
Επεξηγηµατική σηµείωση σχετικά µε το παράρτηµα ΙΙΙ της συµφωνίας ΕΕ-Μεξικού (Απόφαση αριθ.
2/2000 του µικτού συµβουλίου ΕΕ-Μεξικού)

(2004/C 40/02)

Άρθρο 17. Τεχνικοί λόγοι

1. Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 είναι δυνατόν να απορρι-
φθεί για τεχνικούς λόγους, διότι δεν καταρτίσθηκε κατά τον προ-
βλεπόµενο τρόπο. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατόν να προ-
σκοµίζεται στη συνέχεια το αναδροµικά εγκριθέν πιστοποιητικό. Για
παράδειγµα, πρόκειται, µεταξύ άλλων, για τις ακόλουθες περιπτώ-
σεις:

— το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 συντάχθηκε σε έντυπο
άλλο από το προβλεπόµενο (π.χ. δεν υπάρχουν κυµατοειδείς
σύµπλεκτες γραµµές, διαφέρει σηµαντικά σε µέγεθος ή χρώµα
από το υπόδειγµα, δεν υπάρχει αύξων αριθµός, δεν έχει εκτυ-
πωθεί σε µία από τις επίσηµα προβλεπόµενες γλώσσες),

— ∆εν έχει συµπληρωθεί µια από τις υποχρεωτικές θέσεις (π.χ.
θέση 4 στο EUR.1),

— Η δασµολογική κατάταξη του εµπορεύµατος τουλάχιστον όσον
αφορά την κλάση (τετραψήφιος κωδικός) (1) δεν αναγράφεται
στη θέση 8, ή στο σχετικό τιµολόγιο στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο σχετικά µε την «περι-
γραφή των εµπορευµάτων σε πιστοποιητικό κυκλοφορίας
EUR.1»,

— ∆εν έχει σφραγισθεί ή υπογραφεί το πιστοποιητικό κυκλοφο-
ρίας EUR.1 (δηλ. στη θέση 11),

— Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 έχει εγκριθεί από µη
εξουσιοδοτηµένη αρχή,

— Η χρησιµοποιηθείσα σφραγίδα δεν έχει γνωστοποιηθεί,

— Το προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 είναι
αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο και όχι το πρωτότυπο,

— Οι εγγραφές στη θέση 2 ή 5 αφορούν χώρα που δεν αποτελεί
µέρος της συµφωνίας,

— Η ηµεροµηνία που αναγράφεται στη θέση 11 είναι προγενέ-
στερη της ηµεροµηνίας που αναγράφεται στη θέση 12.

∆έουσα ενέργεια

Στο έγγραφο πρέπει να αναγράφεται «Μη αποδεκτό έγγραφο», σε
µία από τις επίσηµες γλώσσες της συµφωνίας, και να αναφέρε-
ται(ονται) ο(οι) λόγος(οι) είτε επί του πιστοποιητικού είτε επί
άλλου εγγράφου το οποίο κατήρτισαν οι τελωνειακές αρχές. Στη
συνέχεια, το πιστοποιητικό ή, όπου αυτό ισχύει, το άλλο έγγραφο,

επιστρέφεται στον εισαγωγέα, ώστε αυτός να είναι σε θέση να
ζητήσει νέο έγγραφο, που εκδίδεται αναδροµικά. Ωστόσο, οι τελω-
νειακές αρχές είναι δυνατόν να διατηρήσουν φωτοαντίγραφο του
απορριφθέντος εγγράφου για τον σκοπό της επαλήθευσης µετά τον
εκτελωνισµό ή για την περίπτωση που υφίσταται δικαιολογηµένη
υποψία περί απάτης.

Με την επιφύλαξη της διαδικασίας που προαναφέρθηκε, κάθε εκτε-
λωνιστής ή εισαγωγέας που διαπιστώνει στο πιστοποιητικό οποι-
αδήποτε από τις περιπτώσεις που απαριθµούνται ανωτέρω ή τη µη
συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα εδάφια α)
ή γ) της επεξηγηµατικής σηµείωσης σχετικά µε το άρθρο 16 (Περι-
γραφή των εµπορευµάτων στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1),
µπορεί να επιστρέφει το πιστοποιητικό στον εξαγωγέα που το συ-
µπλήρωσε, ώστε να του επιτρέψει να προσθέσει τις απαραίτητες
διορθώσεις και να τις υποβάλει στη θεώρηση του τελωνείου ή
της αρµόδιας δηµόσιας αρχής, σύµφωνα µε τη σηµείωση 1 του
προσαρτήµατος ΙΙΙ. Εάν θεωρηθεί αναγκαίο από το τελωνείο ή
την αρµόδια δηµόσια αρχή της χώρας εξαγωγής, µπορεί να εκδοθεί
νέο πιστοποιητικό σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού που επε-
στράφη για διόρθωση.

