
Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις για το Παράρτηµα ΙΙΙ — Καθορισµός της έννοιας «καταγόµενα προϊόντα» ή
«προϊόντα καταγωγής» και µεθόδοι διοικητικής συνεργασίας — της συµφωνίας για την εγκαθίδρυση
σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρα-

τίας της Χιλής, αφετέρου

(2003/C 321/06)

Άρθρο 1 στοιχείο στ) — «Τιµή εκ του εργοστασίου»

Η τιµή εκ του εργοστασίου του προϊόντος πρέπει να περιλαµβάνει:

— την αξία όλων των υλών που χρησιµοποιούνται για την κατα-
σκευή· και

— όλες τις δαπάνες (κόστος των υλών καθώς και άλλες δαπάνες)
που βαρύνουν πραγµατικά τον κατασκευαστή. Για παράδειγµα,
η τιµή εκ του εργοστασίου των βιντεοταινιών, δίσκων, µέσων
εγγραφής λογισµικού για υπολογιστές και άλλων αναλόγων
προϊόντων, γραµµένων, που περιλαµβάνουν στοιχείο πνευµατι-
κής ιδιοκτησίας πρέπει να περιλαµβάνει, στο µέτρο του δυνα-
τού, όλες τις δαπάνες στις οποίες έχει υποβληθεί ο κατασκευα-
στής και που έχουν σχέση µε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιο-
κτησίας που έχουν χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των εν
λόγω προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν ο δικαιούχος των συ-
γκεκριµένων δικαιωµάτων διατηρεί την έδρα ή τη διαµονή του
στη χώρα παραγωγής ή όχι.

∆εν λαµβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις (για παράδειγµα εκπτώσεις
για µεγάλες ποσότητες ή εκπτώσεις για τις προκαταβολικές πλη-
ρωµές).

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — «Εξ ολοκλήρου παρα-
γόµενα προϊόντα» — Θήρα

Η έννοια της «θήρας» που περιλαµβάνεται στο άρθρο 4 παράγρα-
φος 1 στοιχείο ε) εφαρµόζεται επίσης στην αλιεία που πραγµατο-
ποιείται στα εσωτερικά ύδατα (δηλ. ποταµούς και λίµνες) στην
Κοινότητα ή στη Χιλή.

Άρθρο 9 — Κανόνας καταγωγής που ισχύει για τους συνδυα-
σµούς εµπορευµάτων

Ο κανόνας καταγωγής που έχει καθοριστεί για τους συνδυασµούς
εµπορευµάτων, εφαρµόζεται µόνον στους συνδυασµούς κατά την
έννοια του γενικού κανόνα 3 για την ερµηνεία του εναρµονισµένου
συστήµατος.

Σύµφωνα µε αυτόν τον κανόνα, καθένα από τα προϊόντα πο απο-
τελούν το συνδυασµό, µε εξαίρεση εκείνα που η αξία τους δεν
υπερβαίνει το 15 % της συνολικής αξίας αυτού του συνδυασµού,
πρέπει να πληροί τα κριτήρια καταγωγής που εφαρµόζονται στην
κλάση στην οποία θα είχε καταταγεί, εάν είχε εισαχθεί χωριστά και
δεν είχε συµπεριληφθεί σε συνδυασµό, ανεξάρτητα από την κλάση
στην οποία κατατάσσεται ο πλήρης συνδυασµός δυνάµει του προ-
αναφερόµενου γενικού κανόνα.

Αυτές οι διατάξεις εφαρµόζονται ακόµη και όταν ισχύει η ανοχή
των 15 % για το προϊόν το οποίο, σύµφωνα µε το κείµενο του
προαναφερθέντος γενικού κανόνα, καθορίζει την κατάταξη ολόκλη-
ρου του συνδυασµού.

