
Αναθεωρηµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις σχετικά µε το παράρτηµα III — ορισµός της έννοιας των
προϊόντων καταγωγής και µέθοδοι διοικητικής συνεργασίας — στη συµφωνία για την εγκαθίδρυση
σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας

της Χιλής, αφετέρου

(2005/C 56/05)

Άρθρο 17 — Tεχνικοί λόγοι

Ένα πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 είναι δυνατόν να απορριφθεί για τεχνικούς λόγους, επειδή δεν έχει συν-
ταχθεί κατά τον προβλεπόµενο τρόπο. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατόν να υποβληθεί σε µεταγενέστερο
στάδιο το εκ των υστέρων θεωρηµένο πιστοποιητικό. Για παράδειγµα, πρόκειται, µεταξύ άλλων, για τις εξής περι-
πτώσεις:

— το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 συντάχθηκε σε έντυπο άλλο από το προβλεπόµενο (π.χ. δεν περιλαµβά-
νει κυµατοειδή διάταξη σύµπλεκτων γραµµών, διαφέρει σηµαντικά σε µέγεθος ή χρώµα από το υπόδειγµα, δεν
υπάρχει αύξων αριθµός, δεν έχει εκτυπωθεί σε µία από τις επίσηµα προβλεπόµενες γλώσσες),

— δεν έχει συµπληρωθεί µία από τις θέσεις που πρέπει να συµπληρώνεται υποχρεωτικά (π.χ. θέση 4 στο EUR.1),
εκτός από τη θέση 8,

— το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 δεν έχει σφραγισθεί ή υπογραφεί (π.χ. θέση 11 στο EUR.1),

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

— η χρησιµοποιηθείσα νέα σφραγίδα δεν έχει ακόµα κοινοποιηθεί,

— το προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 είναι αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο και όχι το πρωτό-
τυπο,

— τα στοιχεία που αναγράφονται στη θέση 5 αναφέρονται σε χώρα που δεν αποτελεί µέρος της συµφωνίας (π.χ.
Ισραήλ ή Κούβα),

Ενδεδειγµένες ενέργειες:

Αφού τεθεί η ένδειξη «Απορρίπτεται» και αναφερθούν οι λόγοι, το πιστοποιητικό επιστρέφεται στον εισαγωγέα
ώστε να έχει τη δυνατότητα να λάβει νέο έγγραφο που θα εκδοθεί αναδροµικά. Οι τελωνειακές αρχές έχουν,
ωστόσο, τη δυνατότητα να διατηρήσουν φωτοαντίγραφο του απορριφθέντος εγγράφου, για το ενδεχόµενο διενέρ-
γειας εκ των υστέρων ελέγχου ή εάν υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες για απάτη.

Άρθρο 31 — Απόρριψη του προτιµησιακού καθεστώτος χωρίς επαλήθευση

Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες το πιστοποιητικό καταγωγής δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό, µεταξύ άλλων,
για τους ακόλουθους λόγους:

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

— το πιστοποιητικό καταγωγής έχει εκδοθεί από χώρα η οποία δεν αποτελεί µέρος της συµφωνίας έστω και εάν
τα εµπορεύµατα είναι καταγωγής Κοινότητας ή Χιλής (π.χ. περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας
EUR.1 από το Ισραήλ για εµπορεύµατα καταγωγής Χιλής)·

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

— η προθεσµία που αναγράφεται στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 έχει λήξει για λόγους άλλους από εκεί-
νους 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 αρχικά εισαχθεί µε
αθέµιτες πρακτικές·

— στη θέση 4 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 αναφέρεται χώρα που δεν αποτελεί µέρος της συµφωνίας
και για την οποία ζητείται προτιµησιακό καθεστώς.
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Ενδεδειγµένες ενέργειες:

Το πιστοποιητικό καταγωγής στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη «Μη αποδεκτό» φυλάσσεται από τις τελωνειακές
αρχές στις οποίες έχει προσκοµισθεί ώστε να αποτραπεί κάθε νέα απόπειρα χρησιµοποίησης του. Με την επιφύλαξη
άσκησης ενδίκων µέσων σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής οφεί-
λουν να ενηµερώνουν αµέσως, όταν χρειάζεται, τις τελωνειακές ή τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές της χώρας εξα-
γωγής σχετικά µε την απόρριψη.
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