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A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1927 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2019. november 19.)
az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodásban a
„származó termékek” tekintetében megállapított szabályoktól való, a Szingapúrból származó egyes
termékekre vonatkozó éves kontingensek keretein belül alkalmazandó eltérésekről

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 58. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/1599 tanácsi határozatnak (2) megfelelően az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti
szabadkereskedelmi megállapodást a felek 2018. október 19-én aláírták. A megállapodás (a továbbiakban:
megállapodás) megkötését az (EU) 2019/1875 tanácsi határozat (3) az Unió nevében jóváhagyta.

(2)

A megállapodás 1. jegyzőkönyve a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés
módszereiről szól. Az említett jegyzőkönyv B. melléklete megállapítja az előállított termék származó státuszának
megszerzéséhez a nem származó anyagokon végzendő megmunkálások vagy feldolgozások jegyzékét. Az említett
melléklet kiegészítése (a Ba. melléklet) olyan alternatív szabályokat állapít meg, amelyek a B. mellékletben
meghatározott szabályok helyett alkalmazhatók egyes Szingapúrból származónak minősülő termékek esetében,
ugyanakkor az alternatív szabályok előnyeit éves kontingens korlátozza.

(3)

A Ba. mellékletben megállapított alternatív szabályok hatálya alá tartozó termékek abban az esetben hozhatók be az
Unióba, ha megfelelnek a Ba. mellékletben meghatározott feltételeknek.

(4)

A Ba. mellékletben meghatározott éves kontingenseket az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendeletben (4)
megállapított, a vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályokkal összhangban a szabad forgalomba bocsátásra
vonatkozó vám-árunyilatkozatok elfogadásának időbeli sorrendje alapján kell kezelni.

(5)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett vonatkozó értesítésnek (5) megfelelően a megállapodás 2019. november
21-én lép hatályba. A Ba. mellékletben a származással összefüggésben meghatározott kontingensek hatékony
kezelésének és kellő időben történő alkalmazásának biztosítása érdekében ezt a rendeletet ugyanattól az időponttól
kell alkalmazni, hogy ily módon az érdekelt feleknek elegendő idejük legyen a rendelet alkalmazására való
felkészülésre.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

(1) HL L 269., 2013.10.10., 1. o.
(2) A Tanács (EU) 2018/1599 határozata (2018. október 15.) az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi
megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 267., 2018.10.25., 1. o.)
(3) A Tanács (EU) 2019/1875 határozata (2019. november 8.) az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi
megállapodás megkötéséről (HL L 294., 2019.11.14., 1. o.).
(4) 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.).
(5) Értesítés az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépéséről (HL L 293.,
2019.11.14., 1. o.).
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az e rendelet mellékletében felsorolt termékek esetében és az e rendelet mellékletében meghatározott kontingensek keretein
belül az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás 1. jegyzőkönyvének
(a továbbiakban: 1. jegyzőkönyv) Ba. mellékletében megállapított eltérések alkalmazandók.
2. cikk
Az e rendelet mellékletében meghatározott kontingenseket az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 49–54. cikkének
megfelelően kell kezelni.
3. cikk
Az e rendelet mellékletében meghatározott vámkontingensek igénybevételéhez a termékekhez mellékelni kell az elfogadott
exportőr által aláírt származási nyilatkozatot (az 1. jegyzőkönyvben meghatározottak szerint), amely igazolja, hogy a
szóban forgó termékek megfelelnek az 1. jegyzőkönyv Ba. mellékletében meghatározott feltételeknek. A származási
nyilatkozatnak meg kell felelnie az 1. jegyzőkönyv követelményeinek, és az alábbi angol nyelvű nyilatkozatot kell
tartalmaznia: „Derogation – Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and
methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA”.
4. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2019. november 21-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2019. november 19-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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Melléklet

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok ellenére a preferenciális rendszer alkalmazási körét – e
melléklettel összefüggésben – a 2658/87/EGK tanácsi rendeletnek (1) az (EU) 2018/1602 bizottsági végrehajtási
rendelettel (2) módosított I. mellékletében foglalt KN-kódok, valamint az e mellékletben található táblázat negyedik
oszlopában szereplő árumegnevezések együttesen határozzák meg.