Άρθρο 14 — Επιστροφή δασµών σε περίπτωση σφάλµατος

Επιστροφή δασµών ή απαλλαγή από δασµούς µπορεί να χορηγηθεί,
σε περίπτωση που το πιστοποιητικό καταγωγής έχει εκδοθεί ή

συνταχθεί λανθασµένα, µόνον εάν πληρούνται οι τρεις ακόλουθοι
όροι:

α) το πιστοποιητικό καταγωγής που έχει εκδοθεί ή συνταχθεί λαν-
θασµένα, πρέπει να αποστέλλεται στις αρχές της χώρας εξαγω-
γής ή, διαφορετικά, οι αρχές της χώρας εισαγωγής πρέπει να
εκδίδουν γραπτή δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει
χορηγηθεί ή ότι δεν πρόκειται να χορηγηθεί προτίµηση·

β) οι ύλες που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος
είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείµενο επιστροφής δασµών ή
απαλλαγής από δασµούς βάσει των ισχυουσών διατάξεων, εάν
δεν υποβλήθηκε πιστοποιητικό καταγωγής για να ζητηθεί το
προτιµησιακό καθεστώς· και

γ) δεν έχει λήξει η προθεσµία για την επιστροφή και πληρούνται οι
όροι που έχουν καθοριστεί από την εσωτερική νοµοθεσία της εν
λόγω χώρας και που διέπουν αυτήν την επιστροφή.

Άρθρο 16 — ∆ικαιολογητικά έγγραφα για µεταχειρισµένα
εµπορεύµατα

Το πιστοποιητικό καταγωγής µπορεί να εκδοθεί επίσης στην περί-
πτωση µεταχειρισµένων εµπορευµάτων ή κάθε άλλου εµπορεύµατος
εάν, λόγω του µεγάλου χρονικού διαστήµατος µεταξύ της ηµερο-
µηνίας παραγωγής, αφενός, και της ηµεροµηνίας εξαγωγής, αφετέ-
ρου, δεν είναι πλέον διαθέσιµα τα συνήθη δικαιολογητικά έγγραφα,
µε την επιφύλαξη ότι:

α) η ηµεροµηνία παραγωγής ή εισαγωγής των εµπορευµάτων είναι
προγενέστερη της περιόδου για την οποία οι εµπορικές επιχει-
ρήσεις υποχρεούνται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της
χώρας εξαγωγής, να διατηρούν τα λογιστικά τους έγγραφα·

β) τα προϊόντα είναι δυνατό να θεωρηθούν ως καταγόµενα δυνάµει
άλλων αποδεικτικών στοιχείων όπως οι δηλώσεις του κατα-
σκευαστή ή άλλης εµπορικής επιχείρησης, οι γνώµες των εµπει-
ρογνωµόνων, τα σήµατα που τίθενται στα προϊόντα, η περι-
γραφή των εµπορευµάτων, κ.λπ.· και

γ) δεν υπάρχει καµία ένδειξη ότι τα προϊόντα δεν πληρούν τους
όρους των κανόνων καταγωγής.

Άρθρα 16 και 23 — Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής
στην περίπτωση ηλεκτρονικής διαβίβασης της διασάφησης

εισαγωγής

Στην περίπτωση που η διασάφηση εισαγωγής διαβιβάζεται ηλεκτρο-
νικά στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, οι εν λόγω αρχές
αποφασίζουν, δυνάµει των διατάξεων της τελωνειακής νοµοθεσίας
που ισχύει σ' αυτή τη χώρα, σχετικά µε το χρόνο που πρέπει να
υποβληθούν τα αποδεικτικά στοιχεία της καταγωγής και την έκτασή
τους.
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Άρθρο 16 — Περιγραφή των εµπορευµάτων στα πιστοποι-
ητικά κυκλοφορίας EUR.1

Περιπτώσεις µεγάλων αποστολών ή γενική περιγραφή εµπορευ-
µάτων

Στην περίπτωση που ο χώρος που αντιστοιχεί στη στήλη που
προβλέπεται στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας για την περιγραφή
των προϊόντων δεν είναι αρκετός, ώστε να αναγραφούν οι ανα-
γκαίες διευκρινίσεις που επιτρέπουν την αναγνώρισή τους, ιδίως
στην περίπτωση µεγάλων αποστολών, ο εξαγωγέας µπορεί να περι-
γράφει αναλυτικά τα εµπορεύµατα στα οποία αναφέρεται το πιστο-
ποιητικό, στα τιµολόγια που συνοδεύουν αυτά τα εµπορεύµατα και
εάν χρειαστεί σε οποιοδήποτε άλλο εµπορικό έγγραφο, υπό τον
όρο ότι:

