
Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 4 protokołu 1 do wstępnej umowy o partnerstwie 
gospodarczym między Unią Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej dotyczące 

definicji pojęcia „produktów pochodzących” i metod współpracy administracyjnej

Kumulacja między Republiką Mauritiusu a Republiką Botswany, Republiką Kamerunu, Republiką 
Gwinei, Republiką Kenii, Królestwem Lesotho, Republiką Madagaskaru, Republiką Mozambiku, 
Republiką Namibii, Republiką Seszeli, Republiką Południowej Afryki, Królestwem Eswatini, 

Republiką Zimbabwe oraz krajami i terytoriami zamorskimi Królestwa Niderlandów

(2018/C 407/05)

Art. 4 protokołu 1 do wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską („Unia”) a państwami 
Afryki Wschodniej i Południowej (AWP) (1), zwanej dalej „Umową”, przewiduje kumulację w państwach AWP.

Kumulacja ta umożliwia eksporterom z państwa AWP włączenie do produktów, które wywożą do Unii Europejskiej, 
materiałów pochodzących z innych państw AWP, z innych państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku („AKP”) lub z krajów 
i terytoriów zamorskich („KTZ”), bądź też dokonanie ich obróbki lub przetworzenia w tych krajach lub terytoriach, tak 
jakby pochodziły one lub były dokonane w tym państwie AWP.

Aby dana kumulacja mogła działać, państwo AWP musi spełniać następujące wymogi:

— zawrzeć umowę o współpracy administracyjnej z zainteresowanymi krajami i terytoriami, która zapewnia prawi
dłowe wdrożenie art. 4, oraz

— przekazać Unii, za pośrednictwem Komisji Europejskiej, szczegóły takich umów o współpracy administracyjnej.

Ponadto materiały i produkty muszą uzyskać status pochodzenia w krajach uczestniczących w kumulacji przez zastoso
wanie tych samych reguł pochodzenia, jak określono w protokole 1 do Umowy między UE i AWP.

Komisja Europejska informuje, że Republika Mauritiusu spełniła określone powyżej wymogi administracyjne i może 
stosować kumulację przewidzianą w art. 4 protokołu 1 do Umowy między UE i AWP, z zastrzeżeniem spełnienia 
wymogów określonych w art. 4 ust. 6 lit. b), począwszy od daty publikacji niniejszego komunikatu, z następującymi 
państwami lub terytoriami: Republika Botswany, Republika Kamerunu, Republika Gwinei, Republika Kenii, Królestwo 
Lesotho, Republika Madagaskaru, Republika Mozambiku, Republika Namibii, Republika Seszeli, Republika Południowej 
Afryki, Królestwo Eswatini, Republika Zimbabwe, Aruba, Curaçao, Sint Marteen oraz karaibska część Niderlandów 
(Bonaire, Sint Eustasius i Saba).

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane zgodnie z art. 4.6 lit. c) protokołu 1 do Umowy między UE i AWP.

(1) Dz.U. L 111 z 24.4.2012, s. 1.
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