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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított sör tekintetében 
kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0772),

– tekintettel az EK-Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Tanács 
konzultált a Parlamenttel (C6-0012/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra abban az esetben, ha lényegesen 
módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Portugália 2007. május 30-án a Szerződés 90. cikkétől való eltérés iránti kérelemmel fordult 
az Európai Bizottsághoz, annak érdekében, hogy az 1992. október 19-i 92/84/EGK tanácsi 
irányelv rendelkezéseivel összhangban megállapított nemzeti mértéknél alacsonyabb 
jövedékiadó-mértéket alkalmazhasson a Madeirán előállított sörre olyan esetekben, amikor az 
előállított mennyiség nem haladja meg a 300 000 hektolitert. Portugália szerint ez 
létfontosságú a helyi sörfőző iparág túléléséhez.

A madeirai sörgyárak már eddig is előnyöket élveztek a 92/83/EGK tanácsi irányelv 4. 
cikkének rendelkezései értelmében, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a 
legfeljebb 200 000 hektoliter sört előállító, független sörgyártó kisvállalkozások által 
előállított sörre csökkentett jövedékiadó-mértéket alkalmazzanak, amely nem lehet kevesebb 
a rendes nemzeti adómérték 50%-ánál.

A növekvő turizmus az egyik helyi sörgyár termelését olyan szintre növelte, amely 
veszélyesen megközelíti azt a jogszabályi mértéket, amelyet meghaladva a gyár már nem 
élvezheti a csökkentett adómértéket. Ily módon komoly verseny sújtaná a nemzeti és a 
multinacionális sörgyárak részéről, amelyek Madeira távoli sörgyártó kisvállalkozásaival 
szemben hatalmas marketingszolgálatokkal rendelkeznek, termelésük méretgazdaságos, 
gyártási költségeik pedig alacsonyabbak. Amint arra a Bizottság indokolásában rámutat, a 
helyi szinten gyártott sör ára még az 50%-os adókedvezmény mellett is 7,5%-kal magasabb a 
portugál szárazföldön gyártott sör kiskereskedelmi áránál, és amennyiben az említett 
kedvezmény megszűnik, a helyi gyártás nem képes tovább versenyben maradni.

Az előadó egyetért az Európai Bizottsággal abban, hogy a csökkentett adómértéket a gyártási 
volumen növekedése ellenére is fenn kell tartani. A 200 000 hektoliteres küszöb 300 000 
hektoliterre történő emelésével a Bizottság megfelelő mértékben figyelembe vette azokat a 
hatásokat, amelyeket mindez az egységes piacra gyakorolhat. Rámutat, hogy ez az intézkedés 
Madeira szigetének két sörgyára közül csak az egyiket érinti, valamint hogy annak hatásai 
ennélfogva minimálisnak tekinthetők. A portugál szárazföldön vagy másutt letelepedett 
sörgyárakból Madeirára importált sörre a kedvezmény nem alkalmazható. Annak további 
biztosítása érdekében, hogy a megnövelt gyártási volumen nem biztosít tisztességtelen előnyt 
a madeirai vállalkozások számára a teljes portugál piac tekintetében, kifejezetten 
rendelkeznek arról, hogy a 200 000 hektolitert meghaladó gyártási volumen1 csak addig a 
mértékig támogatható a kedvezménnyel, ameddig azt helyi szinten fogyasztják el.

Az előadó véleménye szerint bár a javasolt határozat lényegéből adódóan technikai jellegű, 
fontos, hogy a Parlament azt felülvizsgálja annak biztosítása érdekében, hogy az eredeti 
engedély indokolásául szolgáló feltételek még mindig fennállnak, valamint annak 
ellenőrzésére, hogy a sörpiac egyetlen ágazata sem jut jogosulatlan előnyhöz.

                                               
1 A gyártás jelenlegi korlátozása.
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