α) αναγράφει τους αριθµούς των τιµολογίων στη θέση 10 του
πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1·

β) τα τιµολόγια και, κατά περίπτωση, τα λοιπά εµπορικά έγγραφα
επισυνάπτονται σταθερά στο πιστοποιητικό πριν από την προ-
σκόµισή του στο τελωνείο ή στις αρµόδιες δηµόσιες αρχές της
χώρας εξαγωγής,

και

γ) οι τελωνειακές ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές έχουν σφραγίσει
τα τιµολόγια και, όπου είναι αναγκαίο, κάθε άλλο εµπορικό
έγγραφο και τα έχουν επισυνάψει στο πιστοποιητικό.

Άρθρο 16 — Εµπορεύµατα που εξάγονται από εκτελωνιστή

Εκτελωνιστής µπορεί να ενεργεί ως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσω-
πος του ατόµου που είναι ιδιοκτήτης των προϊόντων ή έχει παρό-
µοιο δικαίωµα διάθεσης των εµπορευµάτων, ακόµη και στην περί-
πτωση που το εν λόγω άτοµο δεν είναι εγκατεστηµένο στη χώρα
εξαγωγής, εφόσον ο εκτελωνιστής είναι σε θέση να αποδείξει την
καταγωγή των εµπορευµάτων.

Άρθρο 16 — Συνοδευτικά έγγραφα του πιστοποιητικού
κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1

Τιµολόγιο που αφορά εµπορεύµατα που εξάγονται υπό προτιµη-
σιακό καθεστώς από το έδαφος ενός από τα µέρη και συνοδεύει
πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 είναι δυνατό να
εκδοθεί σε τρίτη χώρα.

Άρθρο 16 — Όροι και συντοµογραφίες που χρησιµοποιού-
νται για χώρες, οµάδες χωρών ή εδαφών σε πιστοποιητικό

κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1

Εµπορεύµατα καταγωγής Κοινότητας είναι δυνατό να αναγράφονται
στη θέση 4 του πιστοποιητικού (1) ως καταγόµενα:

— από την Κοινότητα ή

— τόσο από κράτος µέλος όσο και από την Κοινότητα.

Κάθε άλλος όρος που αναφέρεται κατηγορηµατικά στην Κοινότητα
µπορεί επίσης να χρησιµοποιείται µεταξύ άλλων για να υποδηλώνει
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή συντοµογραφία
όπως για παράδειγµα ΕΚ, ΕΕ κ.λπ. (συµπεριλαµβανοµένων των αντί-
στοιχων µεταφράσεων στις γλώσσες έκδοσης της συµφωνίας).

Συνεπώς, η Χιλή µπορεί να αναφέρεται ως η χώρα καταγωγής µε
χρήση µιας από τις επίσηµες συντοµογραφίες CL (Iso-Alpha-2) και
CHL (Iso-Alpha-3) (1).

Άρθρο 17 — Τεχνικοί λόγοι

Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 µπορεί να απορριφθεί για
«τεχνικούς λόγους», επειδή δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες διατάξεις. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες
είναι δυνατό να υποβληθεί σε µεταγενέστερο στάδιο ένα πιστοποι-
ητικό που έχει θεωρηθεί εκ των υστέρων. Αυτή η κατηγορία καλύ-
πτει, για παράδειγµα, τις ακόλουθες περιπτώσεις:

— το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 έχει εκδοθεί σε µη κανο-
νικό έντυπο (π.χ.: που δεν περιλαµβάνει κυµατοειδή διάταξη,
που παρουσιάζει διαφορές στις διαστάσεις και στο χρώµα από
το κανονικό υπόδειγµα, δεν φέρει αριθµό σειράς, έχει τυπωθεί
σε µη εγκεκριµένη γλώσσα),

— πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, στο οποίο δεν έχουν συµ-
πληρωθεί οι θέσεις που πρέπει να συµπληρώνονται υποχρεω-
τικά, εκτός από τη θέση 8 (π.χ. θέση 4 του EUR.1),

— η δασµολογική κατάταξη του εµπορεύµατος σε επίπεδο κλά-
σης (2) (τουλάχιστον τετραψήφιος κωδικός) δεν περιλαµβάνεται
στη θέση 8,

— δεν υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή (θέση 11 EUR.1),

— το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 έχει θεωρηθεί από µη
εξουσιοδοτηµένη αρχή,

— το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 έχει θεωρηθεί µε σφρα-
γίδα που δεν έχει ακόµη κοινοποιηθεί,

— υποβάλλεται φωτοαντίγραφο ή αντίγραφο αντί για το πρωτό-
τυπο του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1,

— η µνεία στη θέση 5 αναφέρεται σε χώρα που δεν αποτελεί
µέρος της συµφωνίας (π.χ. Ισραήλ ή Κούβα).

Στάση που πρέπει να τηρηθεί:

Αφού τεθεί η µνεία «ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ» και αναφερθούν οι λόγοι, το
πιστοποιητικό επιστρέφεται στον εισαγωγέα, ώστε αυτός να είναι σε
θέση να υποβάλει αίτηση για έκδοση νέου πιστοποιητικού εκδοθέν-
τος εκ των υστέρων. Η τελωνειακή διοίκηση έχει, ωστόσο, τη
δυνατότητα να φυλάξει φωτοαντίγραφο του απορριφθέντος πιστο-
ποιητικού, ενόψει εκ των υστέρων ελέγχου ή εάν έχει εύλογες
υποψίες για διάπραξη απάτης.

Άρθρο 20 — Πρακτική εφαρµογή των διατάξεων που αφο-
ρούν τις δηλώσεις τιµολογίου

Ισχύουν οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές:

α) η περιγραφή των µη καταγόµενων προϊόντων που δεν καλύπτο-
νται συνεπώς από τη δήλωση τιµολογίου, δεν επιτρέπεται να
γίνεται στην ίδια τη δήλωση. Η µνεία αυτή απαιτείται, ωστόσο,
να αναγράφεται στο τιµολόγιο µε σαφήνεια, ώστε να αποφεύ-
γεται κάθε παρεξήγηση·
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(1) Παρόµοιοι όροι και συντοµογραφίες είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται
νόµιµα στη θέση 2 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων
EUR.1.

(2) Συνεπώς, το πιστοποιητικό καταγωγής µπορεί να περιέχει νόµιµα πιο
συγκεκριµένη δασµολογική κατάταξη του εµπορεύµατος.



β) δηλώσεις που αναγράφονται σε φωτοαντίγραφα των τιµολογίων
γίνονται αποδεκτές, εφόσον φέρουν υπογραφή όπως και το
πρωτότυπο. Οι εγκεκριµένοι εξαγωγείς που απαλλάσσονται
από την υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων τιµολογίου
απαλλάσσονται επίσης από την υποχρέωση υπογραφής των
δηλώσεων τιµολογίου που έχουν συνταχθεί επί φωτοαντιγράφου
του τιµολογίου·

γ) δήλωση τιµολογίου που γίνεται στο οπίσθιο µέρος του τιµολο-
γίου, είναι αποδεκτή·

δ) η δήλωση τιµολογίου µπορεί να συντάσσεται σε φύλλο διαφο-
ρετικό από το τιµολόγιο, υπό τον όρο ότι το εν λόγω φύλλο
δύναται να θεωρείται ότι αποτελεί µέρος του τιµολογίου. ∆εν
επιτρέπεται η χρησιµοποίηση συµπληρωµατικού εντύπου·

ε) δήλωση που συντάσσεται σε ετικέτα που επικολλάται στη συνέ-
χεια στο τιµολόγιο, γίνεται αποδεκτή µόνον υπό τον όρο ότι
δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η συγκεκριµένη ετικέτα έχει
επικολληθεί από τον εξαγωγέα. Έτσι, για παράδειγµα, η υπο-
γραφή ή η σφραγίδα του εξαγωγέα πρέπει να καλύπτει συγ-
χρόνως την ετικέτα και το τιµολόγιο.

