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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά με την οποία επιτρέπεται 
στην Πορτογαλία να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στην 
εγχώρια μπύρα της αυτόνομης περιφέρειας της Μαδέρας
(COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0772),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο
κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0012/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2. καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο 
που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 30 Μαΐου 2007 η Πορτογαλία υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για την 
εφαρμογή παρέκκλισης από το άρθρο 90 της Συνθήκης, προκειμένου να εφαρμόσει για την 
μπύρα που παράγεται στη Μαδέρα μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε 
σχέση με τον εθνικό συντελεστή που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την οδηγία 92/84/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, στις περιπτώσεις που η ετήσια παραγωγή του 
ζυθοποιείου δεν υπερβαίνει τα 300.000 εκατόλιτρα. Κάτι τέτοιο είναι κατά την άποψη της 
Πορτογαλίας απαραίτητο για την επιβίωση της τοπικής ζυθοποιίας. 

Τα ζυθοποιεία στη Μαδέρα επωφελούνται ήδη από τις διατάξεις του άρθρου 4 της οδηγίας 
του Συμβουλίου αριθ. 92/84/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να εφαρμόζονται 
μειωμένοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης, που δεν πρέπει να είναι χαμηλότεροι 
από το 50 % του κανονικού εθνικού συντελεστή φόρου κατανάλωσης, στην μπύρα την 
παραγόμενη από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία των οποίων η ετήσια παραγωγή μπύρας δεν 
υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα.

Λόγω του αυξημένου τουρισμού η παραγωγή ενός τοπικού ζυθοποιείου εκτινάχθηκε σε ύψη
που πλησιάζουν επικίνδυνα το ανώτατο προβλεπόμενο όριο. Αν το υπερβεί, δεν θα δικαιούται
πλέον μειωμένους συντελεστές. Θα αντιμετωπίσει τότε αμείλικτο ανταγωνισμό και από τις 
μεγάλες βιομηχανίες ζυθοποιίας της χώρας και από τις πολυεθνικές, οι οποίες, αντίθετα από
τις μικρές απομακρυσμένες επιχειρήσεις της Μαδέρας, έχουν στη διάθεση τους εκτεταμένες
υπηρεσίες μάρκετινγκ, οικονομίες κλίμακας και χαμηλό κόστος παραγωγής. Όπως
επισημαίνει η Επιτροπή στην αιτιολογική της έκθεση, ακόμη και με το φορολογικό 
πλεονέκτημα του 50 % η τιμή της μπύρας τοπικής παραγωγής είναι 7,5 % υψηλότερη σε 
σχέση με τη λιανική τιμή πώλησης μπύρας παραγόμενης στην ηπειρωτική Πορτογαλία. Αν
χαθεί αυτό το πλεονέκτημα, η τοπική παραγωγή δεν θα είναι πλέον ανταγωνιστική. 

Ο εισηγητής σας συμφωνεί με την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι πρέπει να 
διατηρηθεί ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής παρά τυχόν αύξηση της παραγωγής. Η
Επιτροπή έχει λάβει δεόντως υπόψη τις τυχόν συνέπειες που μπορεί να έχει στην ενιαία 
αγορά η αύξηση της παραγόμενης ποσότητας από τα προβλεπόμενα 200.000 εκατόλιτρα στα 
300.000 εκατόλιτρα. Επισημαίνει ότι αυτό το μέτρο αφορά μόνο ένα από τα δύο ζυθοποιεία 
του νησιού και οι συνέπειές του επομένως μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες. Δεν 
συνεπάγεται οφέλη για την μπύρα που εισάγεται στη Μαδέρα από ζυθοποιεία εγκατεστημένα 
στην ηπειρωτική Πορτογαλία ή αλλού. Για να διασφαλιστεί περαιτέρω ότι η αυξημένη
παραγωγή δεν θα δώσει στις επιχειρήσεις της Μαδέρας ένα άδικο προνόμιο στο πλαίσιο της 
συνολικής πορτογαλικής αγοράς, υπάρχει ειδική διάταξη κατά την οποία η παραγωγή που 
υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα1 θα τυγχάνει ευνοϊκής αντιμετώπισης μόνο στο βαθμό που 
καταναλώνεται τοπικά. 

Κατά την άποψη του εισηγητή σας, αν και η προτεινόμενη απόφαση είναι κατ’ ουσίαν
τεχνικού χαρακτήρα, το Κοινοβούλιο πρέπει να την εξετάσει για να εξακριβώσει ότι οι 
εξακολουθούν να υφίστανται οι όροι υπό τους οποίους κατέστη αρχικά δυνατή η εν λόγω 

                                               
1 Το σημερινό όριο παραγωγής.
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άδεια και να βεβαιωθεί ότι δεν έχει δοθεί άδικο προνόμιο σε έναν τομέα της αγοράς μπύρας. 
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