
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. július 8.)

az Uruguayi Keleti Köztársaság által meghozott, a skót whisky kereskedelmét érintő
intézkedésekből és azt szintén érintő gyakorlatból álló kereskedelmet gátló akadályok

tekintetében megindított felülvizsgálati eljárás felfüggesztéséről

(2005/567/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a
Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi
szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának
biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén
követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1994.
december 22-i 3286/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 11. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) 2004. szeptember 2-án a Skót Whisky Társaság (a továb-
biakban: SWA [Scotch Whisky Association]) panaszt
nyújtott be a 3286/94/EK rendelet (a továbbiakban: a
rendelet) 4. cikke alapján.

(2) Az SWA szerint a whisky Uruguayi Keleti Köztársaságba
irányuló közösségi exportját számos, a rendelet 2.
cikkének (1) bekezdése értelmében vett kereskedelmet
gátló akadály nehezíti.

(3) Az állítólagos kereskedelmet gátló akadályok mindegyike
az uruguayi jövedéki adórendszer előírásaival van össze-
függésben.

(4) A Bizottság a rendelet által létrehozott tanácsadó bizott-
sággal folytatott konzultációt követően úgy döntött, hogy
a panasz a felülvizsgálati eljárás kezdeményezéséhez
elegendő mértékű bizonyítékot tartalmaz. Az eljárás
megindításáról szóló értesítés 2004. október 23-án került
közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában (2).

(5) A vizsgálat során Uruguay kormánya készségét fejezte ki,
hogy tárgyalásos úton kísérelje meg a panaszban felvetett
kérdések rendezését, és az alábbi javaslatokat terjesztette
elő:

a) A legalacsonyabb adókategóriába tartozó whiskykre
vonatkozó három évnél rövidebb érlelési időt előíró
követelmény visszavonása. Az intézkedés 2005. július
1-jén lép hatályba.

b) A zárjegyek alkalmazása tekintetében a hazai és
importált whiskyk egyenlő elbánásban való részesí-
tése. Az Uruguayi Keleti Köztársaság 2005. június
30-ig módosítja rendelkezéseit, és az intézkedés 90
napos átmeneti időszakot követően lép hatályba.

c) Az IMESI adó szerkezetének megváltoztatása oly
módon, hogy az összhangba kerüljön a nemzetközileg
leggyakrabban alkalmazott adórendszerek előírásaival.
Ez a változtatás kezelni igyekszik az átláthatóság és
előreláthatatlanság állítólagos hiányának kérdését. A
reformfolyamat várhatóan 2006 végéig tart.

(6) Mindezekre tekintettel a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az
eljárás felfüggesztése helyénvaló.

(7) A Közösség figyelemmel kíséri a tárgyalásos megoldás
végrehajtását, és amikor Uruguay kormánya teljesíti köte-
lezettségeit, az eljárást megszünteti.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a tanácsadó bizottság véleményével,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Az Uruguayi Keleti Köztársaság által meghozott, a skót whisky
kereskedelmét érintő intézkedésekből és azt szintén érintő
gyakorlatból álló kereskedelmet gátló akadályok tekintetében
megindított felülvizsgálati eljárást felfüggeszti.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 8-án.

a Bizottság részéről
Peter MANDELSON
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