Άρθρο 20 — Βασική αξία για την έκδοση και την αποδοχή
των δηλώσεων τιµολογίου που έχουν συνταχθεί από οποιον-

δήποτε εξαγωγέα

Η τιµή εκ του εργοστασίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βασική
αξία για να αποφασισθεί πότε µία δήλωση τιµολογίου µπορεί να
αντικαταστήσει ένα πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, λαµβανοµέ-
νου υπόψη του ορίου αξίας που έχει καθοριστεί στο άρθρο 20
παράγραφος 1 στοιχείο β). Αν η τιµή εκ του εργοστασίου ληφθεί
υπόψη ως η βασική αξία, η χώρα εισαγωγής οφείλει να αποδεχθεί
τις δηλώσεις τιµολογίου που έχουν υποβληθεί και αναφέρονται
στην τιµή αυτή.

Αν δεν υπάρχει τιµή εκ του εργοστασίου, λόγω του γεγονότος ότι
η αποστολή θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί δωρεάν, η δασµο-
λογητέα αξία που καθορίζουν οι αρχές της χώρας εισαγωγής, λαµ-
βάνεται υπόψη ως βάση για τον καθορισµό του ορίου της αξίας.

Άρθρο 21 — Εγκεκριµένος εξαγωγέας

Ο όρος εξαγωγέας αναφέρεται στα άτοµα ή τις επιχειρήσεις, ανε-
ξάρτητα από το αν πρόκειται για παραγωγούς ή εµπόρους, εφόσον
πληρούνται όλοι οι λοιποί όροι που προβλέπονται από το παράρ-
τηµα ΙΙΙ. Εκτελωνιστής δεν είναι δυνατό να αναγνωρίζεται ως εγκε-
κριµένος εξαγωγέας κατά την έννοια του παραρτήµατος ΙΙΙ.

Η χορήγηση του καθεστώτος εγκεκριµένου εξαγωγέα προϋποθέτει
την υποβολή γραπτής αίτησης από τον εξαγωγέα. Κατά την εξέταση
της εν λόγω αίτησης, οι τελωνειακές ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές
οφείλουν να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σηµεία:

— εάν ο εξαγωγέας πραγµατοποιεί τακτικά εξαγωγές: οι τελωνει-
ακές ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές λαµβάνουν υπόψη τον
τακτικό χαρακτήρα των εξαγωγών και όχι τον αριθµό αποστο-
λών ή κάποιο συγκεκριµένο ποσό,

— εάν ο εξαγωγέας είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις για το
χαρακτήρα καταγωγής των εµπορευµάτων που εξάγει. Κατά τον
εν λόγω έλεγχο πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ο
εξαγωγέας γνωρίζει τους ισχύοντες κανόνες καταγωγής και
πρέπει να διαθέτει όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα της κατα-

γωγής. Στην περίπτωση παραγωγών, θα πρέπει να διασφαλίζει
ότι η λογιστική αποθήκης της επιχείρησης επιτρέπει την εξα-
κρίβωση της καταγωγής ή, στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων,
ότι το σύστηµα επιτρέπει την εν λόγω εξακρίβωση. Στην περί-
πτωση απλών εµπόρων, κρίνεται αναγκαία η λεπτοµερέστερη
εξέταση των συνήθων εµπορικών συναλλαγών της επιχείρησης·

— εάν, µε βάση τις προηγούµενες εξαγωγικές δραστηριότητές του,
ο εξαγωγέας προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις για το χαρακτήρα
καταγωγής των εµπορευµάτων και τη δυνατότητα τήρησης
όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν σχετικά.

