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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten.
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en 
nedsatt punktskattesats för öl som produceras lokalt i den autonoma regionen Madeira
(KOM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0772),

– med beaktande av artikel 299.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0012/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från 
utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.
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MOTIVERING

Den 30 maj 2007 ansökte Portugal hos Europeiska kommissionen om undantag från artikel 90 
för att kunna tillämpa en punktskattesats som är lägre än den nationella sats som fastställts 
i enlighet med rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 när det gäller öl som 
producerats i Madeira i de fall där produktionen inte överstiger 300 000 hl. Enligt Portugal är 
detta undantag nödvändigt för att den lokala bryggeriindustrin ska kunna överleva.

Bryggerierna i Madeira åtnjuter redan de förmåner som fastställs i artikel 4 
i rådets direktiv 92/83/EEG, genom vilket medlemsstaterna får möjlighet att tillämpa lägre 
punktskattesatser, som dock inte får underskrida 50 procent av den nationella standardsatsen 
när det gäller öl som produceras av små självständiga bryggerier vars produktion inte 
överskrider 200 000 hl.

Den ökade turismen har gjort att ett lokalt bryggeri har ökat sin produktion till en nivå som 
ligger farligt nära den fastställda gränsen bortom vilken man inte längre är berättigad till de 
nedsatta satserna. Bryggeriet kommer i så fall att drabbas av hård konkurrens från stora 
nationella och multinationella bryggerier som, till skillnad från de små och avlägsna företagen 
på Madeira, kan dra nytta av stora marknadsföringstjänster, stordriftsfördelar och lägre 
produktionskostnader.  Som kommissionen påpekar i sin motivering, är priserna på 
lokalproducerad öl trots den 50-procentiga punktskattenedsättningen fortfarande 7,5 procent 
högre än detaljhandelspriset på den öl som bryggs på det portugisiska fastlandet. Om denna 
fördel försvann skulle den lokala produktionen inte klara konkurrensen.

Föredraganden håller med Europeiska kommissionen om att de nedsatta skattesatserna måste 
bibehållas trots den ökade produktionen. Genom att öka gränsen från 200 000 hl till 
300 000 hl har kommissionen vederbörligen beaktat de eventuella konsekvenser detta kan få 
för den inre marknaden. Kommissionen påpekar att denna åtgärd endast gäller ett av de 
två bryggerierna på Madeira, och att dess konsekvenser därför kan betraktas som minimala.
Öl som har importerats till Madeira från bryggerier belägna på det portugisiska fastlandet eller 
på andra ställen kommer inte att omfattas av den nedsatta skattesatsen.  För att ytterligare 
säkra att den höjda produktionsnivån inte ger bryggerierna på Madiera en orättvis fördel 
i förhållande till den globala portugisiska marknaden, har det särskilt fastställts att för 
produktion som överstiger 200 000 hl1 kommer rätten till nedsatt skattesats enbart att gälla öl 
som konsumeras lokalt.

Även om förslaget till beslut huvudsakligen är tekniskt, anser föredraganden att det är viktigt 
att parlamentet behandlar förslaget för att garantera att de villkor som ligger till grund för det 
ursprungliga tillståndet upprätthålls och för att kontrollera att inga otillbörliga fördelar 
beviljas en sektor av ölmarknaden.

                                               
1 För närvarande den högsta produktionsnivån.
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