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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно за упълномощаване на 
Португалия да прилага намалена акцизна ставка за бира, произведена в 
автономната област Мадейра
(COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0772),

– като взе предвид член 299, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът 
се е консултирал с него (C6-0012/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на 
комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0000/2008),

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 промени в предложението на Комисията;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.
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EXPLANATORY STATEMENT

On 30 May 2007 Portugal seized the European Commission of a request for a derogation from 
Article 90 of the Treaty in order to apply a rate of excise duty lower than the national rate 
fixed in accordance with the provisions of Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992, 
to beer produced in Madeira in cases where production does not exceed 300.000 hectolitres. 
This, in Portugal's view is essential for the survival of the local brewing industry.

Breweries in Madeira already benefit under the provisions of Article 4 of Council Directive 
92/83/EEC which allows Member States to provide for the application of reduced rates of 
excise duty which must not be less than 50% below the standard national rate on beer 
produced by small independent breweries whose production does not exceed 200.000 
hectolitres.

Increased tourism has boosted production of one local brewery to a level dangerously close to 
the statutory limit beyond which it will no longer qualify for reduced rates. It will then face 
severe competition from both large national and multi-national breweries which, unlike the 
small remote companies in Madeira, benefit from large marketing services, economies of 
scale and lower production costs.. As the Commission points out in its Explanatory 
memorandum, even with the 50% fiscal advantage, prices of locally produced beer are still 
7.5% higher than the retail price of beer brewed on mainland Portugal, should that advantage 
disappear local production would be unable to compete.

Your rapporteur agrees with the European Commission in its assessment of the need to 
maintain the reduced rate of tax despite an increase in production levels. In increasing the 
qualifying production level from 200.000 hectolitres to 300.000 hectolitres, the Commission 
has taken due account of any effect this may have on the single market. It points out that this 
measure only affects one of the two breweries on the island of Madeira and that its effects can 
therefore be considered minimal. Beer imported into Madeira from breweries located in 
mainland Portugal or elsewhere will not benefit. In order to further ensure that the increased 
production rate does not give an unfair advantage to Madeira companies in the context of the 
total Portuguese market, it is specifically provided that production in excess of 200.000 
hectolitres1 will only benefit to the extent it is consumed locally 

In your Rapporteur's opinion, whilst the proposed decision is essentially technical it is 
important that Parliament review it to ensure that the qualifying conditions governing the 
original authorization still exist and to control that no undue advantage was being given to one 
sector of the beer market.

                                               
1 The present limit on the level of production.
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