Κατά την έκδοση της άδειας οι εξαγωγείς υποχρεούνται να:

— αναλαµβάνουν τη δέσµευση να προβαίνουν σε δηλώσεις τιµο-
λογίου µόνο για τα εµπορεύµατα για τα οποία διαθέτουν, κατά
τη στιγµή της έκδοσης, όλες τις αναγκαίες λογιστικές αποδεί-
ξεις ή στοιχεία·

— αναλαµβάνουν την πλήρη ευθύνη της χρησιµοποίησής τους,
ιδίως σε περίπτωση εσφαλµένων δηλώσεων καταγωγής ή ακα-
τάλληλης χρήσης της εν λόγω άδειας·

— αναλαµβάνουν την ευθύνη ότι το πρόσωπο που είναι αρµόδιο
στην επιχείρηση για τη σύνταξη των δηλώσεων τιµολογίου
γνωρίζει και κατανοεί τους κανόνες καταγωγής·

— αναλαµβάνουν δέσµευση για φύλαξη όλων των δικαιολογητικών
εγγράφων για χρονικό διάστηµα τριών τουλάχιστον ετών από
την ηµεροµηνία σύνταξης της δήλωσης·

— αναλαµβάνουν δέσµευση για προσκόµιση ανά πάσα στιγµή στις
τελωνειακές ή στις αρµόδιες δηµόσιες αρχές των αποδεικτικών
στοιχείων και για υποβολή στον έλεγχο που διενεργούν οι ίδιες
αρχές.

Οι τελωνειακές ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές οφείλουν να διενερ-
γούν τακτικούς ελέγχους των εγκεκριµένων εξαγωγέων. Οι εν λόγω
έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται έτσι ώστε να διασφαλίζουν την
ορθή χρησιµοποίηση της άδειας και µπορεί να διεξάγονται σε καθο-
ρισµένα διαστήµατα βάσει, ενδεχοµένως, κριτηρίων ανάλυσης των
κινδύνων.

Οι τελωνειακές ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές κοινοποιούν στην
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το εφαρµοζόµενο εθνικό
σύστηµα αρίθµησης που έχει επιλεγεί για τον καθορισµό των εγκε-
κριµένων εξαγωγέων. Η Επιτροπή κοινοποιεί στη συνέχεια τις εν
λόγω πληροφορίες στις τελωνειακές αρχές των άλλων χωρών.

Άρθρο 24 — Εισαγωγή µε τµηµατικές αποστολές

Οι εισαγωγείς που επιθυµούν να ωφεληθούν από τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να ενηµερώνουν τον εξαγωγέα,
πριν από την εξαγωγή της πρώτης αποστολής, σχετικά µε το ότι
απαιτείται ένα και µόνο πιστοποιητικό καταγωγής για το πλήρες
προϊόν.

Στην περίπτωση που οι τµηµατικές αποστολές περιλαµβάνουν
µόνον προϊόντα καταγωγής και συνοδεύονται από πιστοποιητικά
καταγωγής, αυτά τα χωριστά πιστοποιητικά καταγωγής γίνονται
αποδεκτά από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής για τις
εν λόγω τµηµατικές αποστολές, αντί του ενιαίου πιστοποιητικού
καταγωγής που εκδίδεται για το πλήρες προϊόν.
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Άρθρο 31 — Απόρριψη του προτιµησιακού καθεστώτος
χωρίς επαλήθευση

Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες το πιστοποιητικό καταγωγής
δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό.Αυτή η κατηγορία καλύπτει ιδίως τις
ακόλουθες καταστάσεις:

— δεν έχει συµπληρωθεί η θέση περιγραφής των εµπορευµάτων
(θέση 8 του EUR.1) ή αναφέρεται σε εµπορεύµατα άλλα από
εκείνα που έχουν προσκοµιστεί·

— το πιστοποιητικό καταγωγής έχει εκδοθεί από χώρα έναντι της
οποίας δεν ισχύει η συµφωνία ακόµη και αν τα εµπορεύµατα
είναι καταγωγής Κοινότητας ή Χιλής (π.χ. περίπτωση έκδοσης
πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 από το Ισραήλ για εµπο-
ρεύµατα καταγωγής Χιλής)·

