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***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret 
punktafgiftssats på visse alkoholholdige produkter i de selvstyrende regioner Madeira 
og Azorerne
(COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2020)0240),

– der henviser til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9-0190/2020),

– der henviser til forretningsordenens artikel 82,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A9-0140/2020),

1. godkender Kommissionens forslag;

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har 
godkendt, i væsentlig grad;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.
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BEGRUNDELSE

A. Retsgrundlag

Artikel 349 giver mulighed for undtagelser fra EU-reglerne i regionerne i den yderste periferi 
med henblik på delvis at kompensere for deres afsides beliggenhed og særlige vanskeligheder. 
Dette forslag er ét af en række forslag, der sigter mod at anvende sådanne undtagelser på 
beskatningsområdet for varigheden af den næste flerårige finansielle ramme, dvs. 2021-2027.

B. Punktafgift på lokalt fremstillet rom, likør og brændevin på Madeira og Azorerne

Den portugisiske stat kan ifølge artikel 1 i den foreslåede afgørelse nedsætte punktafgiften på 
rom, likør og brændevin, der fremstilles og sælges på Madeira og Azorerne, med op til 75 % i 
forhold til den normale sats. Det drejer sig her om en simpel udvidelse af den nuværende 
undtagelse.

C. Punktafgift på rom, likør og brændevin fremstillet på Madeira og Azorerne og solgt på det 
portugisiske fastland

Den portugisiske stat kan ifølge artikel 2 i den foreslåede afgørelse nedsætte punktafgiften på 
rom, likør og brændevin, der fremstilles på Madeira og Azorerne, men sælges på det 
portugisiske fastland, med op til 50 % i forhold til den normale sats. Her drejer det sig om en 
ny bestemmelse, der har til formål at fremme salget af disse produkter, som er vanskelige at 
producere og sælge på markedsvilkår.

D. Definition af den omfattede spiritus

De produkter, der er omfattet af undtagelserne, er anført i artikel 3, som henviser til deres 
beskyttede oprindelsesbetegnelse (for rom fra Madeira) eller de rå ingrediensers lokale 
oprindelse.

E. Indberetning

Afgørelsen pålægger Portugal at aflægge rapport om gennemførelsen og virkningen af 
undtagelsen.

F. Ordførerens holdning

Ordføreren mener, at denne undtagelse fra skattereglerne er berettiget på grundlag af dens 
meget begrænsede anvendelsesområde og de økonomiske vanskeligheder, der er forbundet 
med produktionen i regionerne i den yderste periferi. Han foreslår derfor, at den foreslåede 
afgørelse godkendes af Parlamentet uden ændringer i henhold til den forenklede procedure i 
forretningsordenens artikel 52, stk. 1.
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PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
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