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NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT
SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
AZ ESA–EU VÁMEGYÜTTMŰKÖDÉSI BIZOTTSÁG 1/2013 SZ. HATÁROZATA
(2013. augusztus 7.)
az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti
gazdasági partnerségi megállapodás kereteinek létrehozásáról szóló átmeneti megállapodás 1.
jegyzőkönyvében megállapított származási szabályoktól a Mauritiuson a konzervált csíkoshasú
tonhal vonatkozásában fennálló különleges helyzet figyelembevétele érdekében történő eltérésről
(2013/449/EU)
A VÁMEGYÜTTMŰKÖDÉSI BIZOTTSÁG,

(5)

November 29-én az ESA–EU Vámegyüttműködési
Bizottság az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás
1. jegyzőkönyve 42. cikkének (8) bekezdése szerint auto
matikus eltérést (2) engedélyezett a kedvezményezett ESAállamoknak (Mauritius, Seychelle-szigetek és Madagasz
kár) 8 000 tonna konzervált tonhal és 2 000 tonna
tonhalfilé tekintetében.

(6)

Az említett automatikus eltérésen túlmenően Mauritius
eltérést kért 6 000 tonna, Katsuwonus pelamis (csíkoshasú
tonhal), Thunnus alalunga (germon), Thunnus albacares (sár
gaúszójú tonhal) és Thunnus obesus (nagyszemű tonhal)
tonhalfajból készült konzervált tonhalra (KN-kód:
1604 14 11, 1604 14 18 és 1604 20 70), amelyet
2013. április 1. és 2013. december 31. között hoznának
be az Unióba az átmeneti gazdasági partnerségi megálla
podás 1. jegyzőkönyve 42. cikkének (1) bekezdése
szerint.

(7)

A mauritiusi tonhalfeldolgozóknak nagy szükségük van
arra a származó tonhalra, amelyet az átmeneti gazdasági
partnerségi megállapodás értelmében az uniós erszényes
kerítőhálós hajók szállítanak. Az elmúlt időszakban csök
kent a Indiai-óceánból kifogott származó csíkoshasú
tonhal (Katsuwonus pelamis) mennyisége, és ez új kihí
vások elé állította a mauritiusi feldolgozókat, akik egyre
nagyobb kereslettel szembesülnek a csíkoshasú tonhal
alapú termékek iránt az Unióból. A sárgaúszójú
tonhalból (Thunus albacares) készült termékek esetében
nem indokolt az eltérést engedélyezni, mivel az Indiaióceánból kifogott származó sárgaúszójú tonhal mennyi
sége növekedett. Ezért az eltérést csak a csíkoshasú
tonhal esetében kell engedélyezni.

(8)

Az elmúlt öt évben a Mauritiusról az Unióba irányuló
tonhalkonzervexport folyamatosan növekszik.

(9)

A valamennyi kedvezményezett ESA-államnak (Mauritius,
Seychelle-szigetek és Madagaszkár) engedélyezett automa
tikus eltérésben biztosított globális kontingens Mauriti
usra is vonatkozik. Amennyiben a többi kedvezménye
zett ESA-állam a kontingensét csak részben használja fel,
ezeknek az államoknak a fel nem használt mennyiségeit

tekintettel az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok,
másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági
partnerségi megállapodás kereteinek létrehozásáról szóló átme
neti megállapodásra és különösen annak 1. jegyzőkönyve
41. cikkének (4) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az Unió, a Madagaszkári Köztársaság, a Mauritiusi
Köztársaság, a Seychelle Köztársaság és a Zimbabwei
Köztársaság 2012. május 14-től kezdődően ideiglenesen
alkalmazza az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok,
másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti
gazdasági partnerségi megállapodás kereteinek létrehozá
sáról szóló átmeneti megállapodást (1) (a továbbiakban:
az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás).

