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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd 
om in de autonome regio Madeira een verlaagd accijnstarief toe te passen op aldaar 
geproduceerd bier
(COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0772),

– gelet op artikel 299, lid 2 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de 
Raad is geraadpleegd (C6-0012/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.
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TOELICHTING

Op 30 mei 2007 legde Portugal aan de Europese Unie een verzoek voor voor een ontheffing 
van artikel 90 van het Verdrag, teneinde een lager accijnstarief dan het nationale tarief, dat in 
overeenstemming met de bepalingen van richtlijn 92/84/EEG van de Raad van 19 oktober 
1992 was vastgesteld, te kunnen toepassen op bier dat geproduceerd wordt in Madeira, in 
gevallen waarin de geproduceerde hoeveelheid niet meer dan 300.000 hectoliter bedraagt. 
Naar de mening van Portugal is dit noodzakelijk om het overleven van de plaatselijke 
bierbrouwerijbranche te garanderen.

De brouwerijen op Madeira profiteren reeds van de bepalingen van artikel 4 van richtlijn 
92/83/EEG van de Raad, die het de lidstaten mogelijk maken een gereduceerd accijnstarief 
toe te passen dat niet lager mag zijn dan 50% onder het normale nationale accijnstarief voor 
bier, wanneer dit geproduceerd wordt in kleine, onafhankelijke brouwerijen met een productie 
van niet meer dan 200.000 hectoliter.

Door de toeneming van het toerisme is de productie van een lokale brouwerij gestegen tot een 
niveau dat gevaarlijk dicht bij deze in de wetgeving vastgestelde limiet ligt, waarboven de 
brouwerij niet langer meer zou kunnen profiteren van het gereduceerde tarief. Zij zal dan 
ernstige concurrentie ondervinden van grote brouwerijen, zowel Portugese als multinationale, 
die in tegenstelling tot de kleine, in een afgelegen gebied gevestigde ondernemingen op 
Madeira, kunnen profiteren van omvangrijke marketingdiensten, schaalbesparingen en lagere 
productiekosten. Zoals door de Commissie in haar toelichtend memorandum wordt 
uiteengezet, zijn de prijzen van het ter plekke geproduceerde bier - zelfs met de korting van 
50% op de accijnzen - nog altijd 7,5% hoger dan de kleinhandelsprijs van bier dat op het 
vasteland van Portugal wordt geproduceerd. Zou dit voordeel verdwijnen, dan kan de lokale 
bierbrouwerij de concurrentie niet langer volhouden.

Uw rapporteur is het met de Europese Commissie eens met haar evaluatie van de noodzaak 
om het gereduceerde accijnstarief te blijven toepassen, ondanks de gestegen productie. Door 
de productielimiet van 200.000 hectoliter slechts tot 300.000 hectoliter te verhogen, heeft de 
Commissie rekening gehouden met alle denkbare effecten hiervan op de interne markt. 
Benadrukt wordt dat deze maatregel slechts één van de twee brouwerijen op het eiland 
Madeira betreft en dat de gevolgen ervan daarom van minimale omvang zullen zijn. De 
maatregel biedt geen voordelen voor bier dat op Madeira geïmporteerd wordt uit brouwerijen 
op het vasteland van Portugal of elders. Om ervoor te zorgen dat de verhoging van de 
productielimiet aan de op Madeira gevestigde brouwerijen geen onbillijk voordeel geeft in de 
context van de totale Portugese markt, wordt specifiek bepaald dat productie boven het niveau 
van 200.000 hectoliter1 slechts van de regeling mag profiteren voor zover deze ter plaatse 
wordt geconsumeerd.

                                               
1 Het huidige productieniveau.



PR\707101NL.doc 7/7 PE402.492v01-00

NL

Uw rapporteur is van oordeel dat het voorgestelde besluit weliswaar hoofdzakelijk van 
technische aard is, maar dat het belangrijk is dat het Parlement hieraan zijn aandacht schenkt 
om ervoor te zorgen dat de voorwaarden die voor de oorspronkelijke ontheffing gesteld waren 
nog steeds bestaan en om te voorkomen dat er een onevenredig voordeel zou worden verleend 
aan één bepaalde sector op de biermarkt.
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