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Új szabadkereskedelmi megállapodások Peruval, Ko-
lumbiával és a közép-amerikai országokkal 
 
New EU free trade agreements with Peru, Colombia, and 
Central America 

 
Idén került sor a Peruval megkötött sza-

badkereskedelmi egyezmény, illetve szin-

tén ez évben kerülhet sor a közép-amerikai 

országokkal (Costa Rica, Salvador, Guate-

mala, Honduras, Nicaragua, Panama), 

illetve Kolumbiával megkötött szabadke-

reskedelmi egyezmények ideiglenes alkal-

mazására. A közép-amerikai országokkal 

kötött egyezmény a Hivatalos lap L346 

számában, Peruval, illetve Kolumbiával 

megkötött egyezmény a Hivatalos lap L354 

számában került kihirdetésre. 

 

 

A Perut érintő egyezményt 2013. március 

1-jétől, míg a Kolumbiát érintő egyezményt 

akkortól lehet majd ideiglenesen alkal-

mazni, amint Kolumbia teljesíti az összes 

szükséges feltételt. 

 

A közép-amerikai országokat érintő megál-

lapodás kereskedelemre vonatkozó rendel-

kezéseinek ideiglenes alkalmazására 2013 

közepétől kerülhet sor. 

 

Az egyezmények 10 év alatt lényegében 

megszüntetik az országok közötti vala-

mennyi vámot és igyekeznek megoldást 

találni a kereskedelem technikai jellegű 

akadályainak megszüntetésére is. Az 

egyezmények eredményeképpen több mint 

500 millió euró éves vámmegtakarításra 

lehet számítani. 

 

Az új egyezmények lehetőséget biztosíta-

nak a kumuláció alkalmazására is, ami 

további vámmegtakarítást és versenyelő-

nyöket jelenthet az egyezményekkel érin-

tett piaci szereplők számára. (A származási 

kumuláció azt jelenti, hogy két vagy több 

ország működik együtt ugyanabban a 

származási szabályban, közöttük szabadke-

reskedelmi megállapodás van, így a szár-

mazás összeadódik.) 

 

The EU free trade agreement with Peru has 

been provisionally applied since earlier 

this year, and the EU free trade 

agreements with Colombia and the Central 

American countries (Costa Rica, El Salva-

dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua and 

Panama) will be provisionally applied later 

this year. The notices on the provisional 

application of the EU-Central American 

countries free trade agreement and the 

trade agreement with Colombia and Peru 

have been published in the Official Jour-

nal of the European Union (OJ L 346 and 

OJ L 354, respectively). 

 

The free trade agreement has been 

provisionally applied with Peru since 1 

March 2013. The provisional application of 

the agreement with Colombia will come at 

a later stage, when Colombia has met the 

relevant criteria. 

 

The trade pillar of the agreement with the 

Central American countries might be 

provisionally applied by mid-2013. 

 

Within a ten-year period, the agreements 

will largely eliminate tariffs and reduce 

technical barriers to trade between the 

signatories. It is expected that, once fully 

implemented, the agreements will bring 

annual tariff savings of more than €500 

million. 

 

The countries will also benefit from a 

process called “cumulation,” which may 

result in additional savings in customs 

duties and competitive advantages for 

economic operators on both sides. (If two 

or more countries cooperate in applying 

the same rules of origin and have free 

trade agreements between them, they can 

“cumulate” origin.) 
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A Peruval és Kolumbiával kötött egyez-

mény keretében a kumuláció az Európai 

Unió, Kolumbia, Peru, Costa Rica, Salva-

dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panama, Venezuela és az Andok közösség 

között alkalmazható. A közép-amerikai 

országokkal kötött az egyezmény esetében 

a kumuláció a következő országok között 

alkalmazható: Európai Unió, közép-

amerikai országok, Bolívia, Kolumbia, 

Ecuador, Peru, Venezuela. 

 

Az új egyezmények keretében az alábbi 

származást igazoló dokumentumokat 

fogadják el a származó helyzet igazolására:  

 

 EUR.1; 

 számlanyilatkozat; 

 elfogadott exportőri számlanyi-

latkozat. 

 

Az Európai Unióból származó termékek 

Peruba, Kolumbiába, illetve közép-

amerikai országokba történő bevitelkor, 

valamint a Peruból, Kolumbiából és kö-

zép-amerikai országokból származó ter-

mékek az Európai Unióba történő behoza-

talakor akkor részesülnek a Megállapodás 

által biztosított előnyökből, amennyiben 

azokhoz bemutatják a fenti származást 

igazoló dokumentumok egyikét. 

 

 

* * * 

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 

bármilyen kérdése lenne, kérjük, forduljon 

Deák Lászlóhoz (tel: + 36 1 461 9590, e-

mail: laszlo.deak@hu.pwc.com) vagy Kör-

nyei Attilához (tel: + 36 1 461 9201, e-

mail: attila.kornyei@hu.pwc.com), illetve 

kapcsolattartó partneréhez. 
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In the context of the agreement with Peru 

and Colombia, cumulation can be applied 

between the EU, Colombia, Peru and 

other members of the Andean Communi-

ty, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panama, and Vene-

zuela. In the case of the agreement with 

Central American countries, cumulation 

can be applied between the EU, Central 

America, and the following countries: 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, and 

Venezuela. 

 

Under the agreements, the following doc-

uments will be accepted as proof of the 

originating status:  

 

 a movement certificate EUR.1; 

 an invoice declaration; or 

 an invoice declaration issued by 

an approved exporter. 

 

When goods originating in the EU are 

imported into Peru, Colombia or Central 

America, or when goods originating in 

Peru, Colombia or Central America are 

imported into the EU, they must be ac-

companied by one of the above proofs of 

origin in order to benefit from the trade 

preferences granted under the agree-

ments. 

 

* * * 

 

If you have any questions regarding the 

above, please contact László Deák (phone: 

+36 1 461 9590; e-mail: 

laszlo.deak@hu.pwc.com), Attila Környei 

(phone: +36 1 461 9201; e-mail:  

attila.kornyei@hu.pwc.com) or your rela-

tionship partner. 
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