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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 linker kolom 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 een 
verlaagd accijnstarief toe te passen op bepaalde in de autonome regio’s Madeira en de 
Azoren geproduceerde alcoholhoudende producten
(COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2020)0240),

– gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9-0190/2020),

– gezien artikel 82 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0000/2020),

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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A. Wettelijk kader

Artikel 349 voorziet in de mogelijkheid om in de ultraperifere regio’s af te wijken van de 
EU-regels, teneinde de afgelegen ligging en de specifieke problemen van deze regio’s 
gedeeltelijk te compenseren. Dit voorstel maakt deel uit van een aantal voorstellen die 
dergelijke afwijkingen op het gebied van belastingen zullen toepassen voor de duur van het 
volgende meerjarig financieel kader, dat wil zeggen 2021-2027.

B. Accijns op lokaal geproduceerde rum, likeur en eau-de-vie op Madeira en de Azoren

Op grond van artikel 1 van het voorgestelde besluit zou de Portugese staat de accijns op 
lokaal geproduceerde rum, likeur en eau-de-vie die op Madeira en de Azoren worden 
verkocht, met maximaal 75 % kunnen verlagen ten opzichte van het normale tarief. Dit is 
slechts een verlenging van de huidige afwijking.

C. Accijns op rum, likeur en eau-de-vie geproduceerd op Madeira en de Azoren en verkocht 
op het Portugese vasteland

Op grond van artikel 2 van het voorgestelde besluit zou de Portugese staat de accijns op rum, 
likeur en eau-de-vie die op Madeira en de Azoren wordt geproduceerd en op het Portugese 
vasteland wordt verkocht, met maximaal 50 % kunnen verlagen ten opzichte van het normale 
tarief. Dit is een nieuwe bepaling, bedoeld ter stimulering van de verkoop van deze producten, 
die moeilijk te produceren en te verkopen zijn onder de geldende marktvoorwaarden.

D. Definitie van de betreffende gedestilleerde dranken

De onder de afwijkingen vallende producten worden omschreven in artikel 3, en genieten de 
afwijking op grond van hun beschermde oorsprongsbenaming (voor de “Rum da Madeira”) of 
de lokale herkomst van de ruwe ingrediënten.

E. Verslaglegging

Het besluit houdt een verplichting voor Portugal in om verslag uit te brengen van de 
tenuitvoerlegging en effecten van de afwijking.

F. Beoordeling door de rapporteur

De rapporteur is van mening dat deze afwijking van de belastingregels gerechtvaardigd is 
door de uiterst beperkte reikwijdte ervan en door de economische moeilijkheden die inherent 
zijn aan de productie in de ultraperifere gebieden. Hij stelt daarom voor dat dit voorstel voor 
een besluit zonder amendementen door het Parlement wordt goedgekeurd volgens de 
vereenvoudigde procedure van artikel 52, lid 1, van het Reglement.


