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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/968
av den 8 juni 2017
om beviljande för Kap Verde av ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande
ursprung som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, med avseende på
beredda eller konserverade makrillfiléer och beredda eller konserverade fregattmakrill- eller
auxidmakrillfiléer
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande
av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 64.6 och 66 b, och
av följande skäl:
(1)

Kap Verde är ett land som omfattas av det allmänna preferenssystem som avses i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 978/2012 (2) (nedan kallat det allmänna preferenssystemet). Genom kommissionens genomföran
deförordning (EU) nr 439/2011 (3) beviljades Kap Verde ett undantag från kommissionens förordning (EEG)
nr 2454/93 (4) med avseende på definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” som används inom ramen för
det allmänna preferenssystemet. Undantaget avsåg en årlig kvantitet på 2 500 ton beredda eller konserverade
makrillfiléer och 875 ton beredda eller konserverade fregattmakrill- eller auxidmakrillfiléer. Enligt det begärda
undantaget och inom dessa kvantiteter skulle produkterna anses ha sitt ursprung i Kap Verde, även om de, trots
att de framställts i Kap Verde, hade framställts av fisk som inte har ursprungsstatus. Undantaget förlängdes två
gånger och löpte sedan ut den 31 december 2016.

(2)

Genom en skrivelse av den 27 september 2016 lämnade Kap Verde in en begäran om en förlängning av detta
undantag för samma årliga volymer, för en period på två år från och med den 1 januari 2017 till och med den
31 december 2018, i avvaktan på ikraftträdandet av det nya ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och
Västafrika som paraferades den 30 juni 2014. På grund av dess kumulationsregler kommer detta nya avtal att
göra det möjligt för Kap Verdes fiskberedningsindustri att följa reglerna om förmånsberättigande ursprung genom
att använda fisk med ursprung i andra västafrikanska stater.

(3)

Från och med 2008 har de totala årliga kvantiteter som Kap Verde tilldelades genom undantaget i betydande
utsträckning bidragit till att förbättra situationen för landets fiskberedningsindustri. Dessa kvantiteter har också
i viss mån lett till en vitalisering av Kap Verdes flotta av småskaliga fiskefartyg, som är av central betydelse för
landet.

(4)

Av argumenten i begäran framgår att utan undantaget skulle möjligheterna för Kap Verdes fiskberedningsindustri
att fortsätta exportera till unionen kraftigt påverkas, vilket skulle kunna förhindra en fortsatt utveckling av landets
flotta av små fiskefartyg för pelagiskt fiske.

(5)

Det krävs ytterligare tid för att befästa de resultat som Kap Verde redan uppnått i arbetet med att vitalisera den
egna fiskeflottan. Undantaget bör ge Kap Verde tillräckligt med tid för att anpassa sig till de krav avseende
ursprung som medför förmånsbehandling.

(6)

Med beaktande av att undantag som beviljas i fråga om definitionen av begreppet ursprungsprodukter alltid är
tillfälliga, bör undantaget beviljas för en period av två år från och med den 1 januari 2017, avseende årliga

(1) EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet
och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (EUT L 303, 31.10.2012, s. 1).
(3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 439/2011 av den 6 maj 2011 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med
avseende på definitionen av begreppet ursprungsprodukter som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att
ta hänsyn till Kap Verdes särskilda situation när det gäller vissa fiskeriprodukter som exporteras från detta land till Europeiska unionen
(EUT L 119, 7.5.2011, s. 1).
(4) Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).
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kvantiteter på 2 500 ton för beredda eller konserverade makrillfiléer och 875 ton för beredda eller konserverade
fregattmakrill- eller auxidmakrillfiléer. Undantaget bör emellertid löpa ut dagen omedelbart före dagen för
ikraftträdandet av avtalet om ekonomiskt partnerskap med Västafrika, om det sker före den 31 december 2018.

