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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
iększość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania 
obniżonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa produkowanego na terenie 
autonomicznego regionu Madera
(COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0772),

– uwzględniając art. 299 ust. 2 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C6-0012/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0000/2008),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament 
tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Dnia 30 maja 2007 r. Portugalia zwróciła się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o 
odstępstwo od art. 90 Traktatu w celu zastosowania stawki akcyzy niższej od stawki krajowej 
ustalonej zgodnie z dyrektywą Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r., w 
odniesieniu do piwa produkowanego na Maderze, w przypadku gdy produkcja nie przekracza 
300 000 hektolitrów. Z punktu widzenia Portugalii ma to kluczowe znaczenie dla przetrwania 
lokalnego przemysłu piwowarskiego.

Browary na terenie Madery korzystają z postanowień art. 4 dyrektywy Rady 92/83/EWG, 
która zezwala państwom członkowskim na stosowanie w odniesieniu do piwa 
produkowanego przez niezależne, małe browary, których produkcja nie przekracza 200 000 
hektolitrów piwa, obniżonej stawki podatku akcyzowego, niższej maksymalnie o 50% w 
stosunku do standardowej stawki krajowej.

Rozwój turystyki wpłynął na zwiększenie produkcji jednego z lokalnych browarów do 
poziomu niebezpiecznie bliskiego ustawowemu limitowi, po przekroczeniu którego browar 
nie będzie już mógł korzystać z obniżonych stawek podatku akcyzowego. Zostanie on 
poważnie zagrożony przez konkurentów, duże browary krajowe i międzynarodowe, które w 
przeciwieństwie do małych niezależnych przedsiębiorstw z Madery zyskują na szeroko 
zakrojonych usługach marketingowych, korzyściach skali oraz niższych kosztach produkcji. 
Jak podkreśla w swym uzasadnieniu Komisja, nawet przy 50% zniżek podatkowych ceny 
piwa produkowanego przez lokalne browary są wciąż o 7,5% wyższe niż cena detaliczna 
piwa warzonego w kontynentalnej części Portugalii; w przypadku gdyby ta korzyść znikła, 
lokalne przedsiębiorstwa stałyby się niezdolne do konkurencji.

Sprawozdawca zgadza się z oceną Komisji Europejskiej, która dostrzega potrzebę utrzymania 
obniżonej stawki podatku pomimo zwiększenia poziomu produkcji. Zwiększając 
kwalifikujący poziom produkcyjny z 200 000 do 300 000 hektolitrów Komisja odpowiednio 
uwzględniła wszelki wpływ, jaki może to mieć na wspólny rynek. Podkreśla ona, że 
powyższe działania wpłyną tylko na jeden z dwóch browarów na wyspie Madera, i że ich 
efekty mogą być więc uznane za minimalne. Piwo przywożone na Maderę z browarów 
znajdujących się w kontynentalnej części Portugalii i innych miejscach nie będzie podlegało 
stawce obniżonej. W celu zapewnienia, że wzrost poziomu produkcji nie daje 
przedsiębiorstwom z Madery nieuczciwej korzyści w ramach całego portugalskiego rynku, 
przewiduje się w szczególności, że produkcja przekraczająca poziom 200 000 hektolitrów1

będzie korzystać z obniżonej stawki wyłącznie w zakresie spożycia na terenie Madery. 

Zdaniem sprawozdawcy, chociaż proponowana decyzja ma charakter techniczny, ważne jest 
aby Parlament przeanalizował ją w celu zapewnienia, że warunki kwalifikujące, które 
zadecydowały o wydaniu pierwotnego zezwolenia nadal istnieją, i poddaniu kontroli, czy 
żaden sektor rynku piwnego nie uzyskał nieuczciwej korzyści.

                                               
1 Obecne ograniczenie poziomu produkcji.


	707101pl.doc

