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Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii).
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú 
sadzbu spotrebnej dane z piva vyrábaného v autonómnej oblasti Madeiry
(KOM(2007)0772  – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0772),

– so zreteľom na článok 299 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Európskym parlamentom (C6-0012/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0000/2008),

1. schvaľuje návrh Komisie;

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

4. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 30. mája 2007 Portugalsko predložilo Európskej komisii žiadosť o výnimku z článku 90 
zmluvy, aby mohlo uplatňovať sadzbu spotrebnej dane, ktorá je nižšia ako vnútroštátna 
sadzba stanovená v súlade so smernicou Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992, z piva 
vyrábaného na Madeire v prípade, že ročná produkcia pivovaru neprekročí 300 000 
hektolitrov. Portugalsko zastáva názor, že je to nevyhnutné na prežitie miestneho 
pivovarníckeho priemyslu.

Pivovary na Madeire už využívajú ustanovenia článku 4 smernice Rady 92/83/EHS, ktorým 
sa členským štátom umožňuje uplatňovanie znížených sadzieb spotrebnej dane, ktoré nesmú 
byť o viac ako 50% nižšie ako štandardná vnútroštátna sadzba z piva, vyrábaného malými 
nezávislými pivovarmi, ktorých ročná produkcia piva nepresahuje 200 000 hektolitrov.

V dôsledku nárastu cestovného ruchu sa zvýšila produkcia jedného miestneho pivovaru na 
hranicu, ktorá sa blíži k zákonom stanovenej limitnej hodnote, po prekročení ktorej už nebude 
mať nárok na znížené sadzby. Potom však bude vystavený tvrdej konkurencii zo strany tak 
národných, ako aj nadnárodných pivovarov, ktoré, na rozdiel od vzdialených spoločností na 
Madeire, využívajú rozsiahle marketingové služby, úspory z objemu a nižšie výrobné 
náklady. Ako uvádza Komisia vo svojom vysvetľujúcom memorande, aj pri 50-percentnom 
finančnom zvýhodnení sú ceny miestne vyrábaného piva stále o 7,5% vyššie, ako 
maloobchodná cena piva, ktoré sa vyrába v kontinentálnom Portugalsku, a ak táto výhoda 
pominie, miestna výroba nebude konkurencieschopná.

Spravodajca súhlasí s hodnotením Európskej komisie, podľa ktorého je potrebné zachovať 
nižšiu sadzbu dane, a to i napriek zvýšenému objemu produkcie. Pri zvýšení objemu 
produkcie, pri ktorom existuje nárok na znížené sadzby, z 200 000 na 300 000 hektolitrov 
Komisia náležite zohľadnila všetky dôsledky, ktoré toto zvýšenie môže mať na jednotný trh. 
Komisia poukazuje na skutočnosť, že toto opatrenie sa týka len jedného z dvoch pivovarov na 
ostrove Madeira, a že jeho dôsledky možno považovať za minimálne. Na pivo dovážané na 
Madeiru z pivovarov v kontinentálnom Portugalsku alebo inde sa tieto výhody nebudú 
vzťahovať. Aby sa ďalej zaručilo, že zvýšená úroveň produkcie neoprávnene nezvýhodňuje 
spoločnosti z Madeiry v kontexte celého portugalského trhu, je výslovne ustanovené, že 
produkcia nad 200 000 hektolitrov 1 bude zvýhodnená iba za predpokladu, že sa spotrebuje na 
miestnej úrovni. 

Spravodajca sa domnieva, že hoci navrhované rozhodnutie má technickú podstatu, je dôležité, 
aby ho Parlament preskúmal s cieľom zabezpečiť, že podmienky, v súvislosti s ktorými 
pôvodne vznikol nárok a následne sa udelilo povolenie, naďalej pretrvávajú a dohliadnuť na 
to, že odvetvie trhu s pivom nebolo neoprávnene zvýhodnené.

                                               
1 Súčasná limitná hodnota objemu produkcie.
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