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 (1תיכוניים מועדפים )יורומד-ים-אירו-דברי הסבר לאמנה האזורית בדבר כללי מקור פאן

 

 :רקע

 .  2013באוקטובר  10תאריך ב ים תיכוניים מועדפים-אירו-האמנה האזורית בדבר כללי מקור פאן על חתמה  ישראל מדינת

 , האירופי האיחוד עם הסחר בהסכם המרכזיים האלמנטים אחדהם  המכס העדפות לקבלת תנאי המהווים המקור כללי

  .בכלל סחר ובהסכמי

 בין"( האסוציאציה'' הסכם) ההתאגדות הסכםל 4 בפרוטוקול מוסדרים יחוד האירופילא ישראל בין הסחר בהסכם המקור כללי

 .2000 ביוני 1-ב לתוקף נכנסש האירופי לאיחוד ישראל

ב"צבירה'' הכוונה היא האפשרות לייצר מוצר במספר מדינות שיש  ''.הצבירה'' מערך אליו והוכנס הפרוטוקול תוקן 2006 בשנת

להן הסכמים עם האיחוד האירופי וביניהן, בהתאם ליתרונות הייצור היחסיים של כל מדינה בתהליך היצור, תוך שמירה על 

  מעמד המקור של המוצר וההטבות המכסיות הנלוות למעמד זה ביצוא למדינת היעד.

 .וטורקיה ירדן, א"אפט מדינות, האירופי האיחוד עם מקור כללי צבירתמערך  לישראלכיום יש 

לדוגמא: בגד שתהליך הייצור שלו מתחיל בישראל ואשר נעשה לו עיבוד נוסף בטורקיה )לשתי המדינות הסכם סחר חופשי 

ו בישראל, על כל ההטבות ביניהן והסכמי סחר חופשי עם האיחוד האירופי(, ניתן לייצא לאיחוד האירופי כאילו יוצר הבגד כול

 המכסיות המשתמעות מכך. 

עם מדינות  שלו הסחר בהסכמי'' מקור'' מעמד קבלתל  האירופי האיחוד של מורכבתה המקור במטרה לפשט את מערכת כללי

 זמינותשחלו בשנים האחרונות, כמו גם שינויים  שחלו ב טכנולוגיות התפתחויות בעקבות(, וישראל מדינת עם כוללהים התיכון )

 יפנו כל הסכמי הסחר., אליה לכללי המקור תהליך ליצירת אמנה האירופי האיחוד , יזםהיצור תנאיבו הגלם חומרי

שיש לאיחוד  הסחר הסכמיאחד מ בכלבנפרד  הכללים שינויילכינונה של האמנה שלושה יתרונות: ראשית, היא מייתרת את 

האיחוד. שלישית,  שלבין ההסכמים השונים  אחידות על, היא שומרת שנחזה כארוך ומורכב. שנית תהליך, עם מדינות אלו

  .מקור כללי צבירת תאפשרהיא מ

 

 

                                                           
האיחוד האירופי, מדינות אפט''א )איסלנד, ליכטנשטיין, נורבגיה ושוויץ(, המשתתפים בתהליך ברצלונה )אלג'יריה, מצרים, ישראל, ירדן,  1

ה, טוניסיה וטורקיה( והמשתתפים בתהליך הייצוב וההתאגדות של האיחוד האירופי )אלבניה, בוסניה לבנון, מרוקו, הרש"פ, סורי
 והרצגובינה, מקדוניה, מונטנגרו, סרביה וקוסובו(, ואיי פארו.
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 האמנה: יעדי

להתקדם לקראת החלת כללי מקור זהים למטרת צבירת מקור לטובין הנסחרים בין הצדדים  יעודה העיקרי של האמנה הוא

 לאמנה.  

 שתאפשר אחידות על לשמור מנת על, במקביל הסכמים במספר המקור כלליופישוט  שינוי את שיאפשר מנגנון להקיםבנוסף, 

 , ולאפשר הרחבה עתידית של ההיקף הגיאוגרפי של הצבירה למדינות נוספות.מקורצבירת כללי 

 

 :מלבד ישראל המדינות שחתמו עד כה על האמנה

האיחוד האירופי, איסלנד, ליכטנשטיין, נורבגיה, שווייץ, אלג'יריה, מצרים, ירדן, מרוקו, הרשות הפלסטינאית, טוניס, טורקיה, 

המדינות אלבניה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, הרפובליקה היוגוסלבית לשעבר של מקדוניה, מונטנגרו, סרביה ואיי פארו. 

 ון, סוריה )המושעית מכל פעילות באיחוד האירופי( וקוסובו.האחרונות שעדיין לא חתמו הן לבנ

 יצואן מאושר:

 יצואן בהצהרת התנועה תעודת את להחליף ניתן ותורכיה א"אפט, האיחוד האירופי מדינות עם ישראל של הסחר הסכמי פי על

 היצואן שעל והדרישות התנאים את, הסחר הסכמי בסיס על, הגדירה המכס מינהל הנהלתר". מאוש יצואן" של מעמד בעל

 בהסכמי השתלמות יעברו מנציגיו אחד או היצואן כי הינה מהדרישות אחת". מאושר יצואן" של מעמד לקבל מנת על לקיים

 .המועמדות הגשת בטרם רלוונטיים סחר

 

 


