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(2005. november 10.)

az euro-mediterrán megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazga-
tási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyvének módosításáról

(2006/287/EK)

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az 1996. december 6-án Brüsszelben aláírt,
egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és
a Feröer-szigetek helyi kormánya közötti megállapodásra (1)
(a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 34. cikké-
nek (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A megállapodás 3. jegyzőkönyve biztosítja a Közösség és
Feröer-szigetek között a kétoldalú származási kumulá-
ciót.

(2) A kumulációs rendszer kiterjesztése azért kívánatos,
mivel lehetővé tenné a Közösségből, Bulgáriából, Romá-
niából, Izlandról, Norvégiából, Svájcból (ideértve Liech-
tensteint is), a Feröer-szigetekről, Törökországból vagy
bármely más, a kereskedelem fejlesztése és a regionális
integráció előmozdítása céljából 1995. november 27-én
és 28-án az euro-mediterrán konferencián elfogadott
barcelonai nyilatkozaton alapuló euro-mediterrán part-
nerségben részt vevő országból származó anyag felhasz-
nálását.

(3) Annak érdekében, hogy a kiterjesztett kumulációs rend-
szert csak azon országok között hajtsák végre, amelyek
eleget tettek a szükséges feltételeknek, továbbá a vámok
kijátszásának elkerülése végett, a származás igazolására
új rendelkezéseket szükséges bevezetni.

(4) A kiterjesztett kumulációs rendszer végrehajtása és
a vámok kijátszásának elkerülése érdekében
a vámvisszatérítés és vámmentesség tilalmát érintő
rendelkezéseket, továbbá a nem származó anyagok
számára a származó helyzet megszerzésére vonatkozó 3.
jegyzőkönyvben található eljárási követelményeket
harmonizálni szükséges, továbbá a jegyzőkönyvbe be
kell vezetni egy cikket, amely csalás vagy az igazgatási
együttműködés elmulasztása esetén lehetővé teszi

a Közösség számára, hogy a diagonális kumulációt
a Feröer-szigetekkel felfüggessze.

(5) A származási kumuláció kiterjesztett rendszere magában
foglalja, hogy a származási szabályokra vonatkozó
ugyanazon rendelkezéseket kell alkalmazni az érintett
országok között létrejött preferenciális megállapodások
tekintetében.

(6) Azon áruk, amelyek árutovábbítási eljárásban vagy átme-
neti megőrzésben vannak azon a napon, amelytől
e határozatot alkalmazni kell, átmeneti rendelkezések
hatálya alá esnek, amelyek esetükben lehetővé teszik,
hogy a kiterjesztett kumulációs rendszer előnyeiből
részesülhessenek.

(7) A kumuláció Feröer-szigetek általi alkalmazásának felül-
vizsgálatáról és átdolgozásáról, továbbá a jegyzőkönyv
módosításáról szóló együttes nyilatkozatokat be kell
vezetni.

(8) Néhány technikai módosítás elengedhetetlen a szöveg
különböző nyelvi változataiban és a köztük lévő elté-
rések kijavítása érdekében.

(9) Helyénvaló tehát a megállapodás megfelelő működése
érdekében, továbbá a felhasználók és vámhatóságok
munkájának megkönnyítésére tekintettel az összes
kérdéses rendelkezést a 3. jegyzőkönyv új szövegébe
beépíteni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatáro-
zásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3.
jegyzőkönyve helyébe a mellékelt szöveg lép, a megfelelő
együttes nyilatkozatokkal együtt.
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(1) HL L 53., 1997.2.22., 2. o.



2. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Ezt a határozatot az elfogadása napját követő hónap első napjától kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 10-én.

a vegyes bizottság részéről

az elnök
P. FAUCHERAND
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