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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van een overeenkomst in de vorm 

van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de 

cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het 

Koninkrijk Noorwegen en de Republiek Turkije in het kader van het stelsel van 

algemene preferenties  

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

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (5882/2017), 

– gezien de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en 

de Zwitserse Bondsstaat inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de Europese 

Unie, Zwitserland, Noorwegen, en Turkije in het kader van het stelsel van algemene 

preferenties van de Europese Unie (05803/2017), 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, 

lid 4 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie (C8-0241/2017), 

– gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0000/2018), 

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst; 

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 

Zwitserse Bondsstaat. 
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TOELICHTING 

De voorliggende overeenkomst tussen de EU en Zwitserland kwam tot stand om de 

veranderingen als gevolg van de hervorming van het stelsel van algemene preferenties (SAP) 

ten uitvoer te leggen. Bij de hervorming werd een nieuw systeem van oorsprongscumulatie 

ingevoerd voor geregistreerde exporteurs, en werd Turkije opgenomen in het 

cumulatiesysteem, dat tot dan toe tussen de Unie, Zwitserland en Noorwegen in werking was. 

De nieuwe wetgeving voorzag ook in de vervanging van de voormalige certificaten van 

oorsprong op formulier A door een nieuw systeem voor het opstellen van bewijzen van 

oorsprong door geregistreerde exporteurs (systeem van geregistreerde exporteurs (REX)). 

Het cumulatiesysteem werd oorspronkelijk ingevoerd bij de overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Unie en Zwitserland van 14 december 2000 (Besluit 2001/1001/EG 

van de Raad). Deze overeenkomst moet vervangen worden. Op 8 maart 2012 heeft de Raad de 

Commissie toestemming gegeven om te onderhandelen met Zwitserland, wat tot de 

voorliggende overeenkomst heeft tot geleid. 

Het systeem van oorsprongscumulatie: Het nieuwe cumulatiesysteem houdt in dat de EU, 

Noorwegen, Zwitserland en Turkije toestaan dat SAP-begunstigde landen materiaal uit elk 

land in het systeem (EU, Zwitserland, Noorwegen, Turkije) verwerken in hun 

productieprocessen, en het eindproduct naar de EU, Zwitserland, Noorwegen of Turkije 

uitvoeren volgens de preferentiële SAP-termen, op voorwaarde dat het eindproduct voldoende 

bewerkt of verwerkt is. Volgens de voorliggende overeenkomst geven de EU en Zwitserland 

een preferentiële behandeling en verstrekken zij toegang aan producten van oorsprong uit 

begunstigde landen wanneer deze landen materiaal van oorsprong uit respectievelijk de EU en 

Zwitserland gebruiken.  

Het nieuwe systeem van bewijzen van oorsprong: In de SAP-hervorming is bepaald dat de 

voormalige certificaten van oorsprong op formulier A tegen 1 januari 2017 vervangen moeten 

worden. Het nieuwe REX-systeem is sinds 1 januari 2017 van oorsprong in een aantal SAP-

begunstigde landen, die een eerste golf vormen. Er volgen nog een tweede en een derde golf 

in 2018 en 2019. Deze landen hebben hun exporteurs geregistreerd, en deze maken nu gebruik 

van verklaringen van oorsprong in plaats van de door de douaneautoriteiten uitgegeven 

certificaten van oorsprong A. 

Het REX-systeem geldt al binnen de door de EU toegekende SAP-regelingen en de SAP-

regelingen van Zwitserland en Noorwegen. Wanneer de vervanging van bewijzen van 

oorsprong gebeurt voor de wederverzending van goederen van oorsprong in SAP-begunstigde 

landen, is het momenteel zo dat de vervangende certificaten van formulier A als 

vervangingsbewijzen gebruikt worden (volgens de bepalingen van de huidige overeenkomst 

tussen de EU, Zwitserland en Noorwegen). Om het cumulatiesysteem te kunnen toepassen op 

Noorwegen en Turkije, moeten de partijen soortgelijke overeenkomsten sluiten met 

Noorwegen en Turkije en ze toepassen. Een soortgelijke overeenkomst tussen de EU en 

Noorwegen werd besproken en gesloten gelijktijdig met de voorliggende overeenkomst, en 

wordt ingediend ter goedkeuring bij het Parlement. Tussen de EU en Turkije is geen 

internationale overeenkomst nodig, aangezien de douane-unie tussen de EU en Turkije al een 

juridisch instrument is dat kan zorgen voor het opnemen van soortgelijke regels in de 

wetgeving.  
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De voorliggende overeenkomst is noodzakelijk om een vlot verloop van de handel tussen de 

Europese Unie en Zwitserland te verzekeren. Deze overeenkomst zal de EU en Zwitserland in 

staat stellen om de nieuwe, vervangende bewijzen van oorsprong waarin het nieuwe REX-

systeem voorziet te gebruiken. Het systeem kan reeds toegepast worden; het ontbreken van 

een passend rechtsinstrument kan dus de handel tussen de EU en Zwitserland verstoren. De 

rapporteur raadt het Parlement daarom aan om deze overeenkomst goed te keuren.  


