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Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w  sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Rady czasowo zawieszającego cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz 

niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Madery i  Azorów

COM(2009) 370 wersja ostateczna – 2009/0125 (CNS)

(2010/C 255/10)

Sprawozdawca generalny: Mário SOARES

Dnia 7 września 2009 r. Rada, działając na podstawie art. 262 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europej
ską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie

wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady czasowo zawieszającego cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz 
niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Madery i Azorów

COM(2009) 370 wersja ostateczna – 2009/0125 (CNS).

W dniu 17 listopada 2009 r. Prezydium Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego powierzyło przy
gotowanie opinii w tej sprawie Sekcji Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji.

Zgodnie z postanowieniami artykułu 20 swego regulaminu wewnętrznego, Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny na 458. sesji plenarnej w dniach 16-17 grudnia 2009 r. (posiedzenie z 17 grudnia) wyznaczył na 
sprawozdawcę generalnego Maria SOARESA oraz stosunkiem głosów 133 do 2 przyjął następującą opinię:

1.    Wnioski i zalecenia

1.1   Komitet zgadza się z treścią przedstawionego przez Komi
sję wniosku dotyczącego rozporządzenia. 

1.2   Komitet jest zdania, że status Azorów i Madery jako regio
nów najbardziej oddalonych w pełni uzasadnia przyjęcie środków 
na rzecz wsparcia rozwoju gospodarki lokalnej, która jest trady
cyjnie niemal wyłącznie uzależniona od przychodów z turystyki. 
Inne regiony najbardziej oddalone, jak np. Wyspy Kanaryjskie, 
również korzystają obecnie z podobnego systemu. 

1.3   Proponowane środki zachęcają do utrzymania i rozwijania 
innych, niepowiązanych bezpośrednio z  turystyką, rodzajów 
działalności gospodarczej, przyczyniając się do stabilizacji i utrzy
mania lokalnego zatrudnienia, które stanie się dzięki temu mniej 
narażone na zmienną koniunkturę w branży turystycznej. 

1.4   Komitet uważa, że rozwiązanie to będzie miało pozytywny 
wpływ na rozwój gospodarczy tego regionu i  utrzymanie lokal
nego zatrudnienia. 

2.    Streszczenie wniosku Komisji

2.1    Zakres zastosowania

2.1.1   Komisja proponuje czasowo zawieszenie ceł autonomicz
nych Wspólnej Taryfy Celnej obowiązujących przy przywozie do 
regionów autonomicznych Madery i  Azorów szeregu wyrobów 
gotowych przeznaczonych do użytku w rolnictwie oraz w celach 

handlowych i  przemysłowych (wymienionych w  załączniku I), 
a  także szeregu surowców, części i  składników (wymienionych 
w załączniku II) wykorzystywanych w tychże regionach do celów 
rolniczych lub do przetwarzania przemysłowego i konserwacji. 

2.1.2   Wyroby gotowe będą musiały być używane przez lokal
ne przedsiębiorstwa na tych wyspach przez okres co najmniej 
dwóch lat, zanim będą mogły być swobodnie odsprzedane innym 
przedsiębiorstwom zlokalizowanym w  innej części obszaru cel
nego Wspólnoty Europejskiej. 

2.1.3   Surowce, części i składniki będą musiały być wykorzysty
wane na tych wyspach do celów rolniczych oraz do przetworze
nia przemysłowego i konserwacji. 

2.1.4   Aby zapobiec wszelkim nadużyciom lub jakiejkolwiek 
zmianie w  tradycyjnych przepływach handlowych powyższych 
towarów, przewiduje się kontrole końcowego przeznaczenia. 

2.2    Okres ważności

Proponowane zawieszenie ceł obejmuje okres od 1  stycznia 
2010 r. do 31 grudnia 2019 r.

2.3    Szczególny charakter tego rozwiązania w  stosunku do systemu 
obowiązującego uprzednio

2.3.1   Beneficjentami tego rozwiązania są wszystkie podmioty 
gospodarcze zlokalizowane na terytorium tych regionów. 
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2.3.2   Do niedawna z  rozwiązania tego mogły korzystać jedy
nie podmioty zlokalizowane w  strefach wolnocłowych na Azo
rach i  Maderze, na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) 
nr  1657/93. Rozporządzenie to wygasło z  dniem 31  grudnia 
2008  r., nie osiągnąwszy wstępnie założonych rezultatów; 
w związku z tym Komisja, na wniosek władz regionalnych Azo
rów i Madery i przy poparciu rządu portugalskiego, postanowiła 
zaproponować rozszerzenie zakresu zastosowania poprzez usta
nowienie nowego rozporządzenia, którego zakres obejmie 
wszystkie podmioty gospodarcze zlokalizowane na terytorium 
tych regionów.

2.4    Podstawa prawna

Podstawę prawną stanowi art. 299 ust. 2 TWE.

2.5    Uzasadnienie zastosowania tego rozwiązania

Proponowane rozwiązanie ma na celu wsparcie tych sektorów 
gospodarki, które nie są bezpośrednio uzależnione od przycho
dów branży turystyki, w celu pewnego zrównoważenia niestabil
ności sektora turystyki i ustabilizowania lokalnego zatrudnienia.

Bruksela. 17 grudnia 2009 r.

Przewodniczący 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Mario SEPI

        
       
    
       
       
       
        
     
     
   
 

     

      

      

    
      
    
     

   

 