(7)

De kvantiteter som anges i bilagan till denna förordning ska förvaltas i enlighet med artiklarna 49–54
i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (1) som reglerar förvaltningen av tullkvoter.

(8)

Undantaget bör beviljas på villkor att Kap Verdes tullmyndigheter vidtar nödvändiga åtgärder för att utföra
kvantitativa kontroller av exporten av de produkter som omfattas av undantaget, och att de till kommissionen
översänder en sammanställning över de kvantiteter för vilka ursprungscertifikat formulär A har utfärdats
i enlighet med denna förordning och över certifikatens serienummer.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör träda i kraft dagen efter dess offentliggörande för att beakta
Kap Verdes situation och för att göra det möjligt för landet att använda undantaget utan ytterligare dröjsmål. Av
samma skäl bör denna förordning tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2017.

(10)

Genomförandeförordning (EU) nr 439/2011 som upphörde att gälla den 31 december 2016 grundades på
artikel 89 i förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om
inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, som upphävdes den 1 maj 2016. Det är lämpligt att förlänga
undantaget genom en ny genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 64.6 i unionens tullkodex.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artiklarna 41 b och 45 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (2) ska beredda
eller konserverade makrillfiléer och beredda eller konserverade fregattmakrill- eller auxidmakrillfiléer enligt KN-nummer
1604 15 11 och ex 1604 19 97 som framställts i Kap Verde av fisk som inte har ursprungsstatus anses ha ursprung
i Kap Verde i enlighet med artiklarna 2, 3 och 4 i den här förordningen.

Artikel 2

1.
Undantaget ska tillämpas på produkter som har både exporterats från Kap Verde och deklarerats för övergång till
fri omsättning i unionen under perioden från och med den 1 januari 2017 till och med den
a) 31 december 2018, eller
b) om avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Västafrika, som paraferades den 30 mars 2014, träder i kraft
senast den 31 december 2018, dagen omedelbart före dagen för ikraftträdandet av avtalet om ekonomiskt
partnerskap.
2.

Undantaget ska gälla produkter inom ramen för den årliga kvantitet som anges i bilagan.

(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa
bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343,
29.12.2015, s. 558).
(2) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).
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3.
För tillämpning av undantaget erfordras att de villkor som fastställs i artikel 43 i delegerade förordning (EU)
2015/2446 uppfylls.
Artikel 3
De kvantiteter som anges i bilagan till denna förordning ska förvaltas i enlighet med artiklarna 49–54 i genomförande
förordning (EU) 2015/2447 som reglerar förvaltningen av tullkvoter.
Artikel 4
Undantaget beviljas på följande villkor:
1. Kap Verdes tullmyndigheter ska vidta nödvändiga åtgärder för att utföra kvantitativa kontroller av exporten av de
produkter som avses i artikel 1.
2. De ursprungscertifikat formulär A som utfärdas av de behöriga myndigheterna i Kap Verde enligt denna förordning
ska innehålla följande uppgift i fält nr 4: ”Undantag – genomförandeförordning (EU) 2017/968”.
3. Varje kvartal ska de behöriga myndigheterna i Kap Verde sända kommissionen en sammanställning över de
kvantiteter för vilka ursprungscertifikat formulär A utfärdats i enlighet med denna förordning samt över certifikatens
serienummer.
Artikel 5
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juni 2017.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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BILAGA

Löpnummer

KN-nummer

Varubeskrivning

Perioder

Årlig kvantitet
(nettovikt i ton)

09.1647

1604 15 11 Beredda eller konserverade filéer 1.1.2017 till och med det datum
ex 1604 19 97 av makrill (Scomber scombrus, som fastställs i enlighet med ar
Scomber japonicus, Scomber colias) tikel 2.1 a och b

2 500

09.1648

ex 1604 19 97 Beredda eller konserverade filéer 1.1.2017 till och med det datum
av fregattmakrill eller auxidmak som fastställs i enlighet med ar
rill (Auxis thazard, Auxis rochei)
tikel 2.1 a och b

875

