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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho que autoriza Portugal a aplicar uma taxa 
reduzida de imposto especial sobre o consumo de certos produtos alcoólicos produzidos 
nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores
(COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))

(Processo legislativo especial – consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2020)0240),

– Tendo em conta o artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
nos termos do qual foi consultado pelo Conselho (C9-0190/2020),

– Tendo em conta o artigo 82.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional 
(A9-0140/2020),

1. Aprova a proposta da Comissão;

2. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

3. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente o texto 
aprovado pelo Parlamento;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A. Contexto jurídico

O artigo 349.º autoriza a aplicação de derrogações às regras da UE nas regiões 
ultraperiféricas, a fim de compensar, em parte, a sua localização remota e as suas dificuldades 
específicas. A proposta em apreço faz parte de uma série de propostas relativas à aplicação 
dessas derrogações no domínio da fiscalidade durante o próximo quadro financeiro plurianual, 
ou seja, no período de 2021-2027.

B. Imposto especial sobre o rum, os licores e as aguardentes produzidos na Madeira e nos 
Açores

O artigo 1.º da decisão proposta permitiria ao Estado português reduzir o imposto especial até 
75 % face à taxa normal aplicada ao rum, aos licores e às aguardentes produzidos e vendidos 
na Madeira e nos Açores. Trata-se de uma simples prorrogação da derrogação atual.

C. Imposto especial sobre o rum, os licores e as aguardentes produzidos na Madeira e nos 
Açores e vendidos em Portugal continental

O artigo 2.º da decisão proposta permitiria ao Estado português reduzir o imposto especial até 
50 % face à taxa normal aplicada ao rum, aos licores e às aguardentes produzidos na Madeira 
e nos Açores, mas vendidos em Portugal continental. Trata-se de uma nova disposição 
destinada a ajudar a venda destes produtos, que são difíceis de produzir e vender em 
condições de mercado.

D. Definição das bebidas espirituosas contempladas

Os produtos abrangidos pelas derrogações são definidos no artigo 3.º e são cobertos pela 
denominação de origem protegida (no caso do rum da Madeira) ou pela origem local das 
matérias-primas.

E. Prestação de informações

A decisão impõe a Portugal a obrigação de prestar informações sobre a aplicação e o impacto 
da derrogação.

F. Avaliação do relator

O relator considera que esta derrogação às regras fiscais se justifica pelo seu âmbito de 
aplicação extremamente limitado e pelas dificuldades económicas inerentes à produção nas 
regiões ultraperiféricas. Sugere, por conseguinte, que esta proposta de decisão seja aprovada 
pelo Parlamento sem alterações, de acordo com o processo simplificado previsto no 
artigo 52.º, n.º 1, do Regimento.
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PROCESSO DA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO

Título Proposta de decisão do Conselho que autoriza Portugal a aplicar uma 
taxa reduzida de imposto especial sobre o consumo de certos produtos 
alcoólicos produzidos nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores

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

Data de consulta do PE 26.6.2020

Comissão competente quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

REGI
8.7.2020

Comissões encarregadas de emitir 
parecer
       Data de comunicação em sessão

ECON
8.7.2020

AGRI
8.7.2020

Comissões que não emitiram parecer
       Data da decisão

ECON
3.7.2020

AGRI
7.7.2020

Relatores
       Data de designação

Younous 
Omarjee
23.6.2020

Processo simplificado - data da decisão 16.7.2020

Data de aprovação 16.7.2020

Data de entrega 22.7.2020


