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Artikel 7 – Kumulation inom unionen
1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 i denna bilaga ska material med ursprung i
unionen anses vara material med ursprung i ett ULT om de ingår i en produkt som framställts
i ett ULT, förutsatt att de har genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande
än de åtgärder som avses i artikel 5.1.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 i denna bilaga ska bearbetning eller
behandling som utförts i unionen anses ha utförts i ett ULT, om materialen har genomgått
påföljande bearbetning eller behandling i ett ULT som är mer omfattande än de åtgärder som
avses i artikel 5.1 i denna bilaga.
3. För kumulation som avses i denna artikel ska materialens ursprung fastställas i enlighet
med denna bilaga.

Artikel 8 – Kumulation med EPA-länder
1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 i denna bilaga ska material med ursprung i
EPA-länder anses vara material med ursprung i ett ULT om de ingår i en produkt som
framställts i ett ULT, förutsatt att de har genomgått bearbetning eller behandling som är mer
omfattande än de åtgärder som avses i artikel 5.1 i denna bilaga.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 i denna bilaga ska bearbetning eller
behandling som utförts i EPA-länder anses ha utförts i ett ULT, om materialen har genomgått
påföljande bearbetning eller behandling i ett ULT som är mer omfattande än de åtgärder som
avses i artikel 5.1 i denna bilaga.
3. Vid tillämpningen av punkt 1 ska ursprunget för de material som har ursprung i ett EPAland fastställas i enlighet med de ursprungsregler som är tillämpliga på EPA-landet i fråga och
relevanta bestämmelser om ursprungsintyg och administrativt samarbete.
Kumulation enligt denna artikel ska inte tillämpas på
a) material med ursprung i Republiken Sydafrika som inte kan importeras direkt till unionen
tull- och kvotfritt inom ramen för avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan unionen och
Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC),
b) material som förtecknas i tillägg XIII.
4. Kumulation enligt denna artikel får endast tillämpas under förutsättning att
a) det EPA-land som levererar materialen och det ULT som tillverkar slutprodukten har åtagit
sig att
i) efterleva bestämmelserna i denna bilaga eller se till att de efterlevs, och
ii) tillhandahålla det administrativa samarbete som krävs för ett korrekt genomförande av
denna bilaga både gentemot unionen och mellan dem själva,
b) det berörda ULT har anmält de åtaganden som avses i led a till kommissionen.
5. Om EPA-länderna redan före detta besluts ikraftträdande har uppfyllt bestämmelserna i
punkt 4, ska ett nytt åtagande inte krävas.

Artikel 9 – Kumulation med andra länder som omfattas av tull- och kvotfritt tillträde till
unionens marknad inom ramen för allmänna preferenssystemet
1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 i denna bilaga ska material med ursprung i
länder och territorier som avses i punkt 2 i den här artikeln anses vara material med
ursprung i ett ULT om de ingår i en produkt som framställts i ett ULT, förutsatt att de har
genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än de åtgärder som avses i
artikel 5.1 i denna bilaga.
2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska materialet ha ursprung i länder och territorier som
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a) omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna inom ramen för det
allmänna preferenssystemet (GSP) (1),
(1) Artiklarna 17 och 18 i förordning (EU) nr 978/2012.
b) omfattas av tull- och kvotfritt tillträde till unionens marknad på den sexsiffriga nivån i HS i
enlighet med den allmänna ordningen för det allmänna preferenssystemet (2).
(2) Artikel 1.2 a i förordning (EU) nr 978/2012. Denna bestämmelse gäller inte material som omfattas av tullfri
behandling inom ramen för den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre enligt artikel
1.2 b i förordning (EU) nr 978/2012 men inte inom ramen för den allmänna ordningen enligt artikel 1.2 a i den
förordningen.

3. Ursprunget för material från de berörda länderna och territorierna ska fastställas i enlighet
med de ursprungsregler som fastställs med stöd av artikel 33 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 978/2012 samt i enlighet med artikel 32 eller 41 i denna bilaga.
4. Kumulation enligt denna punkt ska inte tillämpas på
a) material som vid införseln i unionen omfattas av antidumpnings- eller utjämningstullar om
de har ursprung i det land som omfattas av dessa tullar,
b) produkter av tonfisk enligt kapitlen 3 eller 16 i Harmoniserade systemet, vilka omfattas av
artikel 7 och artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 samt
ändringsrättsakter och motsvarande rättsakter,
c) material som omfattas av artikel 22 och artikel 30 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 978/2012 samt ändringsrättsakter och motsvarande rättsakter.
5. Kumulation enligt punkt 1 i denna artikel får tillämpas endast under förutsättning att
a) De länder eller territorier som är involverade i kumulationen har åtagit sig att efterleva
bestämmelserna i denna bilaga eller se till att de efterlevs, och att tillhandahålla det
administrativa samarbete som krävs för ett korrekt genomförande av denna bilaga både
gentemot unionen och mellan dem själva.
b) Det berörda ULT har anmält det åtagande som avses i led a till kommissionen.
6. Kommissionen ska i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (C-serien) offentliggöra
uppgifter om från och med vilken dag den kumulation som avses i denna artikel får tillämpas
med de länder och territorier som avses i denna artikel och som har uppfyllt de nödvändiga
villkoren.

Artikel 10 – Utvidgad kumulation
1. Kommissionen får på begäran av ett ULT bevilja ursprungskumulation mellan ett ULT och
ett land som har ett gällande frihandelsavtal med unionen i enlighet med artikel XXIV i
allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt), om följande villkor är uppfyllda:
a) De länder eller territorier som deltar i kumulationen har åtagit sig att efterleva
bestämmelserna i denna bilaga eller se till att de efterlevs, och att tillhandahålla det
administrativa samarbete som krävs för ett korrekt genomförande av denna bilaga både
gentemot unionen och mellan dem själva.
b) Det berörda ULT har anmält det åtagande som avses i led a till kommissionen.
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