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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него. 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват.  Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Португалия да 
прилага намалена акцизна ставка върху някои алкохолни продукти, произведени 
в автономните региони Мадейра и Азорски острови
(COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2020)0240),

– като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
съгласно който Съветът се е консултирал с него (C9-0190/2020),

– като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A9-0140/2020),

1. одобрява предложението на Комисията;

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да информира последния за това;

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 
внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, на Комисията и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

А. Правно основание

Член 349 допуска дерогации от правилата на ЕС в най-отдалечените региони, за да се 
компенсират отчасти тяхното отдалечено местоположение и специфични трудности. 
Предложението е част от редица предложения, които ще приложат такива дерогации в 
областта на данъчното облагане за периода на следващата многогодишна финансова 
рамка, т.е. 2021 – 2027 г.

Б. Акцизи върху местно произведени ром, ликьори и спиртни напитки на остров 
Мадейра и на Азорските острови

Член 1 от предложеното решение ще позволи на португалската държава да намали 
акциза върху местно произведени ром, ликьор и бренди, продавани на Мадейра и 
Азорските острови с до 75% в сравнение с нормалната ставка. Това е обикновено 
удължаване на настоящата дерогация.

В. Акцизи върху ром, ликьори и спиртни напитки, произведени на остров Мадейра и на 
Азорските острови и продавани в континентална Португалия

Член 2 от предложеното решение ще позволи на португалската държава да намали 
акциза върху ром, ликьор и бренди, произведени на остров Мадейра и на Азорските 
острови, но продавани в континентална Португалия с до 50% в сравнение с нормалната 
ставка. Това е нова разпоредба, предназначена да подпомогне продажбите на тези 
продукти, които се произвеждат и продават трудно при пазарни условия.

Г. Определение на обхванатите спиртни напитки

Продуктите, обхванати от дерогациите, са определени в член 3 и се отнасят до тяхното 
защитено наименование за произход (за рома „Мадейра“) или до местния произход на 
суровините.

Д. Докладване

С решението се създава задължение за Португалия да докладва за изпълнението и 
въздействието на дерогацията.

Е. Оценка на докладчика

Докладчикът счита, че тази дерогация от правилата за данъчно облагане е оправдана от 
своя изключително ограничен обхват и от икономическите трудности, присъщи на 
производството в най-отдалечените региони. Поради това той предлага това 
предложение за решение да бъде одобрено от Парламента без изменения съгласно 
опростената процедура, предвидена в член 52, параграф 1 от Правилника за дейността.
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Предложение за решение на Съвета за разрешаване на Португалия 
да прилага намалена акцизна ставка върху някои алкохолни 
продукти, произведени в автономните региони Мадейра и Азорски 
острови

Позовавания COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS)

Дата на консултация с ЕП 26.6.2020

Водеща комисия
       Дата на обявяване в заседание

REGI
8.7.2020

Подпомагащи комисии
       Дата на обявяване в заседание

ECON
8.7.2020

AGRI
8.7.2020

Недадено становище
       Дата на решението

ECON
3.7.2020

AGRI
7.7.2020

Докладчици
       Дата на назначаване

Younous 
Omarjee
23.6.2020

Опростена процедура – дата на 
решението

16.7.2020

Дата на приемане 16.7.2020

Дата на внасяне 22.7.2020


