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Az Európai Gazdasági  és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi rendeletre a Madeira és az 
Azori-szigetek autonóm régióba behozott egyes ipari termékekre a Közös Vámtarifa alapján 

alkalmazott autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről

(COM(2009) 370 végleges – 2009/0125 (CNS))

(2010/C 255/10)

Főelőadó: Mário SOARES

2009. szeptember 7-én a Tanács úgy határozott, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 262. cikke
alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a következő tárgyban:

Javaslat tanácsi rendeletre a Madeira és az Azori-szigetek autonóm régióba behozott egyes ipari termékekre a Közös Vám
tarifa alapján alkalmazott autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről

COM(2009) 370 végleges – 2009/0125 (CNS).

Az EGSZB elnöksége 2009. november 17-én megbízta az „Egységes piac, termelés és fogyasztás” szekciót a
bizottsági munka előkészítésével.

Az eljárási szabályzat 20.  cikkének értelmében az Európai Gazdasági  és Szociális Bizottság 2009. december 
16–17-én tartott, 458. plenáris ülésén (a december 17-i ülésnapon) főelőadót jelölt ki Mário SOARES szemé
lyében, továbbá 133 szavazattal 2 ellenében, elfogadta a következő véleményt.

1.    Következtetések és ajánlások

1.1   Az EGSZB egyetért az Európai Bizottság tanácsi rendeletre
tett javaslatával. 

1.2   Az EGSZB úgy véli, hogy az Azori-szigetek és Madeira leg
külső régióinak sajátosságai teljes mértékben indokolják olyan
támogató intézkedések elfogadását, amelyek a helyi gazdaság
megsegítését célozzák. Ez utóbbi ugyanis hagyományosan szinte
teljesen az idegenforgalmi bevételektől függ. Jelenleg más legkülső
régiók (például a Kanári-szigetek) is hasonló rendszerrel
rendelkeznek. 

1.3   Az intézkedésjavaslatok elősegítik egyéb, közvetlenül az
idegenfogalomhoz nem kötődő tevékenységek fennmaradását és
fejlődését, hozzájárulva ezzel a helyi foglalkoztatás stabilizá
lásához és megőrzéséhez, amely így kevésbé lesz kitéve az idegen
forgalomban előforduló ingadozásoknak. 

1.4   Az EGSZB szerint ezt az intézkedés kedvező hatással van a
régió gazdasági fejlődésére és a helyi foglalkoztatás szintjének
fenntartására. 

2.    Az Európai Bizottság rendeletjavaslatának összefoglalása

2.1    Tárgy

2.1.1   Az Európai Bizottság javasolja a Közös Vámtarifa szerinti
autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztését Madeira és az

Azori-szigetek autonóm régióiba történő behozatalok esetében
egy sor (az I. mellékletben szereplő) mezőgazdasági, kereske
delmi  és ipari felhasználásra szánt késztermékre vonatkozóan,
illetve (a II. mellékletben szereplő) számos mezőgazdasági, vala
mint ipari feldolgozási vagy karbantartási felhasználásra szánt
nyersanyagra, alkatrészre és összetevőre vonatkozóan. 

2.1.2   A késztermékeket legalább két éven át a szóban forgó szi
getek helyi vállalkozásainak kell használniuk, és csak ezt követően
értékesíthetik őket szabadon az Európai Közösség vámterületén
másutt lévő vállalkozásoknak. 

2.1.3   A nyersanyagokat, alkatrészeket és összetevőket mező
gazdaság, ipari feldolgozási és karbantartási célokra kell majd fel
használni a szigeteken. 

2.1.4   A visszaélések és az érintett áruk kereskedelmi forgalmá
nak hagyományos viszonyrendszereit érintő változások megelő
zése érdekében a rendelet vámellenőrzési eljárás alkalmazását írja
elő. 

2.2    Időtartam

A javasolt felfüggesztés a 2010. január 1-jétől 2019. december 
31-ig terjedő időszakra vonatkozik.

2.3    Az intézkedés sajátossága a korábban érvényben levő rendszerhez
képest

2.3.1   Az intézkedésnek minden olyan gazdasági szereplő a
haszonélvezője, aki a szóban forgó régiókban tevékenykedik. 
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2.3.2   Az 1657/93/EGK tanácsi rendelet értelmében egészen a 
közelmúltig csak az Azori-szigetek és Madeira vámszabad terüle
tein tevékenykedők élvezhették az intézkedés előnyeit. Ez a ren
delet 2008. december 31-én hatályát vesztette anélkül, hogy elérte 
volna az eredetileg kitűzött célokat. Ezért az Azori-szigetek és 
Madeira regionális önkormányzatainak javaslatára, illetve a por
tugál állam támogatásával az Európai Bizottság úgy határozott, 
hogy javasolja az érvényességi kör kiterjesztését, méghozzá egy 
olyan új rendelettel, amelynek kibővített alkalmazási területe 
kiterjed ezen régiók valamennyi gazdasági szereplőjére.

2.4    Jogalap

A javaslat jogalapja az EK-Szerződés 299. cikkének (2) bekezdése.

2.5    Az intézkedés indokolása

A cél azoknak a gazdasági ágazatoknak a támogatása, amelyek 
nem függenek közvetlenül az idegenforgalomból származó bevé
telektől, hogy így valamilyen módon ellensúlyozni lehessen az 
idegenforgalmi ágazat ingadozásait és stabilizálni a helyi 
foglalkoztatást.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 17-én.

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
elnöke

Mario SEPI

      
    
      
   
    
     
   
  
    
   

 

     

      

     
   
   
   

  

 


