
DECYZJE 

DECYZJA RADY NR 895/2011/UE 

z dnia 19 grudnia 2011 r. 

zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 349, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( 1 ), 

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją Rady 2002/546/WE ( 2 ) Hiszpania została 
upoważniona do stosowania do dnia 31 grudnia 
2011 r. zwolnień lub obniżek z podatku znanego jako 
„Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercan
cías en las islas Canarias” (zwanego dalej „podatkiem 
AIEM”) w odniesieniu do niektórych produktów wytwa
rzanych lokalnie na Wyspach Kanaryjskich. Załącznik do 
tej decyzji zawiera wykaz produktów, do których mogą 
mieć zastosowanie zwolnienia z lub obniżki podatku 
AIEM. W zależności od produktu różnica w 
opodatkowaniu między produktami wytwarzanymi 
lokalnie a innymi produktami nie może przekraczać 5, 
15 lub 25 %. 

(2) Przedłużenie okresu stosowania decyzji 2002/546/WE 
o dwa lata jest uzasadnione, ponieważ podstawowe przy
czyny, dla których udzielono zezwolenia na mocy tej 
decyzji, pozostają niezmienione. W związku z tym 
w sprawozdaniu Komisji dla Rady z dnia 28 sierpnia 
2008 r. na temat stosowania szczególnych ustaleń 

dotyczących podatku AIEM obowiązującego na Wyspach 
Kanaryjskich potwierdzono zadowalające funkcjonowanie 
podatku AIEM, niewymagające żadnych zmian w decyzji 
2002/546/WE. 

(3) Ponadto w sprawozdaniu przesłanym Komisji przez hisz
pańskie organy potwierdzono dalsze istnienie niedogod
ności, które stały się przyczyną upoważnienia na objęcie 
zwolnieniem lub częściowym obniżeniem podatku AIEM 
w odniesieniu do produktów wytwarzanych lokalnie na 
Wyspach Kanaryjskich. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2002/546/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 1 ust. 1 zdanie pierwsze decyzji 2002/546/WE datę 
„31 grudnia 2011 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2013 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2011 r. 

W imieniu Rady 

M. KOROLEC 
Przewodniczący

PL 29.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 345/17 

( 1 ) Opinia z dnia 1 grudnia 2011 r. (dotychczas nieopublikowana 
w Dzienniku Urzędowym). 

( 2 ) Dz.U. L 179 z 9.7.2002, s. 22.


