
    Објава на Комисијата 
што се однесува на примената на преодните правила за потекло кои 
овозможуваат дијагонална кумулација помеѓу Договорните страни-

применувачи 1 во Паневромедитеранската (ПЕМ) зона  
(2022/C 405/04) 

 
За целите на примена на дијагоналната кумулација на потеклото помеѓу 
Договорните страни - применувачи, засегнатите Договорни страни - применувачи се 
известуваат меѓусебно, преку Европската комисија, за правилата за потекло кои се 
во сила со другите Договорни страни-применувачи. 
 
Се напоменува дека дијагоналната кумулација (на обработка, преработка и/или 
материјали) може да се применува само доколку Договорните страни- применувачи 
на финално производство и крајна дестинација имаат склучено договори за 
слободна трговија кои содржат идентични правила за потекло, со сите Договорни 
страни-применувачи кои учествуваат во стекнувањето на потеклото.  
 
Материјалите кои потекнуваат од Договорна страна-применувач која нема склучено 
договор со Договорните страни-применувачи на финално производство и/или 
крајна дестинација ќе бидат третирани како материјали без потекло. 
 
Врз основа на известувањата од Договорните страни - применувачи до Европската 
комисија, табелите во прилог се однесуваат на: 
 
Табела 1 - поедноставен преглед на можностите за кумулација на 15.10.2022 година. 
 
Табела 2 - датумот од кој се применува дијагоналната кумулација. 
 
Во Табела 1, со знакот „Х“ се означува постоење на договор за слободна трговија 
помеѓу два партнери кој овозможува кумулација врз основа на преодните правила 
за потекло. За да се користи дијагонална кумулација со трет партнер, знакот „Х“ 
треба да е присутен во сите пресеци во табелата помеѓу трите партнери.  
 
Во Табела 2, наведените датуми се однесуваат на датумот на примена на 
дијагонална кумулација врз основа на член 8 од Додаток А од секој протокол за 
правила за потекло помеѓу Договорните страни- применувачи. Во тој случај до 
датумот е наведена ознака „(Т)“. 
 
Списокот на Договорните страни што избрале да ја прошират примената на член 
7(3) од преодните правила предвидени во Додаток А на билатералните протоколи 

                                                
1 „Договорна страна-применувач“ значи договорна страна на ПЕМ Конвенцијата која ги вклучува преодните ПЕМ 

правила во своите билатерални преференцијални трговски спогодби со друга договорна страна на ПЕМ 
Конвенцијата; 

 



за правилата за потекло при увоз на производи кои се распоредуваат во Глава од 50 
до 63 еднострано е содржана во Анекс I. 
 
Шифрите на Договорните страни - применувачи наведени во табелите се дадени 
подолу: 
 
- Европска унија       ЕU 
- ЕФТА држави 
 - Исланд       IS 
 - Швајцарија (вклучувајќи и Лихтенштајн)2                CH (+LI) 
 - Норвешка       NO 
- Фарски острови       FO 
- Учеснички на Барселона процесот 
  - Јордан       JO 
 - Палестина3       PS 
- Учеснички на Процесот на стабилизација и асоцијација 

- Албанија       AL 
- Северна Македонија     МК 
- Србија                                                                                                       RS 
- Црна Гора                                                                                               ME 

 - Грузија                               GE 
 - Република Молдавија                                         MD 
 - Косово* 
 
 
 
Оваа објава ја заменува објавата 2022/C 202/01 ( Службен весник на ЕУ Ц 202 од 
19.05.2022) 
 

 
 
 
 

 

                                                
2 Швајцарија и Кнежевството Лихтенштајн формираат Царинска унија. 
3 Оваа ознака нема да се смета како признавање на држава на Палестина и не е во спротивност со индивидуалните    

позиции на земјите-членки по ова прашање 
*Оваа ознака не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244/1999 и 
Мислењето на Меѓународниот суд на правдата за декларацијата за независност на Косово 



Табела 1: Поедноставен преглед на можностите за дијагонална кумулација врз основа на преодните правила за потекло во пан-евро-
мед зоната на 15.10.2022 година  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EU 
CH 

(+LI) 
IS NO FO JO PS AL KO MK RS МЕ GE MD 

EU  X X X X X X X X X X X X X 
CH 

(+LI) 
X  X X    X  X X X   

IS X X  X    X  X X X   

NO X X X     X  X X X   

FO X              

JO X              

PS X              

AL X X X X           

KO X              

MK X X X X           

RS X X X X           

ME X X X X           

GE X              

MD X              



Табела 2: датум на примена на преодните правила за потекло кои овозможуваат дијагонална кумулација во пан-евро-мед зоната 

 

 EU CH(+LI) IS NO FO JO PS AL KO MK RS МЕ GE MD 

EU  (Т)01.09.2021 (Т)01.09.2021 (Т)01.09.2021 (Т)01.09.2021 (Т)01.09.2021 (Т)01.09.2021 (Т)01.09.2021 (Т)15.10.2022 (Т)09.09.2021 (Т)06.12.2021 (Т)09.02.2022 (Т)01.09.2021 (Т)16.11.2021 

CH 
(+LI) 

(Т)01.09.2021  (Т)01.11.2021 (Т)01.11.2021    (Т)01.01.2022  (Т)01.04.2022 (Т)01.01.2022 (Т)01.04.2022   

IS (Т)01.09.2021 (Т)01.11.2021  (Т)01.11.2021    (Т)01.01.2022  (Т)01.04.2022 (Т)01.01.2022 (Т)01.04.2022   

NO (Т)01.09.2021 (Т)01.11.2021 (Т)01.11.2021     (Т)01.01.2022  (Т)01.04.2022 (Т)01.01.2022 (Т)01.04.2022   

FO (Т)01.09.2021              

JO (Т)01.09.2021              

PS (Т)01.09.2021              

AL (Т)01.09.2021 (Т)01.01.2022 (Т)01.01.2022 (Т)01.01.2022           

KO (Т)15.10.2022              

MK (Т)09.09.2021 (Т)01.04.2022 (Т)01.04.2022 (Т)01.04.2022           

RS (Т)06.12.2021 (Т)01.01.2022 (Т)01.01.2022 (Т)01.01.2022           

МЕ (Т)09.02.2022 (Т)01.04.2022 (Т)01.04.2022 (Т)01.04.2022           

GE (Т)01.09.2021              

MD (Т)16.11.2021              



АНЕКС I 
 

Списокот на Договорните страни-применувачи што избрале да ја прошират 
примената на член 7 (3) 

 
A. Списокот на Договорните страни-применувачи што избрале да ја прошират 

примената на член 7 (3) кон сите нивни партнери кои ги применуваат 
преодните правила 

            
 Исланд 
 Норвешка 
 Швајцарија (Лихтенштајн) 

 
B. Списокот на Договорните страни-применувачи што избрале да ја прошират 

примената на член 7 (3) кон одреден број на нивни партнери кои ги 
применуваат преодните правила  
 
 Албанија - кон ЕФТА државите 
 Црна Гора- кон ЕФТА државите 
 Северна Македонија- кон ЕФТА државите 
 Србија - кон ЕФТА државите 


