaan ankaraan kilpailuun sekä kansallisten että monikansallisten 
suurpanimoiden kanssa, eikä se voi, toisin kuin kilpailijoillaan, turvautua mittaviin 
markkinointipalveluihin, mittakaavaetuihin tai alhaisempiin tuotantokustannuksiin. Kuten 
komissio toteaa ehdotuksensa perusteluissa, Madeiran oluen vähittäismyyntihinta on 
50 prosentin veroedusta huolimatta nyt noin 7,5 prosenttia korkeampi kuin Manner-
Portugalissa pannun oluen, ja mikäli kyseinen etu loppuu ei paikallinen oluentuotanto olisi 
enää kilpailukykyistä.

Esittelijä yhtyy Euroopan komission arvioon, jonka mukaan alennettu verokanta olisi 
pidettävä voimassa, vaikka tuotantomäärät ovat lisääntyneet. Nostaessaan edun saamisen 
ehtona olevan tuotannon enimmäismäärän 200 000 hehtolitrasta 300 000:een komissio on 
ottanut asianmukaisesti huomioon toimenpiteen mahdolliset vaikutukset sisämarkkinoihin. 
Komissio huomauttaa, että toimenpiteellä on merkitystä vain toiselle Madeiran saarella 
sijaitsevasta kahdesta panimosta ja että sen vaikutuksia voidaan siten pitää erittäin vähäisinä. 
Etua ei sovelleta manner-Portugalissa tai muualla sijaitsevissa panimoissa tuotettuihin 
oluisiin, jotka viedään Madeiralle. Sen varmistamiseksi, että tuotantomäärien kasvattaminen 
ei anna epäoikeudenmukaista kilpailuetua Madeiran yhtiöille koko Portugalin markkinoilla, 
komissio on lisäksi määrännyt erikseen, että veroedun laajentaminen 200 000 hehtolitraa1 
ylittävään tuotantoon koskee ainoastaan Madeiralla kulutettavaa olutta.

Esittelijä katsoo, että vaikka ehdotettu päätös on pääosin luonteeltaan tekninen, on tärkeää, 
että Euroopan parlamentti tarkastelee sitä varmistaakseen, että luvalle alun perin asetetut 
ennakkoehdot ovat edelleen voimassa ja valvoakseen, että olutmarkkinoiden yhdelle sektorille 
ei annettu aiheetonta etua.

1 Tuotannon nykyinen sallittu enimmäismäärä.



RR\718689FI.doc 7/10 PE2007/0273v02-00

FI

1.4.2008

MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettua 
valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettuun olueen
(KOM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

Valmistelija: Luis Manuel Capoulas Santos

app

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus

Portugali pyytää poikkeusta perustamissopimuksen 90 artiklasta soveltaakseen Madeiralla 
itsenäisten panimoiden paikallisesti tuottamaan olueen valmisteverokantaa, joka on 
alhaisempi kuin 19. lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/84/ETY mukaisesti 
vahvistettu kansallinen verokanta, silloin kun panimon tuotanto on enintään 300 000 
hehtolitraa 200 000 hehtolitran sijaan.

Portugali on selittänyt, että sen mielestä tällainen muutos on paikallisen panimoteollisuuden 
elinkelpoisuuden säilymisen kannalta välttämätöntä, koska lisääntynyt matkailu on 
aiheuttanut sen, että Madeiralla sijaitsevista kahdesta panimosta toisen vuotuinen 
tuotantomäärä lähestyy 200 000:ta hehtolitraa, jolloin sen oikeus nykyisten säännösten 
perusteella alennettuihin verokantoihin päättyy. Vaikka Madeiralla sijaitsevat panimot 
ylittäisivätkin tämän tuotantokynnyksen, ne eivät kuitenkaan ole riittävän vahvoja 
kilpailemaan Manner-Portugalista (tai Manner-Euroopasta) tulevien oluiden kanssa.

Niiden osuus paikallismarkkinoista todennäköisesti kutistuisi edelleen ulkomaisten oluiden 
tiukan kilpailun vuoksi ja siksi, että alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden 
yhdenmukaistamisesta 19 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY 
4 artiklassa tarjotut mahdollisuudet eivät riitä korvaamaan haittoja, joita Madeiran panimoille 
aiheutuu niiden syrjäisestä sijainnista, maantieteellisen jatkuvuuden puutteesta ja paikallisten 
markkinoiden rajoittuneisuudesta. Lisäkustannuksia aiheuttavat suurten varastojen pitotarve 
sekä raaka-aineiden ja toissijaisten materiaalien ja pakkausten kuljettaminen Manner-
Portugalista.
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Jollei kilpailupaineista muuta johdu, Madeiran oluen vähittäismyyntihinta (128 euroa 
hehtolitralta) on nyt noin 7,5 prosenttia korkeampi kuin Manner-Portugalissa pannun ja 
Madeiran markkinoilla myydyn oluen vähittäismyyntihinta (119 euroa hehtolitralta). Jos 
nämä panimot menettävät veronalennuksen, vähittäismyyntihinnan ero kasvaisi ainakin 
15 prosenttiin (137 euroa hehtolitralta).

Vaikka nämä panimot eivät 200 000 hehtolitran vuosituotantoon päästyään enää mainitun 
4 artiklan mukaan olekaan ”pieniä”, ne ovat kuitenkin edelleen pieniä verrattuna suuriin 
kansallisiin ja monikansallisiin panimoihin, joiden kanssa ne kilpailevat.

Tästä syystä paikallisteollisuuden säilymisen kannalta on oleellista, että panimoihin 
sovelletaan alennettua verokantaa silloin, kun vuosituotanto ylittää 200 000 hehtolitraa mutta 
jää kuitenkin enintään 300 000 hehtolitraan. Poikkeus kestäisi 31 päivään joulukuuta 2013, ja 
sitä tarkistettaisiin puolivälissä.

Valmistelijan kanta

Valmistelija yhtyy komission kantaan ja toivoo, että Portugalissa aletaan soveltaa alennettua 
valmisteverokantaa, joka voi olla valmisteveron vähimmäisverokantaa pienempi mutta 
enintään 50 prosenttia Portugalin tavanomaista kansallista valmisteverokantaa alhaisempi, 
sellaisten riippumattomien panimojen Madeiran itsehallintoalueella tuottamaan olueen, joiden 
vuosituotanto on enintään 300 000 hehtolitraa siten, että 200 000 hehtolitran määrän 
ylittävään tuotantoon sovelletaan alennettua veroa vain siinä tapauksessa, että se kulutetaan 
paikallisesti.

*******

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
aluekehitysvaliokuntaa esittämään komission ehdotuksen hyväksymistä.
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