Rendelésszám

09.7951

KN-kód

TARICalszám

ex

1601 00 10

11, 91

ex

1601 00 91

05

ex

1601 00 99

11, 91

ex

1602 32 11

10

ex

1602 32 19

10

ex

1602 32 30

10

ex

1602 32 90

10

ex

1602 49 19

20

Löncshúskonzerv sertésből; Rou
song sertéshúsból;

ex

1602 50 10

10

ex

1602 50 95

10

Löncshúskonzerv marhából; Sa
mosa darált marhahúsból;

ex

1902 20 30

21
91

09.7952

ex

1602 41 10

10

ex

1602 41 90

10

ex

1603 00 10

10

1603 00 80

10

ex

1604 20 10

05

ex

1604 20 30

05

ex

1604 20 40

05

1604 20 50

05

1604 20 90

05

1604 16 00

10

ex

Árumegnevezés

Kolbász csirkéből, sertésből és
friss májból;

Löncshúskonzerv csirkéből; Rou
song csirkehúsból; Csirke ragadós
rízzsel; Samosa darált csirkehús
ból; Baromfihúsból készült gom
bóc; Csirkéből készült shaomai;
Gyoza csirkéből;

Kontingensidőszak

2019. november 21től 2019. december
31-ig
2020. január 1-jétől
2020. december 31ig és azután minden
évben január 1-jétől
december 31-ig

A kontingens
mennyisége
(nettó tömeg
tonnában)

56 tonna

500 tonna

Samosa darált csirkehúsból; Baromfi
húsból készült gombóc; Csirkéből ké
szült shaomai; Gyoza csirkéből;
Samosa darált marhahúsból;

Hűtött sertéscomb különböző tí
pusai;
Palackozott csirke-ételízesítő;

Hal, curry, búzakeményítő, só,
cukor és ételízesítő keverék fel
használásával készült, curryval
ízesített halgombóc; Hal, rákru
dacska, tengeri alga, tofuhéj, nö
vényi olaj, cukor, só, burgo
nyakeményítő, nátrium-glutamát
és fűszerek felhasználásával ké
szült négyszínű tekercs;

2019. november 21től 2019. december
31-ig
2020. január 1-jétől
2020. december 31ig és azután minden
évben január 1-jétől
december 31-ig

45 tonna

400 tonna

Szardella, hagyma, chilikrém, ta
marind, garnélapaszta, barnacu
kor és só felhasználásával készült
fűszeres ropogós szardella (sam
bal ikan bilis);

(1) A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról
(HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).
(2) A Bizottság (EU) 2018/1602 végrehajtási rendelete (2018. október 11.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös
Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 273., 2018.10.31., 1. o.).
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KN-kód

TARICalszám

Árumegnevezés

Kontingensidőszak

2019. november 21től 2019. december
31-ig
2020. január 1-jétől
2020. december 31ig és azután minden
évben január 1-jétől
december 31-ig

ex

1605 10 00

05

Búzakeményítő, só, cukor, ételí
zesítő keverék, rák és töltelék fel
használásával készült rákgombóc;

ex

1902 20 10

21

Garnélarák, búzakeményítő, tá
pióka, víz, zöldhagyma, gyömbér,
cukor és só felhasználásával ké
szült garnélagombóc; Főként gar
nélarák, csirke, kukoricakemé
nyítő, növényi olaj, feketebors,
szezámmagolaj és víz felhaszná
lásával készült shaomai; Garnéla
rák, só, olaj, cukor, gyömbér, bors,
tojás, ecet és szójamártás felhasz
nálásával készült sült garnéla
wonton;

91
ex

1605 21 10

05

ex

1605 21 90

05

ex

1605 29 00

05

ex

1605 54 00

10
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Tintahal, búzakeményítő, só, cu
kor és ételízesítő keverék felhasz
nálásával készült tintahalgombóc;
Languszta ízesítésű gombóc: tin
tahal, hal és rák húsából.

A kontingens
mennyisége
(nettó tömeg
tonnában)

39 tonna

350 tonna

