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Dnia 30 września 2005 r. Rada, działając na podstawie art. 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie
wspomnianej powyżej.

Sekcja ds. Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji, której powierzono przygotowanie prac Komitetu w
tej sprawie, przyjęła swoją opinię 11 listopada 2005 r. Sprawozdawcą był Harry BYRNE.

Na 422. sesji plenarnej w dniach 14-15 grudnia 2005 r. (posiedzenie z dnia 14 grudnia 2005 r.) Euro-
pejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stosunkiem głosów 115 do 3, przy 14 głosach wstrzymujących
się, przyjął następującą opinię:

1. Streszczenie

1.1 Finlandia wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie istnieją-
cego ograniczenia na przywóz piwa przez podróżnych z
państw innych niż Państwa Członkowskie po terminie 1
stycznia 2006 r. Wniosek jest umotywowany potrzebą rozwią-
zania problemów o charakterze fiskalnym, gospodarczym,
społecznym, zdrowotnym i związanych z porządkiem
publicznym.

1.2 Wnioskowana modyfikacja zezwalałaby Finlandii
przedłużyć ograniczenia do 31 grudnia 2006 r. Podniesiono
niemniej maksymalny limit sześciu litrów do szesnastu litrów,
który jest obecnie używanym limitem w Finlandii.

1.3 EKES popiera tę modyfikację.

2. Kontekst opinii

2.1 W 2000 r. Finlandii przyznano odstępstwo do dnia 31
grudnia 2005 r., mające na celu ograniczenie przywozu na
użytek osobisty piwa przez osoby z państw innych niż Państwa
Członkowskie do ilości nie przekraczającej 6 litrów. Chodzi

zwłaszcza o granicę z Rosją, w której alkohol jest znacznie
tańszy, zatem gdyby zastosować normalne ograniczenia finan-
sowe, osoby prywatne mogłyby przywozić po ok. 200 litrów
piwa.

2.2 Ze względu na znaczną rozbieżność cenową, wpływ
nieograniczonego importu na fiński handel detaliczny, przy-
chody państwa z tytułu podatków oraz na problemy społeczne
i zdrowotne byłby poważny.

2.3 Finlandia dokonała już jednak znacznych obniżek
podatków w 2004 r. i stosuje także wyższy limit szesnastu
litrów zamiast sześciu. Finlandia stara się zatem podążać w
stronę długoterminowego rozwiązania.

3. Ogólne uwagi

3.1 Komitet odnotowuje kroki poczynione już przez
Finlandię w celu rozwiązania problemu i dlatego też uważa, że
stosowne jest przedłużenie odstępstwa do dnia 31 grudnia
2006 r.
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