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Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 14, van Protocol 1 betreffende de
definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve
samenwerking bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de
SADC-EPO-staten
Cumulatie tussen de Europese Unie en ACS-EPO-staten en de overzeese landen en gebieden van de
EU krachtens artikel 4, leden 3 en 7, van Protocol 1 bij de EPO EU-SADC
(2018/C 407/07)
Artikel 4, leden 3 en 7, van Protocol 1 bij de economische partnerschapsovereenkomst (1) („EPO”) tussen de Europese
Unie („Unie”) en de EPO-staten van de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika („SADC”) voorziet in cumulatie
in de Unie.
Dankzij deze cumulatie kunnen exporteurs in de Unie in de producten die zij naar de SADC-EPO-staten uitvoeren,
materialen opnemen die van oorsprong zijn uit andere EPO-staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan
(„ACS”) of de overzeese landen en gebieden („LGO’s”) of die in die landen of gebieden een be- of verwerking hebben
ondergaan, alsof deze materialen van oorsprong zijn uit dan wel de be- of verwerking hebben ondergaan in de Unie.
De cumulatie kan pas worden toegepast als de Unie aan de volgende vereisten heeft voldaan:
— een regeling of overeenkomst inzake administratieve samenwerking met de betrokken landen en gebieden hebben
gesloten, die een correcte toepassing van artikel 4 garandeert, en
— de SADC-EPO-staten via het secretariaat van de Zuidelijk-Afrikaanse Douane-unie en het ministerie van Industrie en
Handel van Mozambique bijzonderheden hebben verstrekt over de betreffende overeenkomsten inzake administra
tieve samenwerking.
De Unie heeft een regeling of overeenkomst inzake administratieve samenwerking gesloten met de volgende ACS-EPOstaten en LGO’s:
— Caribisch gebied: Antigua en Barbuda; het Gemenebest van de Bahama’s; Barbados; Belize; het Gemenebest Domi
nica; de Dominicaanse Republiek; Grenada; de Coöperatieve Republiek Guyana; Jamaica; Saint Kitts en Nevis; Saint
Lucia; Saint Vincent en de Grenadines; de Republiek Suriname en de Republiek Trinidad en Tobago;
— Centraal Afrika: de Republiek Kameroen;
— Oostelijk en zuidelijk Afrika: de Republiek Madagaskar; de Republiek Mauritius; de Republiek der Seychellen en de
Republiek Zimbabwe;
— Stille Oceaan: de Onafhankelijke Staat Papoea-Nieuw-Guinea en de Republiek Fiji;
— Westelijk Afrika: de Republiek Ivoorkust;
— LGO’s: Groenland; Nieuw-Caledonië en onderhorigheden; Frans-Polynesië; Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden;
Wallis en Futuna; Saint-Barthélemy; Saint-Pierre en Miquelon; Aruba; Bonaire; Curaçao; Saba; Sint-Eustasius; SintMaarten; Anguilla; Bermuda; Kaaimaneilanden; Falklandeilanden; Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden;
Montserrat; Pitcairneilanden; Sint-Helena en onderhorigheden; Brits Antarctica; Brits gebied in de Indische Oceaan;
Turks- en Caicoseilanden en de Britse Maagdeneilanden.
De Europese Commissie brengt ter kennis dat de Unie ingevolge deze mededelingen aan de bovengenoemde vereisten
heeft voldaan en de cumulatie krachtens artikel 4, leden 3 en 7, van Protocol 1 bij de EPO EU-SADC met de bovenge
noemde ACS-EPO-staten en LGO’s zal beginnen toepassen met ingang van 1 oktober 2018.
Deze mededeling wordt bekendgemaakt in overeenstemming met artikel 4, lid 14, van Protocol 1 bij de EPO EU-SADC.
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