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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Portugall japplika rata 
mnaqqsa ta’ dazju tas-sisa fuq birra prodotta lokalment fir-reġjun awtonomu ta’ 
Madejra
(COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2007)0772),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 299(2) tat-Trattat KE, skond liema artikolu ġie kkonsultat 
mill-Kunsill (C6-0012/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A6-0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

2. Jistieden lill-Kunsill sabiex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat 
mill-Parlament;

3. Jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sostanzjali;

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni;
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NOTA SPJEGATTIVA

Fit-30 ta’ Mejju 2007 il-Portugall ressqet quddiem il-Kummissjoni Ewropea talba għal deroga 
mill-Artikolu 90 tat-Trattat sabiex tapplika rata ta’ dazju tas-sisa aktar baxxa mir-rata 
nazzjonali ffissata f’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 92/84/KEE 
tad-19 ta’ Ottubru 1992, fuq il-birra prodotta f’Madejra f’każijiet fejn il-produzzjoni ma 
taqbiżx it-300 000 ettolitru. Din id-deroga, fil-fehma tal-Portugall, hija essenzjali għas-
sopravivenza ta’ l-industrija lokali tal-birra.

Il-birreriji f’Madejra diġà qed jibbenefikaw skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 4 tad-
Direttiva tal-Kunsill 92/83/KEE li jippermetti lill-Istati Membri li jipprovdu għall-
applikazzjoni ta’ rati mnaqqsa ta’ dazju tas-sisa li m’għandhomx ikunu inqas minn 50% iktar 
baxxi mir-rata standard nazzjonali fuq il-birra prodotta minn birreriji indipendenti żgħar li l-
produzzjoni tagħhom ma taqbiżx il-200 000 ettolitru.

Iż-żjieda fit-turiżmu tat spinta lill-produzzjoni ta’ waħda mill-birreriji lokali li waslet għal 
livell peikoluż wisq qrib il-limitu statutorju li lil hinn minnu ma tkunx tikkwalifika aktar għar-
rati mnaqqsa. Din il-birrerija mbagħad se tiffaċċja kompetizzjoni ħarxa kemm mill-birreriji 
nazzjonali kbar kif ukoll mill-birreriji multinazzjonali, li, mhux bħall-kumpaniji ż-żgħar u 
remoti f’Madejra, jibbenefikaw minn servizzi kbar ta’ kummerċjalizzazzjoni, ekonomiji ta’ 
skala u spejjeż aktar baxxi ta’ produzzjoni.  Kif tiġbdilna l-attenzjoni l-Kummissjoni fil-
Memorandum Spjegattiv, anke bil-vantaġġ fiskali ta’ 50%, il-prezzijiet tal-birra prodotta 
lokalment xorta għadhom 7.5% ogħla mill-prezz tal-bejgħ bl-imnut tal-birra maħduma fil-
Portugall kontinentali, u jekk dan il-vantaġġ kellu jisparixxi l-produzzjoni lokali ma tkunx 
kapaċi tikkompeti.

Ir-rapporteur tiegħek jaqbel mal-Kummissjoni Ewropea fil-valutazzjoni tagħha tal-ħtieġa li 
tibqa’ tinżamm kif inhi ir-rata mnaqqsa tat-taxxa minkejja żjieda fil-livelli tal-produzzjoni. 
Meta żiedet il-livell tal-produzzjoni kwalifikanti minn 200 000 ettolitru għal 300 000 ettolitru, 
il-Kummissjoni qieset sewwa kull effett li din iż-żjieda jista’ jkollha fuq is-suq waħdieni. Hija 
tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li din il-miżura taffettwa biss waħda miż-żewġ birreriji fuq il-
gżira ta’ Madejra u li l-effetti tagħha jistgħu, għalhekk, jitqiesu li huma minimi. Il-birra 
impurtata għal ġo Madejra minn birreriji li jinsabu fil-Portugall kontinentali jew x’imkien 
ieħor m’hijiex se tibbenefika.  Sabiex ikompli jkun żgurat li r-rata ta’ produzzjoni akbar ma 
tagħtix vantaġġ inġust lill-kumpaniji ta’ Madejra fil-kuntest tas-suq totali Portugiż, huwa 
pprovdut b’mod speċifiku li l-produzzjoni li taqbeż il-200 000 ettolitru1 se tibbenefika biss 
sakemm tkun ikkunsmata lokalment. 

Fil-fehma tar-rapporteur tagħkom, filwaqt li d-deċiżjoni proposta hija essenzjalment waħda 
teknika huwa importanti li l-Parlament jeżaminaha mill-ġdid biex jiżgura li l-kundizzjonijiet 
kwalifikanti li jirregolaw l-awtorizzazzjoni oriġinali għadhom jeżistu u biex jikkontrolla li l-
ebda vantaġġ żejjed ma jkun ġie mogħti lil settur wieħed tas-suq tal-birra.

                                               
1 Il-limitu preżenti fuq il-livell tal-produzzjoni.
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