
DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 lipca 2005 r.

zawieszająca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w formie nałożonych środków
i praktyk stosowanych przez Wschodnią Republikę Urugwaju wpływających na handel szkocką

whisky

(2005/567/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 z grudnia
1994 r. ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie
wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania
praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodo-
wego, w szczególności tych ustanowionych pod auspicjami
Światowej Organizacji Handlu (1), w szczególności jego art. 11
ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 2 września 2004 r. Stowarzyszenie Scotch
Whisky (SWA) złożyło skargę zgodnie z art. 4 rozporzą-
dzenia (WE) nr 3286/94 („przedmiotowe rozporzą-
dzenie”).

(2) SWA twierdziło, iż wspólnotowy wywóz whisky do
Wschodniej Republiki Urugwaju był utrudniany przez
różnorakie przeszkody w handlu w rozumieniu art. 2
ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia.

(3) Wszystkie domniemane przeszkody w wymianie hand-
lowej były powiązane z urugwajskim wewnętrznym
systemem podatku akcyzowego.

(4) Komisja uznała, po przeprowadzeniu odpowiednich
konsultacji z Komitetem Doradczym ustanowionym na
mocy przedmiotowego rozporządzenia, że skarga zawie-
rała dowody wystarczające do wszczęcia procedury
kontrolnej. Dlatego też w dniu 23 października
2004 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opubli-
kowano zawiadomienie o wszczęciu procedury
kontrolnej (2).

(5) W czasie dochodzenia rząd Urugwaju wyraził gotowość
do wypracowania w drodze negocjacji rozwiązania doty-
czącego kwestii podniesionych w skardze i zapro-
ponował:

a) wycofanie wymagania, zgodnie z którym whisky
o wieku poniżej trzech lat powinna być objęta
najniższą kategorią podatkową. Środek ten stanie się
skuteczny od dnia 1 lipca 2005 r.;

b) zastosowanie takiego samego traktowania wobec
whisky krajowej i importowanej w odniesieniu do
wymagania mocowania banderoli. Wschodnia Repu-
blika Urugwaju zmieni swoje przepisy wykonawcze
do dnia 30 czerwca 2005 r. i wspomniany środek
wejdzie w życie po okresie przejściowym wynoszącym
90 dni;

c) promowanie zmiany struktury podatku IMESI celem
dostosowania go do najczęściej stosowanych
systemów podatkowych na poziomie międzynaro-
dowym. Zmiana ta byłaby pomocna w rozwiązaniu
kwestii domniemanego braku przejrzystości
i przewidywalności. Oczekuje się, że proces reformo-
wania zakończy się do końca 2006 r.

(6) Dlatego też Komisja uważa za stosowne zawieszenie
procedury kontrolnej.

(7) Wspólnota będzie kontrolowała sposób wykonywania
wynegocjowanego rozwiązania i zakończy procedurę
kontrolną, gdy rząd Urugwaju wypełni swoje zobowią-
zania.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu Doradczego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Niniejszym zawiesza się procedurę kontrolną dotyczącą prze-
szkód w wymianie handlowej w formie narzuconych środków
i praktyk stosowanych przez Wschodnią Republikę Urugwaju
wpływających na handel szkocką whisky.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
Peter MANDELSON

Członek Komisji
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