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I
(Acte legislative)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (UE) NR. 1386/2011 AL CONSILIULUI
din 19 decembrie 2011
privind suspendarea temporară a taxelor autonome din Tariful vamal comun asupra importurilor
anumitor produse industriale în Insulele Canare
articolul 349 din tratat. Cererea a fost justificată prin
faptul că, din cauza depărtării respectivelor insule,
operatorii economici suferă importante handicapuri
economice și comerciale, cu efecte negative asupra
tendințelor demografice, asupra ocupării forței de
muncă și asupra evoluției sociale și economice.

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
în special articolul 349,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele
naționale,

(3)

Sectorul industrial din Insulele Canare, ca și sectorul
construcțiilor, a fost puternic afectat de recenta criză
economică. Prăbușirea sectorului de construcții a
antrenat contracția tuturor sectoarelor auxiliare care
depind de acesta. Condițiile financiare nefavorabile au
afectat serios numeroase sectoare economice. Mai mult,
creșterea bruscă a șomajului în Spania a agravat scăderea
cererii interne, inclusiv a cererii de produse industriale.

(4)

În ultimii zece ani, rata șomajului din Insulele Canare a
depășit în mod constant media națională a Spaniei și,
începând din 2009, Insulele Canare au înregistrat cel
mai înalt nivel al șomajului din întreaga țară (Eurostat:
Statistici regionale – Rata șomajului, pe regiuni NUTS 2,
1999-2009). În plus, mai mult de jumătate din producția
industrială a Insulelor Canare este consumată acolo, un
lucru deosebit de grav dacă ținem cont de faptul că
cererea din Insulele Canare a fost mai puternic afectată.

(5)

Astfel, pentru a asigura perspective pe termen lung
pentru investitori și pentru a permite operatorilor
economici să își redreseze activitățile industriale și
comerciale până la un nivel care să stabilizeze mediul
economic și social al Insulelor Canare, este oportun să
se prelungească în totalitate suspendarea taxelor vamale
prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite
mărfuri prevăzute în anexa II și în anexa III la Regula
mentul (CE) nr. 704/2002, pentru o perioadă de 10 ani.

(6)

În plus, în același context, autoritățile spaniole au solicitat
suspendarea taxelor vamale prevăzute în Tariful vamal
comun pentru încă trei produse, încadrate la codurile
NC 3902 10, 3903 11, 3906 10 00 și 3906 10.
Această solicitare a fost acceptată, întrucât aceste
măsuri de suspendare vor consolida economia Insulelor
Canare.

având în vedere avizul Parlamentului European (1),
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (2),
după consultarea Comitetului Regiunilor,
hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,
întrucât:
(1)

(2)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 704/2002 al
Consiliului din 25 martie 2002 privind suspendarea
temporară a drepturilor autonome din Tariful vamal
comun la importul unui anumit număr de produse
industriale, precum și deschiderea și modul de gestionare
a contingentelor tarifare comunitare autonome la
importul anumitor produse pescărești în Insulele
Canare (3), suspendarea taxelor vamale prevăzute în
Tariful vamal comun pentru anumite echipamente cu
destinație comercială sau industrială va expira la
31 decembrie 2011.
În septembrie 2010, guvernul Spaniei a solicitat, în
numele guvernului Insulelor Canare, prelungirea
suspendării taxelor vamale autonome din Tariful vamal
comun pentru un număr de produse, în conformitate cu

(1) Avizul din 15 noiembrie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2) Avizul din 22 septembrie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(3) JO L 111, 26.4.2002, p. 1.
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(7)

(8)

(9)
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Pentru a garanta că doar operatorii economici de pe
teritoriul Insulelor Canare beneficiază de aceste măsuri
tarifare, suspendările ar trebui condiționate de utilizarea
finală a acestor produse, în conformitate cu Regula
mentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din
12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal
comunitar (1) și cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al
Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții
de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consi
liului de instituire a Codului vamal comunitar (2).

În cazul devierii fluxurilor comerciale și pentru a asigura
condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului
regulament, ar trebui să i se confere Comisiei competențe
de executare care să-i permită să retragă temporar
suspendarea. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate
în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al
Parlamentului European și al Consiliului din
16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor
generale privind mecanismele de control de către statele
membre al exercitării competențelor de executare de către
Comisie (3).

Modificările aduse Nomenclaturii combinate nu pot să
atragă după ele schimbarea de fond a naturii suspendării
taxelor. În consecință, Comisiei ar trebui să i se delege
competența de adoptare a unor acte în conformitate cu
articolul 290 din tratat, astfel încât aceasta să poată
efectua modificările și adaptările tehnice necesare în
lista de mărfuri cu privire la care se aplică suspendarea.
Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte
delegate, ar trebui să asigure o transmitere în timp util
și adecvată a documentelor relevante către Consiliu.

În vederea asigurării continuității cu măsurile prevăzute
în Regulamentul (CE) nr. 704/2002, este necesar ca
măsurile prevăzute de prezentul regulament să se aplice
începând cu 1 ianuarie 2012,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
De la 1 ianuarie 2012 până la 31 decembrie 2021, taxele
vamale din Tariful vamal comun aplicabile la importul în
Insulele Canare de echipamente cu destinație comercială sau
industrială încadrate la codurile NC enumerate în anexa I se
suspendă în totalitate.
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Articolul 2
De la 1 ianuarie 2012 până la 31 decembrie 2021, taxele
vamale din Tariful vamal comun aplicabile la importul de
materii prime, piese și componente încadrate la codurile NC
enumerate în anexa II și utilizate în Insulele Canare pentru
transformări industriale sau întreținere se suspendă în totalitate.

