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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az Európai Unió, 

a Svájci Államszövetség, a Norvég Királyság és a Török Köztársaság között 

alkalmazandó származási kumulációról szóló, az Európai Unió és a Svájci 

Államszövetség között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló 

tanácsi határozattervezetről  

(05882/2017 – C8-0241/2017 – 2016/0328(NLE)) 

(Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05882/2017), 

– tekintettel az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az 

Európai Unió, Svájc, Norvégia és Törökország között alkalmazandó származási 

kumulációról szóló, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között levélváltás 

formájában létrejött megállapodásra (05803/2017), 

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) 

bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. 

alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0241/2017), 

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) 

bekezdésére, 

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0000/2018), 

1. egyetért a megállapodás megkötésével; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Svájci Államszövetség kormányának és 

parlamentjének. 
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INDOKOLÁS 

Az EU és Svájc közötti megállapodást azért tárgyalták meg, hogy hatályba helyezzék az 

általános tarifális preferenciarendszer 2010-ben módosított származási szabályait. A reform a 

regisztrált exportőrök számára új származási kumulációs rendszert vezetett be és rendelkezett 

Törökországnak az eddig az Unió, Svájc és Norvégia között működő kumulációs rendszerbe 

történő felvételéről.   Az új jogszabály arról is rendelkezett, hogy a korábbi FORM A 

származási bizonyítványt egy új rendszer (regisztrált exportőrök rendszere, REX-rendszer) 

váltja fel a regisztrált exportőrök származási igazolásai tekintetében. 

A kumulációs rendszert eredetileg az Unió és Svájc között 2000. december 14-én 

levélváltások formájában kötött megállapodás vezette be (2001/101/EK tanácsi határozat). Ezt 

a megállapodást kell újjal felváltani. A Tanács 2012. március 8-án felhatalmazta a 

Bizottságot, hogy tárgyaljon Svájccal, és ennek eredményeként született ez a megállapodás.    

A származási kumulációs rendszer: Az új kumulációs rendszer azt jelenti, hogy az EU, 

Norvégia, Svájc és Törökország lehetővé teszi a GSP-kedvezményezett országok számára, 

hogy a rendszerben részt vevő bármely országból (EU, Svájc, Norvégia, Törökország) 

származó anyagokat használjanak fel termelési folyamataik során, és a végterméket az EU-ba, 

Svájcba, Norvégiába vagy Törökországba exportálják a GSP-rendszer szerinti preferenciális 

feltételekkel, amennyiben a végterméket kielégítően feldolgozták vagy megmunkálták. A 

jelenlegi megállapodás értelmében az EU és Svájc preferenciális elbánásban részesíti és 

hozzáférést biztosít a kedvezményezett országokból származó termékek számára, amikor ezek 

az országok az EU-ból vagy Svájcból származó anyagokat használnak fel.  

A származási igazolások új rendszere: A GSP reformja kimondta, hogy a korábbi FORM A 

származási bizonyítványokat 2017. január 1-jéig a fel kell váltani. Első hullámként néhány 

GSP-kedvezményezett országban 2017. január 1-jével elkezdték alkalmazni az új REX-

rendszert.  2018-ra és 2019-re két további hullámot terveznek. Ezek az országok regisztrálták 

exportőreiket, akik most a vámhatóságaik által kiállított FORM A származási bizonyítványok 

helyett származási nyilatkozatot tesznek.   

A REX-rendszer már működik az EU által biztosított GSP-rendszer és a svájci és norvég 

GSP-rendszer keretében. Amikor a GSP-kedvezményezett országokból származó áruk 

továbbküldéséhez elkészítik a helyettesítő származási igazolást, jelenleg a FORM A 

helyettesítő bizonyítványait használják a helyettesítés igazolására (az EU, Svájc és Norvégia 

közötti jelenlegi megállapodás rendelkezései értelmében). Annak érdekében, hogy a 

kumulációs rendszer Norvégiára és Törökországra is vonatkozzon, a feleknek hasonló 

megállapodásokat kell kötniük és alkalmazniuk Norvégiával és Törökországgal.  A jelenlegi 

megállapodással párhuzamosan hasonló megállapodásról tárgyalt az EU és Norvégia, melyet 

megkötöttek és egyetértés céljából benyújtottak a Parlamentnek. Az EU és Törökország 

között nincs szükség nemzetközi megállapodásra, mivel az EU és Törökország közötti 

vámunió jogi eszközt biztosít hasonló szabályoknak a vonatkozó jogszabályba való 

beépítésére.  

Ez a megállapodás az Európai Unió és Svájc közötti akadálymentes kereskedelem 

biztosításához szükséges. Lehetővé fogja tenni, hogy az EU és Svájc az új REX-rendszer által 

biztosított új helyettesítő származási igazolásokat használja. A rendszer már alkalmazandó, 

így a megfelelő jogi eszköz hiánya megszakíthatja az EU és Svájc közti kereskedelmet. Az 



 

PR\1148406HU.docx 7/7 PE616.703v02-00 

 HU 

előadó ennélfogva azt javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését e megállapodáshoz.  


