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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Portugalil kohaldada 
Madeira autonoomses piirkonnas seal toodetud õlle suhtes vähendatud aktsiisimäära
(KOM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0772);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 299 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris 
Euroopa Parlamendiga (C6-0012/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ja põllumajanduse ja maaelu arengu 
komisjoni arvamust (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.
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Portugal taotles oma 30. mai 2007. aasta kirjas Euroopa Komisjonilt luba teha erand 
asutamislepingu artiklist 90, et kohaldada Madeiral toodetud õlle suhtes nõukogu 19. oktoobri 
1992. aasta direktiivi 92/84/EMÜ kohaselt kinnitatud riiklikust määrast madalamat 
aktsiisimäära juhul, kui õlletehase aastatoodang ei ületa 300 000 hektoliitrit. Portugal peab 
seda kohaliku õlletööstuse ellujäämise seisukohast vältimatult vajalikuks.

Madeira õlletehaste suhtes kohaldatakse juba nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ artikli 4 sätteid, 
mis võimaldavad liikmesriikidel määrata väikestes iseseisvates, aastas vähem kui 200 000 
hektoliitrit õlut tootvates õlletehastes toodetud õllele vähendatud aktsiisimäära kohaldamise, 
mis ei tohi olla ühtsest riiklikust määrast üle 50 % väiksem.

Suurenenud turistide arvu tõttu läheneb ühe kohaliku õlletehase aastatoodang juba sätestatud 
piirmäärale ning selle ületamisel ei kohaldata õlletehase toodangu suhtes enam vähendatud 
aktsiisimäära. Siis hakkavad kohaliku õlletehasega tugevasti konkureerima suured riiklikud ja 
rahvusvahelised õlletehased, kes, erinevalt Madeira väikestest kaugelasuvatest õlletehastest, 
saavad kasu ulatuslikest turustusteenustest, mastaabisäästust ja madalamatest tootmiskuludest. 
Nagu komisjon oma seletuskirjas osutab, on Madeira õlle jaemüügihind isegi 50 % 
maksusoodustusega 7,5 % võrra kõrgem kui Portugali mandriosas pruulitud õlle 
jaemüügihind, ning kui maksusoodustus kaob, ei suuda kohalikud õlletehased enam teistega 
konkureerida.

Raportöör nõustub Euroopa Komisjoni hinnanguga, et vaatamata tootmismahtude 
suurenemisele tuleb vähendatud aktsiisimäär säilitada. Suurendades aastatoodangu määra 
200 000 hektoliitrilt 300 000 hektoliitrini, on komisjon nõuetekohaselt arvestanud selle mis 
tahes mõjuga ühtsele turule. Komisjon juhib tähelepanu, et kõnealune meede puudutab üksnes 
ühte Madeira saarel asuvast kahest õlletehasest ja seetõttu on meetme mõju minimaalne. 
Portugali mandriosast ja mujalt imporditud õlle suhtes maksusoodustust ei kohaldata. 
Tagamaks, et suurendatud tootmismaht ei annaks Madeira õlletehastele Portugali koguturul 
ebaõiglasi eeliseid, on eraldi ette nähtud, et 200 000 hektoliitrit1 ületava toodangu puhul 
kohaldatakse õigust vähendatud maksumäärale ainult Madeiral toodetud ja tarbitava õlle 
suhtes.

Kuigi otsuse ettepanek on peamiselt tehnilise iseloomuga, on raportööri arvates oluline, et 
Euroopa Parlament vaataks otsuse läbi ja teeks kindlaks, kas esialgse loa andmise tingimused 
eksisteerivad endiselt, ning jälgiks, et õlleturu ühele sektorile ei antaks alusetult eeliseid.

                                               
1 Praegune aastatoodangu piirmäär.
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