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A BIZOTTSÁG (EU) 2017/968 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2017. június 8.)
az elkészített vagy konzervált makrélafilék és az elkészített vagy konzervált tonmakréla- vagy
páncélosmakrahal-filék tekintetében az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletben
a preferenciális származásra vonatkozóan meghatározott szabályok alól a Zöld-foki-szigetek
számára biztosítandó ideiglenes eltérésről
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 64. cikke (6) bekezdésére és 66. cikke b) pontjára,
mivel:
(1)

a Zöld-foki-szigetek olyan kedvezményezett ország, amelyre vonatkozóan a 978/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletben (2) GSP-ként hivatkozott általános tarifális preferenciák rendszere van érvényben.
A 439/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) eltérést biztosított a Zöld-foki-szigeteknek a 2454/93/EGK
rendelettől (4) a származó termék GSP-ben használt fogalmának meghatározása tekintetében. Az említett eltérés
évi 2 500 tonna elkészített vagy konzervált makrélafilére és évi 875 tonna elkészített vagy konzervált
tonmakréla- vagy páncélosmakrahal-filére vonatkozott. Az eltérés értelmében és a fenti mennyiségi határokon
belül e termékeket a Zöld-foki-szigetekről származónak tekintik akkor is, ha ugyan a Zöld-foki-szigeteken, de
nem származó halból termelték őket. Miután két alkalommal meghosszabbították, az eltérés 2016.
december 31-én érvényét vesztette.

(2)

2016. szeptember 27-én kelt levelében a Zöld-foki-szigetek az említett eltérés 2017. január 1-jétől 2018.
december 31-ig tartó, kétéves, illetve az Unió és Nyugat-Afrika közötti, 2014. június 30-án parafált új gazdasági
partnerségi megállapodás hatálybalépéséig történő meghosszabbítását kérelmezte. Az új megállapodásban foglalt
kumulációs szabályok alapján a Zöld-foki-szigetek halfeldolgozó ágazata más nyugat-afrikai államokból származó
hal feldolgozása révén teljesíteni tudná a preferenciális származásra vonatkozó szabályokat.

(3)

A Zöld-foki-szigetek számára 2008-tól engedélyezett eltérésekben megállapított teljes éves mennyiségek jelentős
mértékben hozzájárultak a zöld-foki-szigeteki halfeldolgozó ágazat helyzetének javulásához. A szóban forgó
mennyiségek bizonyos mértékig a zöld-foki-szigeteki kis halászhajók revitalizációját is segítették, ami rendkívül
fontos az ország számára.

(4)

A kérelemben felhozott érvekből kitűnik, hogy az eltérés megszűnése hátrányosan befolyásolná a zöld-fokiszigeteki halfeldolgozó ágazat Európai Unióba irányuló, a GSP keretében megvalósuló exportjának folytatását, és
ez megakadályozhatja a zöld-foki-szigeteki kis nyílt tengeri halászhajó-flotta további fejlődését.

(5)

Ehhez járul, hogy a Zöld-foki-szigetek részéről a helyi halászflotta revitalizációja érdekében tett erőfeszítések
nyomán elért eredmények konszolidációjához hosszabb időre van szükség. Az eltérés elegendő időt biztosítana
arra, hogy a Zöld-foki-szigetek felkészüljön a preferenciális származás megállapítására vonatkozó szabályoknak
való megfelelésre.

(6)

A származó termékek fogalommeghatározásának tekintetében engedélyezett eltérés ideiglenes jellegére való
tekintettel az eltérést a 2017. január 1-jétől számított kétéves időszakra kell megadni, évi 2 500 tonna elkészített

(1) HL L 269., 2013.10.10., 1. o.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalma
zásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 303., 2012.10.31., 1. o.).
(3) A Bizottság 439/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 6.) a Zöld-foki-szigeteknek a Közösségbe irányuló egyes halászati
termékek exportjával kapcsolatos különleges helyzetére figyelemmel a „származó termék” általános preferenciális rendszer alkalma
zásában használt fogalmának meghatározása tekintetében a 2454/93/EGK rendelettől való eltérésről (HL L 119., 2011.5.7., 1. o.).
(4) A Bizottság 2454/93/EGK rendelete (1993. július 2.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).

L 146/14

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2017.6.9.

vagy konzervált makrélafilé, valamint 875 tonna elkészített vagy konzervált tonmakréla- vagy páncélosmakrahalfilé tekintetében. Ugyanakkor amennyiben a Nyugat-Afrikával kötött GPM 2018. december 31-e előtt életbe
lépne, az eltérés a GPM hatálybalépését megelőző napon érvényét veszti.