— το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 φέρει ξυσίµατα ή προ-
σθήκες που δεν έχουν θεωρηθεί σε µια από τις θέσεις που
συµπληρώνονται υποχρεωτικά (π.χ. στις θέσεις «περιγραφή
των εµπορευµάτων», «αριθµός των δεµάτων», «χώρα προορι-
σµού», «χώρα καταγωγής»)·

— η προθεσµία ισχύος του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1
έχει λήξει για λόγους άλλους από εκείνους που καλύπτονται
από τη νοµοθεσία (π.χ. εξαιρετικές περιπτώσεις), µε εξαίρεση τις
περιπτώσεις, στις οποίες τα εµπορεύµατα προσκοµίστηκαν πριν
από τη λήξη της προθεσµίας·

— το πιστοποιητικό καταγωγής υποβάλλεται εκ των υστέρων για
εµπορεύµατα που έχουν εισαχθεί αρχικά µε αθέµιτες πρακτικές·

— η θέση 4 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 αναφέρει
χώρα που δεν αποτελεί µέρος της συµφωνίας, για την οποία
ζητείται προτιµησιακό καθεστώς.

Στάση που πρέπει να τηρηθεί:

Το πιστοποιητικό καταγωγής στο οποίο αναγράφεται η µνεία «ΜΗ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΌ», φυλάσσεται από την τελωνειακή διοίκηση στην οποία
έχει προσκοµιστεί, ώστε να αποτραπεί κάθε νέα απόπειρα χρησιµο-
ποίησης. Με την επιφύλαξη άσκησης ενδίκων µέσων που έχει αρχί-
σει σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία, οι τελωνειακές αρχές της
χώρας εισαγωγής οφείλουν να ενηµερώνουν αµέσως, όταν χρει-
άζεται, τις τελωνειακές ή τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές της χώρας
εξαγωγής σχετικά µε την απόρριψη.

Άρθρο 31 — Προθεσµία ελέγχου των πιστοποιητικών κατα-
γωγής

Καµία χώρα δεν υποχρεούται να απαντήσει σε αίτηση ελέγχου εκ
των υστέρων, που υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 31, αν αυτή
η αίτηση παραληφθεί µετά την παρέλευση τριών ετών από την
ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή
την ηµεροµηνία σύνταξης της δήλωσης τιµολογίου.

Προσάρτηµα Ι — Εισαγωγική σηµείωση αριθ. 6.1

Ο ειδικός κανόνας για τις κλωστοϋφαντουργικές ύλες δεν ισχύει
για τα είδη φοδραρίσµατος και εσωτερικών επενδύσεων. Το «ύφα-
σµα για τσέπες» είναι ειδικό ύφασµα που χρησιµοποιείται αποκλει-
στικά για τσέπες και δεν µπορεί να θεωρηθεί ως σύνηθες είδος
φοδραρίσµατος ή εσωτερικών επενδύσεων. Συνεπώς, ο κανόνας
ισχύει όσον αφορά το ύφασµα για τσέπες παντελονιών. Ο κανόνας
ισχύει επίσης για τα υφάσµατα σε τόπια, καθώς και για έτοιµες
τσέπες καταγωγής τρίτων χωρών.

Άρθρα 17 και 31

DA AFVIST DOKUMENT UANVENDELIGT

DE DOKUMENT NICHT ANGENOMMEN NICHT ANWENDBAR

EL ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΜΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ

EN DOCUMENT NOT ACCEPTED INAPPLICABLE

ES DOCUMENTO RECHAZADO INAPLICABLE

FI ASIAKIRJA HYLÄTTY EI VOIDA KÄYTTÄÄ

FR DOCUMENT REFUSÉ INAPPLICABLE

IT DOCUMENTO RESPINTO INAPPLICABILE

NL DOCUMENT GEWEIGERD NIET VAN TOEPASSING

PT DOCUMENTO RECUSADO NÃO APLICÁVEL

SV EJ GODTAGET DOKUMENT OANVÄNDBART
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