(2)

Az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodásnak a
„származó termék” fogalmának meghatározásáról és a
közigazgatási együttműködés módszereiről szóló 1. jegy
zőkönyve tartalmazza a kelet- és dél-afrikai államokból
(ESA-államokból) származó termékek Unióba történő
behozatala tekintetében alkalmazandó származási szabá
lyokat.

(3)

Az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás 1. jegy
zőkönyve 42. cikkének (1) bekezdése szerint a szárma
zási szabályoktól eltérések engedélyezhetők, ha a
meglévő ágazatok fejlődése az ESA-államokban azt indo
kolja.

(4)

A 42. cikk (5) bekezdése szerint ha az eltérés iránti
kérelem egy szigeten elhelyezkedő államot érint, a vizs
gálatot kedvező hozzáállással kell elvégezni, különös
tekintettel a meghozandó döntés gazdasági és társadalmi
hatására, elsősorban a foglalkoztatás szempontjából, vala
mint annak szükségességére, hogy az eltérés alkalmazási
időtartamának megállapítása során figyelembe vegyék az
érintett szigeten elhelyezkedő állam sajátos helyzetét és
nehézségeit.

(1) HL L 111., 2012.4.24., 2. o.

(2) HL L 347., 2012.12.15., 38. o.
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éves szinten szintén át lehet csoportosítani Mauritiushoz.
Mivel az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás
alkalmazása ideiglenes jellegű, eddig nem volt mód
megfelelően nyomon követni az automatikus eltérés
kihasználtsági arányát, így nem lehetett megállapítani,
milyen minta szerint csoportosítják át a kedvezményezett
ESA-államok egymás között a fel nem használt mennyi
ségeket.

bekezdésének megfelelően a Harmonizált Rendszer 0303
vámtarifaszáma alá tartozó nem származó csíkoshasú tonhalból
(Katsuwonus pelamis) előállított, a Harmonizált Rendszer 1604
vámtarifaszáma alá tartozó konzervált csíkoshasú tonhalat az
e határozat 2–5. cikkében meghatározott feltételekkel össz
hangban Mauritiusról származónak kell tekinteni.

(10)

Mauritius az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás
1. jegyzőkönyvének 4. és 5. cikke szerint az Indiaióceánon kívülről is beszerezheti a származó nyers tonha
lat.

(11)

A közeljövőben a származó tonhal beszerzésére alter
natív beszállítási lehetőségeket biztosíthatnak azok a
gazdasági partnerségi megállapodásról szóló tárgyalások,
amelyeket az Európai Unió jelenleg folytat olyan további
AKCS-államokkal, ahonnan Mauritius beszerezheti a
feldolgozóiparában szükséges származó nyers tonhalat.

Az 1. cikkben előírt eltérés egy éven keresztül, a 2013. április
1-jétől 2014. március 31-ig tartó időszakban alkalmazandó az e
határozat mellékletében meghatározott, Mauritiusról kivitt és az
Unión belüli szabad forgalomba bocsátás céljából bejelentett
termékre, az ugyancsak e határozat mellékletében meghatá
rozott mennyiség erejéig.

(12)

(13)

Mauritius számára tehát indokolt eltérést engedélyezni
2 000 tonna konzervált csíkoshasú tonhal vonatkozásá
ban, annak érdekében, hogy a működő ágazat folytat
hassa az Unióba irányuló kivitelt.
Az eltérés engedélyezésének ideiglenes jellegét a fel nem
használt mennyiségeknek a kedvezményezett ESAállamok közötti potenciális átcsoportosítása és az átme
neti gazdasági partnerségi megállapodásban előírt kumu
láció indokolja. A piaci szereplők jogbiztonsága érde
kében az eltérést 2013. április 1-jétől egyéves időszakra
kell biztosítani.

(14)

Az eltérés alkalmazásában a konzervált csíkoshasú tonhal
(KN-kód: 1604 14 11, 1604 14 18 és 1604 20 70) előál
lításához felhasznált nem származó anyagoknak a HR
0303 vámtarifaszáma alá tartozó fagyasztott csíkoshasú
tonhalnak (Katsuwonus pelamis) kell lenniük.