(7)

Az e rendelet mellékletében meghatározott mennyiségeket az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási
rendeletnek (1) a vámkontingensek kezelését szabályozó 49–54. cikke szerint kell kezelni.

(8)

Az eltérés megadásának feltétele, hogy a Zöld-foki-szigetek vámhatóságai megtegyék az eltérés hatálya alá tartozó
termékek kivitelének mennyiségi ellenőrzéséhez szükséges lépéseket, valamint nyilatkozatot küldjenek
a Bizottságnak azokról a mennyiségekről, amelyekre e rendelet alapján Form A származási bizonyítványokat
állítottak ki, valamint ezeknek a bizonyítványoknak a sorszámáról.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedéseket a Zöld-foki-szigetek helyzetére tekintettel a rendelet kihirdetését követő
napon hatályba kell léptetni, hogy az ország minden további késedelem nélkül alkalmazni tudja az eltérést.
Ugyanezen okból ez a rendelet 2017. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal alkalmazandó.

(10)

A 439/2011/EU végrehajtási rendelet, amely a 2016. május 1-jével hatályon kívül helyezett Közösségi Vámkódex
végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 2454/93/EGK rendelet 89. cikkén alapult, 2016.
december 31-én hatályát vesztette. Ezért az eltérést egy az Uniós Vámkódex 64. cikkének (6) bekezdése szerinti új
végrehajtási aktus elfogadása révén meg kell hosszabbítani.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/2446 bizottsági végrehajtási rendelet (2) 41. cikke b) pontjától és 45. cikkétől eltérve a Zöld-fokiszigeteken nem származó halból termelt, a 1604 15 11-es és az ex 1604 19 97-es KN-kód alá tartozó elkészített vagy
konzervált makrélafilé, valamint elkészített vagy konzervált tonmakréla- vagy páncélosmakrahal-filé a Zöld-fokiszigetekről származónak tekintendő e rendelet 2., 3. és 4. cikke szerint.

2. cikk

(1) Az eltérés a Zöld-foki-szigetekről kivitt és az Unión belüli szabad forgalomba bocsátás céljából bejelentett
termékekre vonatkozik 2017. január 1-jétől
a) 2018. december 31-ig, vagy
b) amennyiben az Unió és Nyugat-Afrika közötti, 2014. március 30-án parafált új gazdasági partnerségi megállapodás
2018. december 31-ig hatályba lép, akkor a GPM hatálybalépését megelőző napig.
(2)

Az eltérés a mellékletben meghatározott éves termékmennyiségek erejéig alkalmazandó.

(1) A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343.,
2015.12.29., 558. o.).
2
( ) A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343.,
2015.12.29., 1. o.).
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Az eltérés az (EU) 2015/2446 végrehajtási rendelet 43. cikkében előírt feltételek betartása mellett alkalmazható.
3. cikk

Az e rendelet mellékletében meghatározott mennyiségeket az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletnek a vámkontin
gensek kezelését szabályozó 49–54. cikke szerint kell kezelni.
4. cikk
Az eltérés a következő feltételek teljesülése esetén kerül engedélyezésre:
(1) A Zöld-foki-szigetek vámhatóságai megteszik a szükséges lépéseket az 1. cikkben említett termékek kivitele során
azok mennyiségi ellenőrzésére.
(2) Az illetékes zöld-foki-szigeteki hatóságok által az e rendelet értelmében kibocsátott Form A származási bizonyítvány
4. rovatában a következőt kell feltüntetni: „Eltérés – (EU) 2017/968 végrehajtási rendelet”.
(3) A Zöld-foki-szigetek illetékes hatóságai minden negyedévben nyilatkozatot küldenek a Bizottságnak azokról az
árumennyiségekről, amelyekre e rendelet alapján Form A származási bizonyítványokat állítottak ki, valamint ezeknek
a bizonyítványoknak a sorszámáról.
5. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
A rendelet 2017. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2017. június 8-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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MELLÉKLET

Rendelész
szám

KN-kód

Árumegnevezés

Időszakok

Éves mennyiség
(nettó súly
tonnában)

09.1647

1604 15 11 Elkészített vagy konzervált mak 2017.1.1-jétől a 2. cikk (1) be
ex 1604 19 97 rélafilé (Scomber scombrus, Scom kezdésének a) és b) pontja sze
ber japonicus, Scomber colias)
rint meghatározott időpontig

2 500

09.1648

ex 1604 19 97 Elkészített vagy konzervált ton 2017.1.1-jétől a 2. cikk (1) be
makréla- vagy páncélosmakra kezdésének a) és b) pontja sze
hal-filé (Auxis thazard, Auxis ro rint meghatározott időpontig
chei)
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