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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets beslutning om bemyndigelse af Portugal til at anvende en 
reduceret punktafgiftssats for lokalt produceret øl i den selvstyrende region Madeira
(KOM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0772),

– der henviser til EF-traktatens artikel 299, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6-0012/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget om 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0000/2008),

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 Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Den 30. maj 2007 anmodede Portugal Europa-Kommissionen om en undtagelse fra traktatens 
artikel 90 med henblik på at anvende en reduceret punktafgiftssats, som er lavere end den 
nationale punktafgiftssats, der er fastsat i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/84/EØF 
af 19. oktober 1992, for øl, der er produceret på Madeira, og hvor produktionen ikke 
overstiger 300 000 hl. Dette betragtes af Portugal som afgørende for den lokale 
bryggerisektors overlevelse. 

Bryggerier på Madeira nyder allerede godt af bestemmelserne i artikel 4 i Rådets direktiv 
92/83/EF, der giver medlemsstaterne mulighed for at anvende reducerede punktafgiftssatser, 
som ikke må ligge mere end 50 % under den normale nationale punktafgiftssats for øl, der 
brygges af små, uafhængige bryggerier, der ikke producerer over 200 000 hl.

Den øgede turisme har bragt et lokalt bryggeris produktion op på et niveau, der ligger 
faretruende tæt på den fastsatte tærskel, hvorover det ikke længere vil være berettiget til 
reduceret punktafgiftssats. Det vil dermed blive udsat for alvorlig konkurrence fra store 
nationale såvel som multinationale bryggerier, som i modsætning til de små fjerntliggende 
bryggerier på Madeira kan drage fordel af store markedsføringsafdelinger, stordriftsfordele og 
lavere produktionsomkostninger. Som Kommissionen påpeger i sin begrundelse, er priserne 
på lokalt brygget øl selv med afgiftsfordelen på 50 % stadig 7,5 % højere end 
detailhandelsprisen for øl, der brygges på det portugisiske fastland. Hvis denne fordel 
forsvinder, vil den lokale produktion ikke kunne konkurrere.

Ordføreren er enig med Kommissionen i, at der er nødvendigt at bevare den reducerede sats 
på trods af stigningen i produktionen. Ved at hæve kvalifikationsniveauet fra 200 000 hl til 
300 000 hl har Kommissionen taget behørigt hensyn til enhver virkning, dette måtte have på 
det indre marked. Den påpeger, at denne foranstaltning kun vedrører det ene af de to 
bryggerier på Madeira, og at konsekvenserne derfor kan anses for at være minimale. Øl, som 
importeres til Madeira fra bryggerier på det portugisiske fastland eller andre steder, vil ikke 
komme i betragtning til den reducerede sats. For yderligere at sikre, at den øgede produktion 
ikke giver bryggerier på Madeira en urimelig fordel i forhold til det samlede portugisiske 
marked, er det specifikt fastsat, at produktion over 200 000 hl1 kun vil kunne komme i 
betragtning for øl, der forbruges lokalt. 

Selv om forslaget til beslutning i alt væsentligt er teknisk, er det er ordførerens opfattelse, at 
det er vigtigt, at Parlamentet behandler det for at sikre, at kvalifikationsbetingelserne for den 
oprindelige tilladelse stadig eksisterer, og for at kontrollere, at der ikke er given nogen 
urimelig fordel til en sektor af ølmarkedet.

                                               
1 Den nuværende tærskel for produktionen.
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