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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do  Conselho que autoriza Portugal a aplicar uma taxa
reduzida de imposto especial sobre o consumo de cerveja produzida na Região 
Autónoma da Madeira
(COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2007)0772),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 299.º do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado 
pelo Conselho (C6-0012/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento e o parecer da Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão;

2. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

3. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 30 de Maio de 2007, Portugal apresentou à Comissão Europeia um pedido de derrogação 
do artigo 90.º do Tratado, a fim de aplicar uma taxa de imposto especial de consumo mais 
reduzida do que a taxa nacional fixada em conformidade com a Directiva 92/84/CEE, de 19 
de Outubro de 1992, à cerveja produzida na Madeira, nos casos em que a produção anual da 
fábrica de cerveja não exceda os 300 000 hectolitros. Isto, do ponto de vista de Portugal, é 
essencial para a sobrevivência da indústria cervejeira local.

As fábricas de cerveja localizadas na Madeira já gozam do benefício do disposto no artigo 4.º 
da Directiva 92/83/CEE, que permite aos Estados-Membros aplicar taxas reduzidas de 
imposto especial de consumo, que não podem ser inferiores em mais de 50 % à taxa normal 
nacional, à cerveja fabricada por pequenas empresas independentes, definidas como as 
cervejeiras que não produzem mais de 200 000 hectolitros de cerveja por ano.

Em resultado do crescimento do turismo, a produção de uma das duas fábricas de cerveja 
locais aumentou a ponto de se aproximar perigosamente do limite acima do qual ficaria
privada do direito às taxas reduzidas. Será então obrigada a enfrentar uma difícil concorrência 
por parte das grandes cervejeiras nacionais e multinacionais, as quais, ao contrário das 
pequenas empresas geograficamente afastadas da Madeira, beneficiam de amplos serviços em 
matéria de marketing, de economias de escala e de custos de produção mais baixos. Tal como 
salienta a Comissão na sua exposição de motivos, mesmo com a vantagem fiscal de 50%, o 
preço da cerveja de produção local continua a ser 7,5 % mais elevado do que o preço de venda 
a retalho da cerveja produzida em Portugal Continental e vendida no mercado da Madeira e, 
por isso, no caso de a vantagem deixar de existir, a produção local não será capaz de enfrentar 
a concorrência.

O relator compartilha da opinião da Comissão quanto à necessidade de manter a redução 
fiscal, embora se tenha registado um aumento do nível de produção. Ao aumentar de 200 000 
para 300 000 hectolitros o nível de produção que dá direito à aplicação de taxas reduzidas, a 
Comissão teve na devida conta os eventuais efeitos que tal alteração poderia ter no mercado 
único. A propósito, faz notar que essa medida diz respeito apenas a uma das duas fábricas de 
cerveja da Madeira e que, por conseguinte, os seus efeitos podem ser considerados mínimos. 
As cervejas importadas pela Madeira, provenientes de Portugal ou de outros países, não 
beneficiarão dessa medida. A fim de continuar a assegurar que o aumento do nível de 
produção não proporcione uma vantagem desleal às empresas da Madeira em relação ao 
conjunto do mercado português, prevê-se, em particular, que a parte da produção situada para 
além de 200 000 hectolitros1, só poderá beneficiar da redução de taxa no caso de ser 
consumida localmente.

No modo de ver do relator, apesar de a decisão proposta ser essencialmente técnica, é 
importante que o Parlamento a examine, a fim de verificar se as condições que regem a 
autorização inicial continuam a existir e assegurar que nenhuma vantagem desleal tenha sido 
concedida a um determinado sector do mercado da cerveja.

                                               
1 Limite actual do nível de produção.
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