Articolul 3
Suspendarea taxelor vamale menționată la articolele 1 și 2 este
condiționată de utilizarea finală în conformitate cu articolele 21
și 82 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și de controalele
prevăzute la articolele 291-300 din Regulamentul (CEE)
nr. 2454/93.

Articolul 4
(1)
În cazul în care Comisia are motive să considere că o
suspendare prevăzută în prezentul regulament a condus la
devierea fluxurilor comerciale pentru un anumit produs,
aceasta poate să adopte acte de punere în aplicare prin care
să retragă temporar suspendarea pentru o perioadă care să nu
depășească 12 luni. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă
în conformitate cu procedura de examinare menționată la
articolul 8.

Taxele vamale la importul produselor pentru care suspendarea a
fost retrasă temporar sunt acoperite de o garanție, iar punerea în
liberă circulație a produselor în cauză în Insulele Canare este
condiționată de furnizarea unei astfel de garanții.

(2)
În cazul în care Consiliul decide, în conformitate cu
procedura prevăzută în tratat, în termen de 12 luni, că
suspendarea ar trebui retrasă în mod definitiv, suma taxelor
garantate se percepe cu titlu definitiv.

(3)
Dacă în perioada de 12 luni nu s-a adoptat nicio decizie
definitivă în conformitate cu alineatul (2), garanțiile constituite
se eliberează.

Articolul 5
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în confor
mitate cu articolul 6 în ceea ce privește modificările și adaptările
tehnice ale anexelor I și II, necesare ca urmare a modificărilor
Nomenclaturii combinate.

Articolul 6

Aceste mărfuri se utilizează în conformitate cu dispozițiile
relevante ale Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 și ale Regula
mentului (CEE) nr. 2454/93 pentru o perioadă de cel puțin 24
de luni după punerea în liberă circulație de către operatorii
economici din Insulele Canare.

(1)
Competența de a adopta acte delegate este conferită
Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(1) JO L 302, 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L 253, 11.10.1993, p. 1.
(3) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(2)
Competența de a adopta acte delegate menționată la
articolul 5 se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată
de la 1 ianuarie 2012.
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(3)
Delegarea de competențe menționată la articolul 5 poate
fi revocată oricând de Consiliu. O decizie de revocare pune
capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă.
Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată
ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere
actelor delegate care sunt deja în vigoare.
(4)
De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică
Consiliului.
(5)
Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 intră în
vigoare numai în cazul în care Consiliul nu a formulat
obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia
către Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului
respectiv, Consiliul a informat Comisia că nu va formula
obiecțiuni.
Articolul 7
Parlamentul European este informat cu privire la adoptarea de
acte delegate de către Comisie, cu privire la orice obiecții
formulate privind acestea sau la revocarea delegării de
competențe de către Consiliu.
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Articolul 8
(1)
Comisia este asistată de Comitetul Codului vamal,
instituit prin articolul 247a alineatul (1) din Regulamentul
(CEE) nr. 2913/92. Respectivul comitet este un comitet în
înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se
aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 9
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2011.
Pentru Consiliu
Președintele
M. KOROLEC
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ANEXA I
Echipamente cu destinație comercială sau industrială care intră sub incidența codurilor NC (1)
4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

4011 62

8472

9007 10
8523 29 39

9007 20

4011 63

8523 29 90

9008 50

4011 69

8523 49 99

4011 92

8523 51 99

4011 93

8473

4011 94
4011 99

8523 59 99
8523 80 99

8501

8525 50

9010 10

5608

8525 80 11

9010 50

6403 40

8525 80 19

9011

6403 51 05

8526

6403 59 05
6403 91 05
6403 99 05

9012

8415
9030 10
8701
9030 31
9030 33
8702

9106

8704 21 31

9107

8418 30 80

8704 21 39

9207

8418 40 80

8704 21 91

8418 50

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

8704 22

9507 10

8418 69

8704 23

9507 20 90

8418 91

8704 31 31

9507 30

8418 99

8704 31 39

8427

8704 31 91

(1) Astfel cum sunt definite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare
a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun
(JO L 282, 28.10.2011, p. 1).
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8431 20

8704 31 99

8443 31
8704 32
8443 32

8518 40 30

8704 90

8518 90

8705

8519 20

9006 10

8443 39 10
8443 39 39

8450 11 90

8519 81 51

8450 12

8521 10 95

9006 30

8450 19

8522 90 49

9006 52
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ANEXA II
Materii prime, piese și componente utilizate în scopuri agricole, pentru transformări industriale sau întreținere și
care intră sub incidența codurilor NC (1)
3901

5501

3902 10

5502

3903 11

5503

8706

3904 10

5504

8707

3906 10

5505

8708

4407 21

8714
5506

4407 22

4407 25

5507
5108

5508 10 10

5110

5508 20 10

5111

5509
5510

4407 26

5512
5513

4407 29

5514

9002 90

5515

9006 91

5516

9007 91

6001

9007 92

6002

9008 90

5112

4407 99

9010 90
6217 90

9104

6305

9108

4410

9109

4412
5205
5208

9110

5209
5210
5212

6309

5401 10 12

6406

5401 10 14

7601

5401 20 10

9111
9112

(1) Astfel cum sunt definite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare
a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 282,
28.10.2011, p. 1).
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5402

8529 10 80

5403

8529 10 95

5404 11

8529 90

5404 90
5407
5408
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