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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd tot 
een verlaging van de accijns in de autonome regio Madeira op lokaal geproduceerde en 
verbruikte rum en likeuren en in de autonome regio de Azoren op lokaal geproduceerde 
en verbruikte likeuren en eaux de vie
(COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2014)0117),

– gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0104/2014),

– gezien artikel 55 en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0262/2014),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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TOELICHTING

Volgens de toelichting van de Commissie werd Portugal bij Beschikking 2009/831/EG van de 
Raad van 10 november 2009, aangenomen op basis van artikel 299, lid 2, van het EG-Verdrag 
(thans artikel 349 VWEU) gemachtigd om de accijns op lokaal geproduceerde en verbruikte 
rum en likeuren in de autonome regio Madeira en op lokaal geproduceerde en verbruikte 
likeuren en eaux de vie in de autonome regio de Azoren tot en met 31 december 2013 te 
verlagen. Hiertoe is besloten vanwege de geringe omvang, het gefragmenteerde karakter en de 
lage mechanisatiegraad van de landbouwbedrijven, en om de extra kosten te kunnen 
compenseren die voortvloeien uit het transport van grondstoffen en de installatie van 
apparatuur in deze afgelegen insulaire regio's.

Op grond van deze beschikking mag Portugal op deze producten een lager accijnstarief 
toepassen dan het bij artikel 3 van Richtlijn 92/84/EG van de Raad vastgestelde volle tarief 
voor alcohol en dan het bij dezelfde richtlijn vastgestelde minimumaccijnstarief voor alcohol, 
met dien verstande dat het niet meer dan 75 % lager mag zijn dan het normale nationale 
accijnstarief voor alcohol.

Portugal heeft verzocht om verlenging van deze machtiging tot en met 31 december 2020, en 
de Commissie is tot de conclusie gekomen dat verlenging gerechtvaardigd is om te 
voorkomen dat de ontwikkeling van deze ultraperifere gebieden wordt geschaad en de 
mededinging op de interne markt niet wordt verstoord, aangezien het belastingvoordeel 
beperkt blijft tot datgene wat noodzakelijk is om de extra kosten te compenseren.

Gezien het feit dat deze maatregel is bedoeld om de economische activiteit in ultraperifere 
gebieden te blijven stimuleren en de maatregel geen verstorende uitwerking op de interne 
markt heeft, stelt de voorzitter voor het voorstel ongewijzigd goed te keuren, overeenkomstig 
artikel 46 van het Reglement. 
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