(15)

A
Közösségi
Vámkódex
létrehozásáról
szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i
2454/93/EGK bizottsági rendelet (1) szabályokat állapít
meg a vámkontingensek kezelésére vonatkozóan.
Annak érdekében, hogy a vámkontingensek kezelését a
kelet- és dél-afrikai államok hatóságai, az uniós vámha
tóságok és a Bizottság egymással szorosan együtt
működve, hatékonyan végezhessék, indokolt ezeket a
szabályokat az e rendeletben engedélyezett eltérés kere
tében importált mennyiségekre is értelemszerűen alkal
mazni.

(16)

Az eltérési lehetőség igénybevételének hatékony ellen
őrzése érdekében indokolt megkövetelni a kelet- és délafrikai államok hatóságaitól, hogy rendszeres jelleggel
részletes adatokat szolgáltassanak a Bizottságnak a kibo
csátott EUR.1 szállítási bizonyítványokról,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
Az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás 1. jegyzőköny
vétől eltérve és az említett jegyzőkönyv 42. cikke (1) és (5)
(1) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

2. cikk

3. cikk
A mellékletben meghatározott mennyiségeket a 2454/93/EGK
rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkének megfelelően kell
kezelni.
4. cikk
Mauritius vámhatóságai kötelesek mennyiségi ellenőrzéseket
végezni az 1. cikkben meghatározott termékek kivitelére vonat
kozóan.
Az e határozatra történő hivatkozásnak az 1. cikkben említett
termékek tekintetében általuk kiállított valamennyi EUR.1 szál
lítási bizonyítványon szerepelnie kell.
Mauritius vámhatóságai az egyes negyedéveket követő hónap
vége előtt kötelesek a Vámegyüttműködési Bizottság Titkárságán
keresztül eljuttatni a Bizottsághoz egy kimutatást azon mennyi
ségekről, amelyekre vonatkozóan e határozat alapján EUR.1
szállítási bizonyítványt állítottak ki, valamint ezeknek a bizo
nyítványoknak a sorszámáról.
5. cikk
Az e határozat értelmében kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvá
nyok 7. rovatában szerepelnie kell a következő bejegyzések
valamelyikének:
„Derogation – Decision No 1/2013 of the ESA-EU Customs
Cooperation Committee of 7 August 2013”;
„Dérogation – Décision no 1/2013 du Comité de Coopération
Douanière AfOA-UE du 7 août 2013”.
6. cikk
(1)
Mauritius és az Unió egyaránt meghozzák az e határozat
végrehajtásához részükről szükséges intézkedéseket.
(2)
Amennyiben az Unió objektív információk alapján
szabálytalanságok vagy csalás tényét, illetve a 4. cikkben
meghatározott kötelezettségek teljesítésének ismételt elmulasz
tását állapítja meg, az átmeneti gazdasági partnerségi megálla
podás 22. cikkének (5) és (6) bekezdésében előírt eljárás alapján
kezdeményezheti az 1. cikkben említett eltérés ideiglenes felfüg
gesztését.
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7. cikk
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
Ezt a határozatot 2013. április 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2013. augusztus 7-én.
az ESA–EU Vámegyüttműködési Bizottság részéről
a közös elnökök
Vivianne FOCK TAVE

Péter KOVÁCS

MELLÉKLET

Tételszám

09.1620

KN-kód

Árumegnevezés

Időszak

Mennyiségek
(tonna)

ex 1604 14 11,
ex 1604 14 18,
ex 1604 20 70

Konzervált csíkoshasú
tonhal (Katsuwonus pela
mis) (1)

2013.4.1.–2014.3.31.

2 000

(1) Bármely olyan csomagolástípusban, amelyben a termék a HR 1604 vámtarifaszáma értelmében konzerváltnak minősül.

