
Zawiadomienie Komisji dotyczące daty, od której stosuje się protokoły w sprawie reguł 
pochodzenia przewidujące diagonalną kumulację pochodzenia pomiędzy Unią Europejską, 
Albanią, Bośnią i Hercegowiną, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Czarnogórą, Serbią ( 1 ) 

i Turcją 

(2013/C 205/04) 

W celu utworzenia diagonalnej kumulacji pochodzenia pomiędzy Unią Europejską, Albanią, Bośnią i Herce
gowiną, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Czarnogórą, Serbią i Turcją, Unia Europejska i kraje 
zainteresowane informują się wzajemnie, za pośrednictwem Komisji Europejskiej, o regułach pochodzenia 
obowiązujących w stosunkach z innymi krajami. 

Załączona poniżej tabela przedstawia, sporządzony na podstawie informacji otrzymanych ze strony zain
teresowanych krajów, przegląd protokołów w sprawie reguł pochodzenia przewidujących diagonalną kumu
lacje, z podaniem daty, od której kumulacja taka ma zastosowanie. Tabela ta zastępuje wcześniejszą tabelę 
(Dz.U. C 154 z 31.5.2012, s. 13). 

Należy przypomnieć, że kumulacja może być stosowana wyłącznie wtedy, gdy kraje końcowej produkcji 
i końcowego przeznaczenia zawarły umowy o wolnym handlu, przewidujące identyczne reguły pochodze
nia, ze wszystkimi krajami uczestniczącymi w uzyskaniu statusu pochodzenia, tj. ze wszystkimi krajami, 
z których pochodzą wszelkie użyte materiały. Materiały pochodzące z kraju, który nie zawarł umowy 
z krajami końcowej produkcji i końcowego przeznaczenia, muszą być traktowane jako materiały niepocho
dzące. 

Należy również przypomnieć, że materiały pochodzące z Turcji objęte unią celną UE–Turcja mogą być 
stosowane jako materiały pochodzące do celu diagonalnej kumulacji pomiędzy Unią Europejską i krajami 
uczestniczącymi w procesie stabilizacji i stowarzyszenia, wobec których obowiązuje protokół w sprawie 
reguł pochodzenia. 

Kody ISO-Alfa-2 dla krajów wymienionych w tabeli są następujące: 

— Albania AL 

— Bośnia i Hercegowina BA 

— była jugosłowiańska republika Macedonii MK (*) 

— Czarnogóra ME 

— Serbia RS 

— Turcja TR
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( 1 ) Albania, Bośnia i Hercegowina, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia są krajami uczestni
czącymi w procesie stabilizacji i stowarzyszenia. 

(*) Kod ISO 3166. Kod tymczasowy nie przesądza o ostatecznej nazwie tego kraju; nazwa ta zostanie ustalona w wyniku 
negocjacji prowadzonych obecnie pod auspicjami ONZ.
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Data, od której stosuje się protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujące diagonalną kumulację między Unią Europejską, Albanią, Bośnią 
i Hercegowiną, byłą jugosłowiańską Republiką Macedonii, Czarnogórą, Serbią i Turcją 

UE AL BA MK ME RS TR 

UE 1.1.2007 1.7.2008 1.1.2007 1.1.2008 8.12.2009 (1 ) 

AL 1.1.2007 22.11.2007 26.7.2007 26.7.2007 24.10.2007 1.8.2011 

BA 1.7.2008 22.11.2007 22.11.2007 22.11.2007 22.11.2007 14.12.2011 

MK 1.1.2007 26.7.2007 22.11.2007 26.7.2007 24.10.2007 1.7.2009 

ME 1.1.2008 26.7.2007 22.11.2007 26.7.2007 24.10.2007 1.3.2010 

RS 8.12.2009 24.10.2007 22.11.2007 24.10.2007 24.10.2007 1.9.2010 

TR (1 ) 1.8.2011 14.12.2011 1.7.2009 1.3.2010 1.9.2010 

(1 ) Dla towarów objętych unią celną UE–Turcja datę rozpoczęcia stosowania ustala się na dzień 27 lipca 2006 r.


	Zawiadomienie Komisji dotyczące daty, od której stosuje się protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujące diagonalną kumulację pochodzenia pomiędzy Unią Europejską, Albanią, Bośnią i Hercegowiną, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Czarnogórą, Serbią i Turcją (2013/C 205/04)

