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Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 85 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego 
przepisy w celu wykonania Wspólnotowego kodeksu celnego – Reguły pochodzenia w ramach 
ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) – Rozszerzenie na Turcję systemu kumulacji 

dwustronnej ustanowionego na mocy tego artykułu

(2016/C 134/01)

W art. 85 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 (1) ustanawiającego przepisy w celu wykonania Wspólnotowego kodeksu 
celnego („przepisy wykonawcze do kodeksu celnego” lub „RWKC”) przewidziano możliwość, by kraje korzystające 
z systemu GSP wykorzystywały pewne materiały (2) pochodzące z Norwegii, Szwajcarii i Turcji w ramach kumulacji 
pochodzenia (3).

Taki system działa już w odniesieniu do materiałów pochodzących z Norwegii oraz Szwajcarii (4) i umożliwia krajom 
korzystającym z systemu GSP wykorzystywanie materiałów pochodzących z tych dwóch państw w ramach kumulacji 
pochodzenia przy produkcji towarów na wywóz do Unii Europejskiej („Unia”). Aby taki sam system można było wdro
żyć w odniesieniu do materiałów pochodzących z Turcji, kraj ten musi spełniać dwa warunki, a mianowicie:

— stosować do celów systemu GSP definicję „pochodzenia” odpowiadającą definicji określonej w regułach pochodzenia 
w ramach systemu GSP Unii, oraz

— zezwolić, na zasadzie wzajemności, krajom korzystającym z systemu GSP na wykorzystywanie materiałów pocho
dzących z Unii w ramach kumulacji pochodzenia przy produkcji towarów kwalifikujących się do systemu GPS przy 
przywozie do Turcji.

Na mocy dekretu ministerialnego nr 2014/7064, opublikowanego w tureckim Dzienniku Urzędowym w dniu 31 grudnia 
2014 r. i stosowanego od dnia 1 stycznia 2015 r., Turcja dostosowała swoje reguły pochodzenia w ramach systemu GSP 
do reguł Unii. Zasady te zawierają przepis, który odzwierciedla wyżej wymieniony art. 85 i tym samym przewiduje 
wzajemność. Turcja spełnia zatem dwa warunki określone powyżej.

W związku z tym począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. produkty pochodzące z Turcji, z wyjątkiem produktów obję
tych działami 1–24 HS, mogą być uważane za materiały pochodzące z kraju korzystającego z systemu GSP, jeżeli 
zostaną one w tym kraju użyte do wytworzenia nowego produktu, pod warunkiem że dokonana tam obróbka lub prze
twarzanie wykraczają poza operacje opisane w art. 78 ust. 1 RWKC (tj. tzw. czynności niewystarczające).

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane zgodnie z art. 85 ust. 4 RWKC. Organy celne i przedsiębiorcy powinni 
zwrócić uwagę na fakt, że system zastępczych dowodów pochodzenia przewidziany w art. 97d i 97p RWKC nie zosta
nie wdrożony w odniesieniu do handlu między Unią a Turcją. W związku z tym zastosowanie do Turcji będzie miał 
tylko art. 85 i powiązane przepisy art. 87, art. 97 m ust. 5, art. 97u ust. 2 i załącznika 18 do RWKC.

(1) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.
(2) Tj. materiały inne niż te objęte działami 1–24 HS.
(3) Umożliwia  to  krajom  korzystającym  z  systemu  GSP  uznawanie  takich  materiałów  za  pochodzące,  pod  warunkiem  że  dokonane 

w tych krajach obróbka lub przetworzenie wykraczają poza tzw. czynności niewystarczające.
(4) Zob. zawiadomienie dla importerów opublikowane w Dz.U. C 104 z 4.4.2001, s. 7.
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