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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Odločbe Sveta o dovoljenju Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko 
stopnjo za lokalno proizvedeno pivo v avtonomni pokrajini Madeira
(KOM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0772),

– ob upoštevanju člena 299(2) Pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0012/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj podeželja ter mnenja Odbora za kmetijstvo 
(A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije;

2. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Portugalska je 30. maja 2007 Evropsko komisijo prosila za odstopanje od člena 90 Pogodbe, 
da bi uporabila nižjo trošarinsko stopnjo od nacionalne stopnje, ki je bila določena v skladu z 
Direktivo Sveta 92/84/EGS z dne 19. oktobra 1992 za pivo, proizvedeno na Madeiri, kadar 
proizvodnja ne presega 300 000 hektolitrov. Portugalska meni, da je to nujno za preživetje 
lokalne pivovarske industrije.

Za pivovarne na Madeiri se že uporablja člen 4 direktive Sveta 92/83/EGS, ki državam 
članicam omogoča, da predvidijo obdavčenje po nižjih trošarinskih stopnjah, ki ne smejo biti 
za več kot 50 % nižje od standardne nacionalne trošarinske stopnje, za pivo, ki ga proizvedejo
neodvisne male pivovarne, katerih proizvodnja ne presega 200 000 hektolitrov.

Proizvodnja ene lokalne pivovarne se je zaradi povečanega turizma močno povečala na raven, 
ki se precej približuje dovoljeni meji, nad katero ne bo več upravičena do nižjih stopenj. V 
tem primeru bo se bo morala soočiti s konkurenco velikih nacionalnih in multinacionalnih 
pivovarn, ki imajo obsežne storitve trženja, ekonomije obsega in nižje proizvodne stroške, kar 
pa ne drži za majhna oddaljena podjetja na Madeiri. Kot Komisija poudarja v obrazložitvi, so 
cene lokalno proizvedenega piva kljub 50-odstotni davčni ugodnosti še vedno za 7,5 % višje 
kot maloprodajna cena piva, proizvedenega na celinskem delu Portugalske, in če te ugodnosti 
ne bo več, lokalna proizvodnja ne bo mogla več konkurirati na trgu.

Poročevalec se strinja z oceno Evropske komisije, da je treba kljub povečani proizvodnji 
ohraniti nižjo davčno stopnjo. Pri povečanju meje proizvodnje z 200 000 na 300 000 
hektolitrov Komisija ustrezno upošteva vse morebitne posledice tega za skupni trg. Komisija 
obenem poudarja, da ta ukrep zadeva le eno od dveh pivovarn na Madeiri, zato so njegove 
posledice minimalne. Pivo, ki se na Madeiro uvaža iz pivovarn na celinskem delu Portugalske 
ali drugih pivovarn, ne bo upravičeno do nižje stopnje. Za nadaljnje zagotavljanje, da podjetja 
z Madeire zaradi povišane stopnje proizvodnje na skupnem portugalskem trgu ne bodo imela 
nepravične prednosti, je posebej določeno, da upravičenost do nižje stopnje za proizvodnjo 
nad 200 000 hektolitrov1 velja samo za pivo, ki se porabi lokalno. 

Predlagana odločba je sicer v glavnem tehnična, vendar poročevalec meni, da bi jo moral 
Evropski parlament pregledati, da bi zagotovil, da še vedno obstajajo predpisani pogoji, ki 
urejajo prvotno dovoljenje, in da določen sektor pivovarskega trga nima neupravičene 
prednosti.

                                               
1 Sedanja meja stopnje proizvodnje.
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