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A BIZOTTSÁG 1102/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2013. november 6.)
a Guatemalában egyes halászati termékek Unióba irányuló kivitelével kapcsolatban fennálló
különleges helyzet figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendelettől az általános tarifális
preferenciarendszer keretében alkalmazott származási szabályok tekintetében történő eltérésről
szóló 1044/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról
ahhoz, hogy halfeldolgozó iparát felkészítse az azon
szabályoknak való megfelelésre, amelyek alapján a
tonhalfilé származónak minősül.

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,
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,

(5)

Annak biztosítása érdekében, 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 2013. július 1-jétől
2013. december 31-ig terjedő időszakra kell engedé
lyezni.

(6)

Annak érdekében, hogy folyamatos legyen a kedvezmé
nyes tarifális elbánásban részesíthető, Guatemalából az
Unióba történő halkivitel, az eltérést indokolt visszame
nőleges hatállyal, 2013. július 1-jétől engedélyezni.

(7)

Az 1044/2012/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek
megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Vámkódexbizottság véleményével,

mivel:
(1)

(2)

Az 1044/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelettel (3) a
Bizottság
eltérést
biztosított
Guatemalának
a
2454/93/EGK rendeletben foglalt származási szabályok
tól, és ezzel lehetővé tette, hogy egyes, nem származó
halból Guatemalában előállított, feldolgozott halászati
termékek Guatemalából származónak minősüljenek. Ez
az eltérés 2013. június 30-án lejárt.
Guatemala 2013. május 27-i levelében kérelmezte az
eltérés meghosszabbítását. A kérelem 2013. december
31-ig kéri az eltérés meghosszabbítását 987,5 tonna, a
1604 14 16 KN-kód alá tartozó főtt, fagyasztott és váku
umcsomagolt tonhalfilé (loin, a továbbiakban: tonhalfilé)
vonatkozásában. Kérelmének alátámasztására 2013. július
17-i és 29-i levelében Guatemala kiegészítő informáci
ókat nyújtott be.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1044/2012/EU végrehajtási rendelet a következőképpen
módosul:

1. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:
(3)

(4)

A kérelemből kitűnik, hogy az eltérés alkalmazásának
időtartama nem volt elégséges Guatemala számára ahhoz,
hogy megfelelő szintű, származónak minősülő tonhalellá
tást biztosítson az ország számára.
Az eltérés meghosszabbítására tehát azért van szükség,
hogy Guatemalának elegendő idő álljon a rendelkezésére

(1) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.
(2) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.
(3) A Bizottság 2012. november 8-i 1044/2012/EU végrehajtási rende
lete a Guatemalában egyes halászati termékek Unióba irányuló kivi
telével kapcsolatban fennálló különleges helyzet figyelembevétele
érdekében a 2454/93/EGK rendelettől az általános tarifális preferen
ciarendszer keretében alkalmazott származási szabályok tekintetében
történő eltérésről (HL L 310., 2012.11.9., 28. o.).

„2. cikk
Az 1. cikkben foglalt eltérés a 2012. január 1-jétől 2013.
december 31-ig, vagy – ha ez az időpont a korábbi – az
Európai Unió és Közép-Amerika közötti társulási megálla
podás Guatemala általi ideiglenes alkalmazásának időpontjáig
tartó időszakban Guatemalából kivitt és az Unión belüli
szabad forgalomba bocsátás céljából bejelentett árukra alkal
mazandó az e rendelet mellékletében meghatározott mennyi
ségek erejéig.”

2. Az 1044/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletének
helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.
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2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalma
zandó a tagállamokban.
Kelt Brüsszelben, 2013. november 6-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

MELLÉKLET
„MELLÉKLET

Tételszám

KN-kód

Árumegnevezés

Időszakok

Mennyiség (nettó tömeg
tonnában)

09.1627

ex 1604 14 16

Főtt, fagyasztott és váku
umcsomagolt tonhalfilé
(loin)

2012.1.1.–2012.12.31.

1 975 tonna

09.1627

ex 1604 14 16

Főtt, fagyasztott és váku
umcsomagolt tonhalfilé
(loin)

2013.1.1.–2013.6.30.

987,5 tonna

09.1627

ex 1604 14 16

Főtt, fagyasztott és váku
umcsomagolt tonhalfilé
(loin)

2013.7.1.–2013.12.31.

987,5 tonna”

