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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine. 
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Portugaliei în vederea 
aplicării unui nivel redus al accizei pentru berea produsă local în regiunea autonomă 
Madeira
(COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0772),

– având în vedere articolul 299 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost 
consultat de către Consiliu (C6-0012/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenționează să modifice în 
mod substanțial propunerea Comisiei;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.



PE402.492v01-00 6/6 PR\707101RO.doc

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

On 30 May 2007 Portugal seized the European Commission of a request for a derogation from 
Article 90 of the Treaty in order to apply a rate of excise duty lower than the national rate 
fixed in accordance with the provisions of Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992, 
to beer produced in Madeira in cases where production does not exceed 300.000 hectolitres. 
This, in Portugal's view is essential for the survival of the local brewing industry.

Breweries in Madeira already benefit under the provisions of Article 4 of Council Directive 
92/83/EEC which allows Member States to provide for the application of reduced rates of 
excise duty which must not be less than 50% below the standard national rate on beer 
produced by small independent breweries whose production does not exceed 200.000 
hectolitres.

Increased tourism has boosted production of one local brewery to a level dangerously close to 
the statutory limit beyond which it will no longer qualify for reduced rates. It will then face 
severe competition from both large national and multi-national breweries which, unlike the 
small remote companies in Madeira, benefit from large marketing services, economies of 
scale and lower production costs.. As the Commission points out in its Explanatory 
memorandum, even with the 50% fiscal advantage, prices of locally produced beer are still 
7.5% higher than the retail price of beer brewed on mainland Portugal, should that advantage 
disappear local production would be unable to compete.

Your rapporteur agrees with the European Commission in its assessment of the need to 
maintain the reduced rate of tax despite an increase in production levels. In increasing the 
qualifying production level from 200.000 hectolitres to 300.000 hectolitres, the Commission 
has taken due account of any effect this may have on the single market. It points out that this 
measure only affects one of the two breweries on the island of Madeira and that its effects can 
therefore be considered minimal. Beer imported into Madeira from breweries located in 
mainland Portugal or elsewhere will not benefit. In order to further ensure that the increased 
production rate does not give an unfair advantage to Madeira companies in the context of the 
total Portuguese market, it is specifically provided that production in excess of 200.000 
hectolitres1 will only benefit to the extent it is consumed locally 

In your Rapporteur's opinion, whilst the proposed decision is essentially technical it is 
important that Parliament review it to ensure that the qualifying conditions governing the 
original authorization still exist and to control that no undue advantage was being given to one 
sector of the beer market.

                                               
1 The present limit on the level of production.
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