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Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl leidimo Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo 
tarifą Madeiros autonominėje srityje pagamintam alui
(COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0772),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 299 straipsnio 2 dalį, pagal kurį Taryba kreipėsi į 
Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0012/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui;

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2007 m. gegužės 30 d. Portugalija kreipėsi į Europos Komisiją su prašymu leisti nukrypti nuo 
Sutarties 90 straipsnio, kad  ji galėtų Madeiroje pagamintam alui taikyti akcizo tarifą, mažesnį 
už nacionalinį tarifą, nustatytą pagal 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 92/84/EEB tais 
atvejais, kai metinė alaus daryklos produkcija neviršija 300 000 hektolitrų. Tai, Portugalijos 
požiūriu, itin svarbu vietos alaus daryklų išlikimui.

Alaus darykloms Madeiroje jau taikomas Tarybos direktyvos 92/83/EEB 4 straipsnis, pagal 
kurį valstybėms narėms leidžiama taikyti sumažintus akcizo tarifus, kurie negali būti daugiau 
negu 50 % mažesni už standartinį nacionalinį tarifą, alui, pagamintam nepriklausomose 
mažose alaus daryklose, kurios apibrėžtos kaip alaus daryklos, kurių produkcija neviršija 
200 000 hektolitrų.

Išaugęs turizmas paskatino gamybą vienoje vietos alaus darykloje iki tokio lygio, kad ji labai 
priartėjo prie nustatytos ribos, už kurios nebebus galima taikyti sumažinto tarifo. Ši darykla 
susidurs su didele konkurencija su didelėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis alaus 
daryklomis, kurios, priešingai negu mažos nutolusios Madeiros įmonės, gauna naudos dėl  
daug apimančių rinkodaros paslaugų, masto ekonomijos ir mažesnių gamybos išlaidų. Kaip 
Komisija pabrėžia savo Aiškinamajame memorandume, net ir turint naudos iš 50 proc. 
mokesčių lengvatos, vietos gamybos alaus kainos vis dar 7,5 proc. didesnės negu mažmeninės 
alaus, pagaminto žemyninėje Portugalijos dalyje, kainos, o jeigu ši lengvata būtų panaikinta, 
vietos produkcija taptų visiškai nekonkurencinga.

Pranešėjas sutinka su Europos Komisijos nuomone, kad net ir padidėjus gamybos apimčiai 
būtina išlaikyti sumažintą mokesčių tarifą. Siūlydama gamybos apimčių ribą padidinti nuo 
200 000 hektolitrų iki 300 000 hektolitrų, Komisija tinkamai atsižvelgė į visų rūšių galimą 
poveikį bendrajai rinkai. Ji pabrėžia, ši priemonė susijusi tik su viena iš dviejų šiuo metu 
Madeiroje veikiančių alaus daryklų, todėl šį poveikį galima laikyti minimaliu. Į Madeirą 
importuojamam alui, pagamintam žemyninės Portugalijos ar kitur esančiose alaus daryklose, 
ši lengvata nebus taikoma. Siekiant toliau užtikrinti, kad padidėjusios gamybos apimtys 
netaptų neteisinga privilegija Madeiros įmonėms visos Portugalijos rinkos atžvilgiu, atskirai 
numatyta, kad esant didesnei negu 200 000 hektolitrų1 gamybai lengvata bus taikoma tik tuo 
atveju, jeigu šis alus bus suvartojamas vietoje. 

Pranešėjo nuomone, kadangi siūlomas sprendimas yra iš esmės techninio pobūdžio, svarbu, 
kad Parlamentas jį peržiūrėtų siekdamas užtikrinti, kad būtų išlaikytos sąlygos, kurios buvo 
taikomos suteikiant pradinį leidimą nukrypti ir prižiūrima, kad nebūtų suteikiama jokių 
netinkamų privilegijų vienam alaus rinkos sektoriui.

                                               
1 Dabartinė gamybos apimčių riba.
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