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SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÁ KOMISE
Oznámení Komise podle článku 85 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádějí
ustanovení celního kodexu Společenství – pravidla původu všeobecného systému preferencí
(systém GSP) – rozšíření systému dvoustranné kumulace stanoveného uvedeným článkem na
Turecko
(2016/C 134/01)
Článek 85 nařízení (EHS) č. 2454/93 (1), kterým se provádějí ustanovení celního kodexu Společenství (dále jen „prová
děcí ustanovení celního kodexu“ nebo „CCIP“), stanoví možnost zemí zvýhodněných v rámci systému GSP používat
některé materiály (2) pocházející z Norska, Švýcarska a Turecka v rámci kumulace původu (3).
Takový systém již funguje, pokud jde o materiály pocházející z Norska a Švýcarska (4), a umožňuje zemím zvýhodně
ným v rámci systému GSP používat při výrobě zboží, které má být vyvezeno do Evropské unie („dále jen Unie“) materi
ály pocházející z těchto dvou zemí v rámci kumulace původu. Aby mohl stejný systém fungovat, pokud jde o materiály
pocházející z Turecka, musí Turecko splnit dvě podmínky. Konkrétně by mělo:
— uplatňovat pro účely svého programu GSP definici koncepce původu odpovídající koncepci definované v pravidlech
původu Unie pro systém GSP, a
— umožnit na základě reciprocity zemím zvýhodněným v rámci systému GSP používat materiály pocházející z Unie
v rámci kumulace původu při výrobě zboží, na které se mohou vztahovat preference v rámci systému GSP při
dovozu do Turecka.
Ministerskou vyhláškou č. 2014/7064 zveřejněnou v Úředním věstníku Turecka dne 31. prosince 2014 a použitelnou
od 1. ledna 2015 sjednotilo Turecko svá pravidla původu pro systém GSP s pravidly původu Unie. Tato pravidla zahr
nují ustanovení, která odrážejí výše uvedený článek 85 a tak zajišťují reciprocitu. Turecko tudíž splňuje obě výše uve
dené podmínky.
V souladu s tím od 1. ledna 2015 mohou být výrobky pocházející z Turecka, kromě výrobků, které spadají do kapitol 1
až 24 harmonizovaného systému, považovány za materiály pocházející ze země zvýhodněné v rámci systému GSP,
jestliže jsou v uvedené zvýhodněné zemi začleněny do výrobku za předpokladu, že zpracování nebo opracování tam
provedené překračuje rozsah operací popsaných v čl. 78 odst. 1 CCIP (tj. tzv. „nedostatečných operací“).
Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 85 odst. 4 CCIP. Celní orgány a hospodářské subjekty se upozorňují, že
systém náhradních dokladů o původu zboží podle článků 97d a 97p CCIP nebude v obchodě mezi Unií a Tureckem
a Tureckem a Unií zaveden. V souladu s tím se na Turecko bude vztahovat pouze článek 85 a související ustanovení
článků 87, čl. 97m odst. 5, čl. 97u odst. 2 a přílohy 18 CCIP.

(1) Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.
(2) Zejména materiály, které nespadají do kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému.
(3) To zemím zvýhodněným v rámci systému GSP umožňuje takové materiály považovat za původní materiály za předpokladu, že zpra
cování nebo opracování, která na uvedených materiálech provádějí, překračuje rozsah tzv. „nedostatečných operací“.
(4) Viz oznámení dovozcům zveřejněné v Úř. věst. C 104, 4.4.2001, s. 7.

