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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1045/2012
(2012. gada 8. novembris),
ar ko piemēro atkāpi no Regulas (EEK) Nr. 2454/93 attiecībā uz izcelsmes noteikumiem, ko izmanto
vispārējo tarifu preferenču sistēmā, lai ņemtu vērā Salvadoras īpašo stāvokli attiecībā uz dažu zvejas
produktu eksportu uz Eiropas Savienību
izcelsmes statusa iegūšanu. Pietiekamais laiks vajadzīgs,
lai Salvadoras valdība un apstrādes nozares garantētu
valsts izcelsmes tunzivju pienācīgu plūsmu.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr.
2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1) un jo īpaši tās
247. pantu,

(7)

Ņemot vērā esošo piegādes plūsmu un ražošanas mode
ļus, būtu jāpiešķir atkāpe attiecībā uz tunzivju fileju, kas
atbilst KN kodam ex 1604 14 16, ikgadējo daudzumu
1 975 tonnas. Lai nodrošinātu, ka pagaidu atkāpe būtu
ierobežota tikai uz laiku, kāds vajadzīgs, lai Salvadorā
panāktu atbilstību noteikumiem par tunzivju fileju prefe
renciālas izcelsmes statusa iegūšanu, atkāpe būtu jāpiešķir
no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 30. jūnijam.
Kvotu apjoms 2013. gadā būtu jādefinē proporcionāli
piešķirtajam atkāpes laikposmam. Līdz ar to kvotu
apjomi būtu jānosaka 1 975 tonnas 2012. gadā un
987,5 tonnas 2013. gadā.

(8)

Lai nodrošinātu preferenciāla tarifa režīmam atbilstīgu
apstrādātu zivju eksporta nepārtrauktību no Salvadoras
uz Savienību, atkāpe būtu jāpiešķir ar atpakaļejošu
spēku no 2012. gada 1. janvāra.

(9)

Skaidrības labad un lai attiecībā uz tunzivju filejām, kas
atbilst KN kodam ex 1604 14 16, varētu izmantot
atkāpes sniegtās priekšrocības, ir lietderīgi nepārprotami
noteikt, ka vienīgajiem minēto tunzivju fileju ražošanā
izmantotajiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem jābūt
tunzivīm, kas atbilst HS pozīcijai 0302 vai 0303.

(10)

Regulā (EEK) Nr. 2454/93 ir minēti noteikumi par tarifa
kvotu pārvaldību. Lai nodrošinātu efektīvu pārvaldību, ko
ciešā sadarbībā veic Salvadoras iestādes, Savienības muitas
iestādes un Komisija, šie noteikumi mutatis mutandis būtu
jāpiemēro daudzumiem, kas importēti saskaņā ar atkāpi,
kura piešķirta ar šo regulu.

(11)

Lai varētu efektīvāk uzraudzīt, kā šī atkāpe tiek izman
tota, ir jānosaka Salvadoras iestādēm pienākums regulāri
paziņot Komisijai informāciju par izsniegtajām izcelsmes
sertifikātu A veidlapām.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas
kodeksa komitejas atzinumu,

ņemot vērā Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulu (EEK) Nr.
2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes
Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izvei
di (2), un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta b) apakšpunktu,
tā kā:
(1)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008 (3) par vispārējo
tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no
2009. gada 1. janvāra Eiropas Savienība ir piešķīrusi
vispārējās tarifa preferences Salvadorai.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2454/93 minēta noteiktas izcelsmes
produktu jēdziena definīcija, ko izmanto vispārējo tarifa
preferenču sistēmā (“VPS”). Minētās regulas 89. pantā
paredzēta atkāpe no minētās definīcijas piemērošanas
par labu saņēmējām valstīm, kas izmanto VPS.

(3)

2012. gada 30. marta vēstulē Salvadora iesniedza piepra
sījumu piemērot atkāpi no VPS izcelsmes noteikumiem
saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 89. pantu. 2012.
gada 20. jūnija un 2012. gada 30. jūlija vēstulēs Salva
dora iesniedza papildinformāciju, lai pamatotu lūgumu.

(4)

Pieprasījums attiecas uz kopējo gada daudzumu – 4 000
tonnām – termiski apstrādātu, saldētu un vakuumā iepa
kotu tunzivju fileju, t. s. “pusliemeņu” (turpmāk “tunzivju
filejas”), kas atbilst KN kodam 1604 14 16, uz laikposmu
no 2012. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim.

(5)

Pieprasījumā norādīts, ka bez atkāpes tiktu ievērojami
ietekmēta Salvadoras zivju apstrādes nozares spēja
turpināt preferenciāla tarifa režīmam atbilstīgu tunzivju
fileju eksportu uz Savienību.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
(6)

Tādēļ ir vajadzīga atkāpe, lai dotu Salvadorai pietiekami
daudz laika, lai sagatavotu tās zivju apstrādes nozari
atbilstīgi noteikumiem par tunzivju fileju preferenciālas

(1) OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.
(2) OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.
(3) OV L 211, 6.8.2008., 1. lpp.

1. pants
Atkāpjoties no 72., 73. un 75.–79. panta Regulā (EEK) Nr.
2454/93, termiski apstrādātas, saldētas un vakuumā iepakotas
tunzivju filejas, t. s. “pusliemeņi”, kas atbilst KN kodam
ex 1604 14 16 un ir ražoti Salvadorā no nenoteiktas izcelsmes
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tunzivīm, kas atbilst HS pozīcijai 0302 vai 0303, uzskatāmi par
tādiem, kuru izcelsme ir Salvadorā saskaņā ar nosacījumiem, kas
izklāstīti šīs regulas 2., 3. un 4. pantā.

Izcelsmes sertifikātu A veidlapas, ko saskaņā ar šo regulu izdod
Salvadoras kompetentās iestādes, 4. ailē izdara vienu no šādiem
ierakstiem:

2. pants

— “Derogation – Commission Implementing Regulation (EU) No
…/2012”,

Atkāpe, kas paredzēta 1.
eksportē no Salvadoras
Savienībā laikposmā no
gada 30. jūnijam, un uz
pielikumā.

pantā, attiecas uz produktiem, kurus
un deklarē laišanai brīvā apgrozībā
2012. gada 1. janvāra līdz 2013.
daudzumiem, kas norādīti šīs regulas

3. pants
Šīs regulas pielikumā noteiktos daudzumus pārvalda saskaņā ar
Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a, 308.b un 308.c pantu.
4. pants
Salvadoras muitas dienesti veic vajadzīgos pasākumus, lai veiktu
1. pantā minēto izstrādājumu eksporta kvantitatīvās pārbaudes.

— “Excepción – Reglamento de Ejecución (UE) No …/2012 de la
Comisión”.
Salvadoras kompetentās iestādes līdz nākamā mēneša beigām
pēc katra kalendārā kvartāla Komisijai nosūta ceturkšņa pārskatu
par daudzumiem, par kuriem saskaņā ar šo regulu ir izdota
izcelsmes sertifikātu A veidlapa, un šo sertifikātu kārtas numu
rus.
5. pants
Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 8. novembrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO
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PIELIKUMS

Kārtas Nr.

KN kods

Preču apraksts

Laikposms

Daudzums
(neto svars tonnās)

09.1629

ex 1604 14 16

Termiski apstrādātas, saldētas un
vakuumā iepakotas tunzivju filejas, t.
s. “pusliemeņi”

1.1.2012. līdz 31.12.2012.

1 975

1.1.2013. līdz 30.6.2013.

987,5

