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A BIZOTTSÁG 1044/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2012. november 8.)
a Guatemalában egyes halászati termékek Unióba irányuló kivitelével kapcsolatban fennálló
különleges helyzet figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendelettől az általános tarifális
preferencia-rendszer keretében alkalmazott származási szabályok tekintetében történő eltérésről
mala kormányának és feldolgozóiparának ahhoz, hogy
gondoskodjon az ország megfelelő mennyiségű származó
tonhallal való ellátásáról.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992.
október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 247. cikkére,

(7)

A meglévő ellátási rendszerek és termelési adatok alapján
az eltérést az ex 1604 14 16 KN-kód alá tartozó tonhal
filé 1 975 tonnányi éves mennyiségére indokolt engedé
lyezni. Annak biztosítására, hogy az ideiglenes eltérés
időbeli hatálya arra az időtartamra korlátozódjon,
amelyre Guatemalának szüksége van az azon szabá
lyoknak való megfeleléshez, amelyek alapján a tonhalfilé
származónak minősül, az eltérést a 2012. január 1-jétől
2013. június 30-ig terjedő időszakra kell engedélyezni. A
2013. év tekintetében a kontingensmennyiséget az enge
délyezett eltérés időtartamának figyelembevételével,
arányosítással célszerű megállapítani. Következésképpen
a 2012. évi kontingensmennyiséget 1 975 tonnában, a
2013. évit pedig 987,5 tonnában kell rögzíteni.

(8)

Annak érdekében, hogy folyamatos legyen a kedvezmé
nyes tarifális elbánásban részesíthető, Guatemalából az
Unióba irányuló feldolgozotthal-kivitel, indokolt az elté
rést visszamenőleges hatállyal, 2012. január 1-jétől enge
délyezni.

(9)

Az egyértelműség érdekében és abból a célból, hogy az
eltérés alkalmazható legyen az ex 1604 14 16 KN-kód
alá tartozó tonhalfilére, helyénvaló egyértelműen kimon
dani, hogy nem származó anyagként kizárólag a HR
0302, illetve 0303 vámtarifaszáma alá tartozó tonhal
használható fel az említett tonhalfilék előállításához.

(10)

A 2454/93/EGK rendelet szabályokat állapít meg a
vámkontingensek kezelésére vonatkozóan. Annak érdeké
ben, hogy a vámkontingensek kezelését a guatemalai
hatóságok, az uniós vámhatóságok és a Bizottság
egymással szorosan együttműködve, hatékonyan végez
hessék, indokolt ezeket a szabályokat az e rendeletben
engedélyezett eltérés keretében importált mennyiségekre
is értelemszerűen alkalmazni.

(11)

Az eltérés alkalmazásának hatékony ellenőrzése érde
kében elő kell írni a guatemalai hatóságok számára,
hogy rendszeresen tájékoztassák a Bizottságot a kiállított
„Form A” származási bizonyítványok részleteiről.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Vámkódexbizottság véleményével,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendel
kezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK
bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 89. cikke (1) bekez
désének b) pontjára,
mivel:
(1)

(2)

(3)

Az Unió a 2009. január 1-jétől alkalmazandó általános
tarifális preferenciákat meghatározó 732/2008/EK tanácsi
rendelettel (3) általános tarifális kedvezményeket nyújtott
Guatemalának.
A 2454/93/EGK rendelet meghatározza, hogy az álta
lános tarifális preferencia-rendszerben mi minősül szár
mazó terméknek. Az említett rendelet 89. cikke értel
mében az általános tarifális preferencia-rendszer kedvez
ményezett országainak engedélyezhető, hogy eltérjenek a
szóban forgó meghatározásban foglaltaktól.
Guatemala 2012. január 24-i levelében a 2454/93/EGK
rendelet 89. cikkének megfelelően kérelmezte az álta
lános tarifális preferencia-rendszerben meghatározott
származási szabályoktól való eltérést. Kérelmének alátá
masztására 2012. március 28-i, 2012. június 21-i és
2012. június 27-i levelében kiegészítő információkat
nyújtott be.

(4)

A kérelem a 1604 14 16 KN-kód alá tartozó, főtt,
fagyasztott és vákuumcsomagolt tonhalfilé (loin, a továb
biakban: tonhalfilé) 4 000 tonnás teljes éves mennyi
ségének 2012. április 1. és 2013. december 31. közötti
kivitelére vonatkozik.

(5)

A kérelemből kitűnik, hogy az eltérés alkalmazásának
elmaradása jelentős mértékben megnehezítené a guate
malai halfeldolgozó ipar számára a kedvezményes tari
fális elbánásban részesíthető tonhalfilé Unióba irányuló
kivitelének folytatását.

(6)

Az eltérésre tehát azért van szükség, hogy Guatemalának
elegendő idő álljon a rendelkezésére ahhoz, hogy halfel
dolgozó iparát felkészítse az azon szabályoknak való
megfelelésre, amelyek alapján a tonhalfilé származónak
minősül. Elegendő időt kell ugyanis biztosítani Guate

(1) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.
(2) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.
(3) HL L 211., 2008.8.6., 1. o.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 2454/93/EGK rendelet 72., 73. és 75–79. cikkétől eltérve a
Harmonizált Rendszer 0302, illetve 0303 vámtarifaszáma alá
tartozó nem származó tonhalból Guatemalában előállított, az
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ex 1604 14 16 KN-kód alá tartozó, főtt, fagyasztott és vákuum
csomagolt tonhalfilét (loint) az e rendelet 2., 3. és 4. cikkében
szereplő feltételekkel összhangban Guatemalából származónak
kell tekinteni.
2. cikk
Az 1. cikkben előírt eltérés a 2012. január 1-jétől 2013. június
30-ig tartó időszakban Guatemalából kivitt és az Unión belüli
szabad forgalomba bocsátás céljából bejelentett árukra alkalma
zandó az e rendelet mellékletében meghatározott mennyiségek
erejéig.
3. cikk
Az e rendelet mellékletében meghatározott mennyiségeket a
2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkének megfele
lően kell kezelni.
4. cikk
A guatemalai vámhatóságok kötelesek megtenni az 1. cikkben
meghatározott termékek kivitelének mennyiségi ellenőrzése
érdekében szükséges intézkedéseket.

L 310/29

Az illetékes guatemalai hatóságok által e rendelet értelmében
kibocsátott „Form A” származási bizonyítvány 4. rovatában
szerepelnie kell a következő bejegyzések valamelyikének:
— „Derogation – Commission Implementing Regulation (EU)
No 1044/2012”,
— „Excepción – Reglamento de Ejecución (UE) no 1044/2012
de la Comisión”.
Guatemala illetékes hatóságai kötelesek minden egyes naptári
negyedév esetében az adott naptári negyedévet követő hónap
végéig negyedéves kimutatást továbbítani a Bizottság felé
azokról az árumennyiségekről, amelyekre e rendelet alapján
„Form A” származási bizonyítványt állítottak ki, valamint
ezeknek a bizonyítványoknak a sorszámáról.
5. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet 2012. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2012. november 8-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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MELLÉKLET

Tételszám

KN-kód

09.1627

ex 1604 14 16

Árumegnevezés

Főtt, fagyasztott
vákuumcsomagolt
tonhalfilé (loin)

és

Időszak

Mennyiség
(nettó tömeg tonná
ban)

2012.1.1.–2012.12.31.

1 975

2013.1.1.–2013.6.30.

987,5

