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Oznámení Komise podle článku 4 protokolu 1 k Prozatímní rámcové dohodě o hospodářském
partnerství mezi Evropskou unií a státy východní a jižní Afriky týkajícímu se definice pojmu
„původní produkty“ či „produkty pocházející z“ a metod správní spolupráce
Kumulace mezi Mauricijskou republikou a Guinejskou republikou, Jihoafrickou republikou,
Kamerunskou republikou, Keňskou republikou, Královstvím Lesotho, Madagaskarskou republikou,
Mosambickou republikou, Namibijskou republikou, Republikou Botswana, Republikou Zimbabwe,
Seychelskou republikou, Královstvím Eswatini a zámořskými zeměmi a územími Nizozemského
království
(2018/C 407/05)
Článek 4 protokolu 1 k Prozatímní rámcové dohodě o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií (dále jen „Unie“)
a státy východní a jižní Afriky (dále jen „státy ESA“) (1) (dále jen „dohoda“) stanoví kumulaci ve státech ESA.
Kumulace umožňuje exportérům z kteréhokoliv státu ESA zahrnout do produktů vyvážených do Evropské unie materi
ály pocházející z jiných států ESA, z afrických, karibských a tichomořských států (dále jen „země AKT“) nebo ze zámoř
ských zemí a území (dále jen „ZZÚ“), případně provést opracování nebo zpracování v uvedených zemích nebo územích,
jako kdyby zemí původu či opracování nebo zpracování byl daný stát ESA.
Aby kumulace fungovala, musí daný stát ESA splnit tyto požadavky:
— uzavřít s dotčenými zeměmi dohodu o správní spolupráci, která zaručí náležité provádění článku 4, a
— poskytnout Unii prostřednictvím Evropské komise podrobnosti o takových dohodách o správní spolupráci.
Kromě toho musí materiály a produkty získat status původu v zemích, které se účastní kumulace, na základě pravidel
původu, která se shodují s pravidly uvedenými v protokolu 1 k dohodě.
Evropská komise oznamuje, že Mauricijská republika splnila výše uvedené správní požadavky a od data zveřejnění
tohoto oznámení může uplatnit kumulaci podle článku 4 protokolu 1 k dohodě, za předpokladu, že byly splněny poža
davky uvedené v čl. 4 odst. 6 písm. b) protokolu, a to u těchto zemí nebo území: Aruba, Curaçao, Guinejská republika,
Jihoafrická republika, Kamerunská republika, Keňská republika, Království Lesotho, Madagaskarská republika, Mosam
bická republika, Namibijská republika, Republika Botswana, Republika Zimbabwe, Seychelská republika, Svatý Martin,
Království Eswatini a karibská část Nizozemského království (Bonaire, Sint Eustatius a Saba).
Toto oznámení je zveřejněno v souladu s čl. 4 odst. 6 písm. c) protokolu 1 k dohodě.

(1) Úř. věst. L 111, 24.4.2012, s. 1.

