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Määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega rakendatakse ühenduse tolliseadustiku sätteid) artikli 85
kohane komisjoni teatis – üldise soodustuste süsteemi (GSP) päritolueeskirjad – kõnealuse artikliga
kehtestatud kahepoolse kumulatsiooni süsteemi laiendamine Türgile
(2016/C 134/01)
Määruse (EMÜ) nr 2454/93 (1) (millega rakendatakse ühenduse tolliseadustiku sätteid (edaspidi „tolliseadustiku rakendus
sätted”)) artikliga 85 on GSP alusel soodustatud riikidele ette nähtud võimalus kasutada teatavaid Norrast, Šveitsist ja
Türgist pärit materjale (2) päritolu kumulatsiooni raames (3).
Selline süsteem juba toimib Norra ja Šveitsi päritolu materjalide puhul (4) ning võimaldab GSP alusel soodustatud riikidel
kasutada Euroopa Liitu (edaspidi „liit”) eksporditavate kaupade tootmisel kõnealusest kahest riigist pärit materjale
päritolu kumulatsiooni raames. Selleks et sama süsteem toimiks Türgist pärit materjalide puhul, peab Türgi täitma kaks
järgmist tingimust:
— kohaldama oma üldiste tariifsete soodustuste kava puhul päritolumääratlust, mis vastab liidu GSP päritolueeskirjades
esitatud määratlusele, ning
— võimaldama GSP raames soodustatud riikidel, kes toodavad kaupu, mis võivad saada Türki importimisel GSP alusel
soodustust, vastastikkuse põhimõtte kohaselt kasutada liidust pärit materjale päritolu kumulatsiooni raames.
Ministri otsusega nr 2014/7064, mis avaldati Türgi ametlikus väljaandes 31. detsembril 2014 ja on kohaldatav alates
1. jaanuarist 2015, on Türgi ühtlustanud oma GSP päritolueeskirjad liidu omadega. Need eeskirjad sisaldavad sätet, mis
hõlmab eespool nimetatud artiklis 85 sätestatut ja millega nähakse seega ette vastastikkus. Seega on Türgi täitnud mõle
mad eespool nimetatud tingimused.
Seetõttu võib Türgi päritolu tooteid, v.a harmoneeritud süsteemi gruppidesse 1–24 kuuluvaid tooteid, alates 1. jaanuarist
2015 lugeda GSP raames soodustatud riigist pärit materjaliks, kui seda on tootes kasutatud selles soodustatud riigis,
tingimusel et seal toimunud töö või töötlemine on ulatuslikum tolliseadustiku rakendussätete artikli 78 lõikes 1 kirjelda
tud toimingutest (nn ebapiisavad toimingud).
Käesolev teatis avaldatakse vastavalt tolliseadustiku rakendussätete artikli 85 lõikele 4. Tolliasutuste ja ettevõtjate tähele
panu juhitakse asjaolule, et tolliseadustiku rakendussätete artiklite 97d ja 97p kohast asenduspäritolukinnituse süsteemi
ELi ja Türgi ning Türgi ja ELi vahelises kaubanduses ei rakendata. Seetõttu kohaldatakse Türgi suhtes üksnes tolliseadus
tiku rakendussätete artiklit 85 ning artikli 87, artikli 97m lõike 5, artikli 97u lõike 2 ja 18. lisa asjaomaseid sätteid.

(1) EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.
(2) St muid kui harmoneeritud süsteemi gruppidesse 1–24 kuuluvaid materjale.
(3) See võimaldab GSP raames soodustatud riikidel käsitada selliseid materjale soodustatud riigist pärit materjalina, tingimusel et seal
nende materjalidega toimuv töö või nende töötlemine on ulatuslikum kui nn ebapiisavad toimingud.
(4) Vt teatis importijatele, mis on avaldatud väljaandes EÜT C 104, 4.4.2001, lk 7.

