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A BIZOTTSÁG 1328/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2013. december 12.)
a 2454/93/EGK rendelet szerinti általános preferenciarendszer keretében alkalmazott származási
szabályok tekintetében az Indonézia és Srí Lanka közötti régióközi kumuláció engedélyezéséről
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

(5)

A kérelem tartalmazza a kumuláció keretében felhaszná
landó anyagok (a Harmonizált Rendszer (HR) szerinti
2401 vámtarifaszám alá tartozó feldolgozatlan dohány
és dohányhulladék), valamint a Srí Lankán végrehajtandó
feldolgozási fázisok és az ezeket támogató folyamatok
leírását.

(6)

A kérelmező országok szerint a régióközi kumuláció –
engedélyezése esetén – kedvező hatással lenne mindkét
ország gazdaságára és nem befolyásolná hátrányosan a
szivargyártásban és -értékesítésben részt vevő uniós
gazdasági ágazatokat.

(7)

Ezért biztosítani kell Srí Lanka számára a lehetőséget a
Harmonizált Rendszer szerinti 2401 vámtarifaszám alá
tartozó, Indonéziából származó anyagok kumulációjára,
feltéve, hogy mindkét ország az általános preferencia
rendszer kedvezményezettje marad a 978/2012/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 2. cikke d)
pontjának értelmében.

(8)

Az Európai Bizottság nyomon követi a behozatal alaku
lását az engedélyezést követően és a nyomon követéssel
összefüggésben átértékelheti az engedélyt olyan kritéri
umok alapján, mint a behozatal mennyiségi növekedése.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Vámkódexbizottság véleményével,

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 86. cikkére,

mivel:

(1)

(2)

(3)

(4)

A 2454/93/EGK rendelet 86. cikkének (5) bekezdése
előírja, hogy az Unió általános preferenciarendszere kere
tében az I. és a III. regionális csoportba tartozó kedvez
ményezett országok számára lehetővé kell tenni, hogy a
kumuláció egy sajátos típusa, a „régióközi kumuláció”
alapján egymás anyagait felhasználják.

2013. április 15-én kelt levelében Indonézia és Srí Lanka
a 2454/93/EGK rendelet 86. cikkének (5) bekezdése
szerinti régióközi kumuláció iránti közös kérelmet nyúj
tott be.

Az érintett országok azt javasolják, hogy a kereskedelem
ösztönzése és mindkét ország gazdasági növekedéséhez
való hozzájárulás érdekében az indonéz dohánytermesztő
ágazat számára lehetővé kell tenni, hogy indonéz szár
mazású anyagokkal lássa el a Srí Lanka-i szivargyártó
ágazatot, mely anyagokat Srí Lanka a kumuláció kere
tében a 2454/93/EGK rendelet 78. cikkének (1) bekezdé
sében ismertetett műveleteken túlmenő megmunkálás
vagy feldolgozás során felhasználhat.

A kérelemben mindkét ország vállalta, hogy az általános
preferenciarendszer származási szabályait teljesíti, ille
tőleg biztosítja azok teljesítését, és mind az Unió, mind
a két ország tekintetében az említett szabályok helyes
végrehajtásának biztosításához szükséges igazgatási
együttműködést folytat.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Srí Lanka a 2454/93/EGK rendelet 86. cikke (5) bekezdésének
megfelelően jogosulttá válik, hogy a származási kumuláció kere
tében a Harmonizált Rendszer szerinti 2401 vámtarifaszám alá
tartozó, Indonéziából származó feldolgozatlan dohányt és
dohányhulladékot használjon fel. A 2454/93/EGK rendelet
86. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a jogo
sultság feltétele, hogy Srí Lanka és Indonézia – a termék Unióba
történő exportjának időpontjában – a 978/2012/EU rendelet
2. cikke d) pontjának értelmében kedvezményezett ország
legyen.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 978/2012/EU
rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazá
sáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
(HL L 303., 2012.10.31., 1. o.)
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2. cikk
Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 12-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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