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AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

RÅDET
RÅDETS BESLUTNING
af 3. juni 2008
om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats for lokalt produceret øl i
den selvstyrende region Madeira
(2008/417/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 299, stk. 2, andet afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter anmodning af 30. maj 2007 og med henvisning til
traktatens artikel 299, stk. 2, anmoder Portugal om en
undtagelse fra traktatens artikel 90 med henblik på at
anvende en reduceret punktafgiftssats, som er lavere
end den normale nationale punktafgiftssats, der er
fastsat i overensstemmelse med Rådets direktiv
92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (2), for øl, der er produceret på Madeira,
på bryggerier, hvis årlige produktion ikke overstiger
300 000 hl. Den reducerede afgiftssats for så vidt angår
produktion ud over 200 000 hl skal kun skal gælde, i det
omfang produktionen forbruges lokalt.

(1) Udtalelse af 11.4.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) EFT L 316 af 31.10.1992, s. 29.

(2)

Som begrundelse for sin anmodning har Portugal fremført, at de tilbudte muligheder i artikel 4 i Rådets direktiv
92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af
punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige
drikkevarer (3) ikke er tilstrækkelige til at opveje ulemperne for bryggerierne på Madeira som følge af deres
afsides beliggenhed, manglen på geografisk sammenhæng
og de lokale markeders begrænsede størrelse. Ifølge
denne artikel kan bryggerier, der ikke producerer over
200 000 hl øl om året, drage fordel af reducerede punktafgiftssatser, når disse satser ikke ligger mere end 50 %
under den normale nationale punktafgiftssats. Portugal
har gjort brug af denne bestemmelse og anvendt en
reduktion på 50 % for bryggerier, hvis årlige produktion
ikke overstiger 200 000 hl. Dette betyder imidlertid ikke,
at bryggerier på Madeira, der producerer mere end denne
overgrænse, befinder sig i en position, der er tilstrækkelig
stærk til at imødegå konkurrencen fra øl fra det portugisiske fastland (eller resten af det europæiske fastland).
Deres andel af det lokale marked vil fortsat blive mindsket som følge af den skarpe konkurrence, som de fortsat
vil være udsat for, fra øl produceret uden for Madeira,
fordi de på grund af deres afsides beliggenhed må påtage
sig ekstra omkostninger i form af store lagre, transport af
råvarer og hjælpematerialer samt emballage fra det portugisiske fastland. Selv om sådanne bryggerier efter at have
nået en årlig produktion på 200 000 hl ikke længere kan
betragtes som »små«, jf. artikel 4 i direktiv 92/83/EØF, vil
de ikke desto mindre stadig være små sammenlignet med
de store nationale og multinationale bryggerier, som de
konkurrerer med. Det er derfor afgørende for den lokale
bryggerisektors fortsatte overlevelse, at bryggerier kan
drage fordel af en reduceret sats, hvis deres årlige produktion overstiger 200 000 hl, men ikke 300 000 hl.

(3) EFT L 316 af 31.10.1992, s. 21. Ændret ved tiltrædelsesakten af
2005.
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Portugal anmoder således om, at retten til at anvende en
reduceret sats, der fastsættes til 50 % under den normale
nationale punktafgiftssats, bør gælde for øl produceret
lokalt på Madeira af uafhængige bryggerier, hvis årlige
produktion ikke overstiger 300 000 hl. Men i de tilfælde,
hvor den årlige produktion overstiger 200 000 hl, gælder
retten til en reduceret afgiftssats for den mængde, som
overstiger grænsen, kun for øl, der forbruges lokalt på
Madeira.

En omhyggelig undersøgelse af situationen viser, at det er
afgørende at efterkomme Portugals anmodning, hvis en
bryggeriindustri skal bevares i den perifere region
Madeira. Det står klart — under de omstændigheder,
der kendetegner den foreliggende sag, og med forbehold
af de relevante betingelser — at udvidelsen af afgiftsreduktionen vil medføre, at bryggeriindustrien på Madeira
sikres lige konkurrencevilkår i forhold til sine konkurrenter på det portugisiske fastland og i andre medlemsstater. Den opnåede fiskale fordel vil alene opveje de
ekstra omkostninger, der nødvendigvis påløber som
følge af industriens afsides beliggenhed.

For ikke at undergrave det indre marked skal denne ret til
en reduceret sats for den del af produktionen, som overstiger 200 000 hl, kun gælde for øl, der produceres og
forbruges lokalt på Madeira.

Selv om den ønskede undtagelse fra traktatens artikel 90
er nødvendig for at sikre, at udviklingen på Madeira i den
yderste periferi ikke bringes i fare, er det også nødvendigt
at fastsætte en frist for afgiftsundtagelsers gyldighed. Det
er på den anden side vigtigt at sikre, at de lokale
erhvervsdrivende har den fornødne sikkerhed for, at de
kan udvikle deres kommercielle aktiviteter. Undtagelsen
bør derfor bevilges for en seksårsperiode.
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VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Uanset traktatens artikel 90 bemyndiges Portugal herved til at
anvende en punktafgiftssats, som er lavere end den normale
nationale punktafgiftssats, der er fastsat i overensstemmelse
med direktiv 92/84/EØF, for øl, der produceres i den selvstyrende region Madeira af uafhængige bryggerier i den region, hvis
samlede årlige produktion ikke overstiger 300 000 hl øl. Den
reducerede afgiftssats for så vidt angår produktion ud over
200 000 hl pr. år vil kun gælde, i det omfang produktionen
forbruges lokalt på Madeira.
Udtrykket »små uafhængige bryggerier« dækker bryggerier, som
er juridisk og økonomisk uafhængige af andre bryggerier, og
som benytter lokaler, der er fysisk adskilt fra andre bryggeriers
lokaler og ikke drives på licens. Ved samarbejde mellem to eller
flere bryggerier med en samlet årlig produktion på ikke over
300 000 hl kan disse imidlertid behandles som et enkelt
uafhængigt bryggeri.
Den reducerede punktafgiftssats, som kan ligge under mindstesatsen, må ikke fastsættes til mere end 50 % under den normale
nationale punktafgiftssats for Portugal.
Artikel 2
Senest den 31. december 2010 fremsender Portugal en rapport
om situationen til Kommissionen, så den kan afgøre, om de
forhold, der lå til grund for indrømmelsen af den undtagelse,
der er omhandlet i artikel 1, fortsat er til stede.
Artikel 3
Denne beslutning gælder indtil den 31. december 2013.
Artikel 4
Denne beslutning er rettet til Den Portugisiske Republik.

(7)

Der bør endvidere stilles krav om, at der udarbejdes en
midtvejsrapport, så Kommissionen kan vurdere, om de
betingelser, der ligger til grund for indrømmelsen af en
sådan undtagelse, fortsat er opfyldt.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2008.
På Rådets vegne

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning må ikke
indskrænke anvendelsen af traktatens artikel 87 og 88 —
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