Εάν δεν διαπιστωθεί καµία από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις
από τον εκτελωνιστή ή τον εισαγωγέα, το πιστοποιητικό κυκλοφο-
ρίας EUR.1 είναι κατάλληλο για προσκόµιση στις τελωνειακές
αρχές της χώρας εισαγωγής.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ασήµαντα σφάλµατα,
αποκλίσεις ή παραλείψεις κατά τη συµπλήρωση πιστοποιητικού
κυκλοφορίας EUR.1, δεν επιτρέπεται να θεωρούνται ως τεχνικοί
λόγοι που δικαιολογούν την απόρριψή του, δεδοµένου ότι δεν
εµποδίζουν την απόκτηση και την αξιολόγηση των στοιχείων που
περιλαµβάνονται στο πιστοποιητικό καταγωγής.

Για παράδειγµα, οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν πρέπει να θεωρού-
νται ως τεχνικοί λόγοι για απόρριψη σύµφωνα µε την παράγραφο
1:

— Λάθη δακτυλογράφησης, όταν δεν υπάρχει καµία αµφιβολία για
την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται σε µια ή περισ-
σότερες θέσεις πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1,

— Οι παρεχόµενες πληροφορίες εξέρχονται του χώρου που προ-
ορίζεται για κάθε επιµέρους θέση,

— Μία ή περισσότερες θέσεις συµπληρώνονται µε τη χρήση σφρα-
γίδας, υπό τον όρο ότι περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες
πληροφορίες (π.χ. οι υπογραφές πρέπει να τίθενται µε το χέρι).
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(1) Συνεπώς, το πιστοποιητικό καταγωγής µπορεί να περιέχει νόµιµα πιο
συγκεκριµένη δασµολογική κατάταξη του εµπορεύµατος.



— Στην περίπτωση εµπορευµάτων καταγωγής Κοινότητας, στις
θέσεις 2 ή/και 4 αναγράφονται οι εξής µνείες:

— µόνο από την Κοινότητα (1), ή

— τόσο από κράτος µέλος όσο και από την Κοινότητα (1),

— Οι προαιρετικές θέσεις 3, 6, 7 και 10 δεν συµπληρώνονται.

(1) Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί οποιοσδήποτε άλλος όρος που ανα-
φέρεται κατηγορηµατικά στην Κοινότητα όπως, µεταξύ άλλων, Ευρω-
παϊκή Κοινότητα, Ευρωπαϊκή Ένωση ή συντοµογραφία όπως για παρά-
δειγµα ΕΚ, ΕΕ, κ.λπ.

— Η µονάδα µέτρησης που χρησιµοποιείται στη θέση 9 δεν αντι-
στοιχεί στη µονάδα µέτρησης που αναγράφεται στο αντίστοιχο
τιµολόγιο (παραδείγµατος χάριν: κιλά στο πιστοποιητικό
κυκλοφορίας EUR.1 και τετραγωνικά µέτρα στο τιµολόγιο),

— ∆εν υπάρχουν στοιχεία για το έγγραφο εξαγωγής, που αναφέ-
ρεται στη θέση 11, όταν οι ρυθµίσεις της χώρας ή του εδάφους
εξαγωγής δεν απαιτούν την αναγραφή τέτοιων στοιχείων,

— Η ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας
EUR.1 δεν αναγράφεται στην προβλεπόµενη σχετικά γραµµή
της θέσης 11, αλλά αναγράφεται σαφώς στη συγκεκριµένη
θέση (παραδείγµατος χάριν περιλαµβάνεται στην επίσηµη σφρα-
γίδα που χρησιµοποιείται από τις αρµόδιες αρχές για τη θεώ-
ρηση του πιστοποιητικού).

Προηγούµενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.3365 — Vidacaixa/Santander Central Hispano Previsión)

(2004/C 40/03)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1. Στις 9 Φεβρουαρίου 2004, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση µιας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα µε
το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97 (2), µε την οποία η Ισπανική επιχείρηση Vidacaixa, Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros («Vidacaixa»), που ανήκει στο Grupo Caifor (Ισπανία) και τελικά ελέγχεται από το
Grupo La Caixa (Ισπανία) και Fortis Group (Βελγίο και Ολλανδία), αποκτά µε την έννοια του άρθρου 3
παράγραφος 1 στοιχείο β) του ανωτέρω κανονισµού κοινό έλεγχο του συνόλου της Ισπανικής επιχείρησης
Santander Central Hispano Previsión, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros («SCH Previsión»), που
ανήκει στην Banco Santander Central Hispano, SA (Ισπανία), µε αγορά µετοχών.

2. Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— Vidacaixa: δραστηριότητες περί ασφαλειών,

— SCH Previsión: δραστηριότητες περί ασφαλειών.

3. Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θα µπορούσε
να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σηµείου αυτού.

4. Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την
προτεινόµενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της
παρούσας δηµοσίευσης, µε την αναφορά COMP/M.3365 — Vidacaixa/Santander Central Hispano Previsión.
Οι παρατηρήσεις µπορούν να σταλούν στην Επιτροπή µε φαξ [αριθ. (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυ-
δροµικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού,
Μητρώο Συγχωνεύσεων,
J-70,
B-1049 Βρυξέλλες.

(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 257 της 21.9.1990, σ. 13.
(2) ΕΕ L 180 της 9.7.1997, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 40 της 13.2.1998, σ. 17.
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