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II

(ΠρÀêεις για την ισøυ� των ïπïÝων δεν απαιτεÝται δηµïσÝευση)

ΣΥΜΒÃΥΛΙÃ

ΑΠÃΦΑΣΗ αριθ. 1/98 ΤÃΥ ΣΥΜΒÃΥΛΙÃΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΚ-ΤÃΥΡΚΙΑΣ

της 25ης ΦεâρïυαρÝïυ 1998

περÝ τïυ καθεστω� τïς εµπïρÝας γεωργικω� ν πρïϊÞντων

(98/227/ΕΚ)

ΤÃ ΣΥΜΒÃΥΛΙÃ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΚ-ΤÃΥΡΚΙΑΣ,

Îøïντας υπÞψη:

τη συµæωνÝα συ� νδεσης µεταêυ� της Ευρωπαϊκη� ς Ãικïνïµι-
κη� ς ΚïινÞτητας και της ΤïυρκÝας,

τï πρÞσθετï πρωτÞκïλλï της εν λÞγω συµæωνÝας, και
ιδÝως τï Àρθρï 35,

Εκτιµω� ντας:

Þτι τï Àρθρï 26 της απÞæασης αριθ. 1/95 τïυ συµâïυλÝïυ
συ� νδεσης, της 22ας ∆εκεµâρÝïυ 1995, σøετικÀ µε την εæαρ-
µïγη� της τελικη� ς æÀσης της τελωνειακη� ς ε� νωσης (1) ïρÝúει
Þτι η ΤïυρκÝα και η ΚïινÞτητα âελτιω� νïυν πρïïδευτικÀ τï
πρïτιµησιακÞ καθεστω� ς για τï ïπïÝï συµæωνïυ� ν αµïιâαÝα
Þσïν αæïρÀ τα γεωργικÀ πρïϊÞντα¯

Þτι η απÞæαση τïυ συµâïυλÝïυ συ� νδεσης της 6ης ΜαρτÝïυ
1995 θεωρεÝ αναγκαÝï να αρøÝσïυν διαπραγµατευ� σεις µε
αντικεÝµενï τη øïρη� γηση αµïιâαÝων παραøωρη� σεων για τα
γεωργικÀ πρïϊÞντα¯

Þτι, για να ληæθïυ� ν υπÞψη ïρισµε� να πρïâλη� µατα πïυ
πρïκυ� πτïυν απÞ τη διευ� ρυνση της ΚïινÞτητας και απÞ την
εæαρµïγη� της συµæωνÝας τïυ γυ� ρïυ της ÃυρïυγïυÀης,
απïδεικνυ� εται αναγκαÝï να επε� λθïυν ïρισµε� νες τρïπïπïι-
η� σεις στï καθεστω� ς συναλλαγω� ν¯

Þτι ε� øïυν η� δη γÝνει διαπραγµατευ� σεις µεταêυ� της ΤïυρκÝας
και της ΚïινÞτητας¯

(1) ΕΕ L 35 της 13.2.1996, σ. 1.

Þτι τα µε� ρη συµæω� νησαν επÝσης σøετικÀ µε τïυς κανÞνες
καταγωγη� ς¯

Þτι ïι εµπïρικε� ς πρïτιµη� σεις σøετικÀ µε τα γεωργικÀ πρïϊ-
Þντα µεταêυ� της ΤïυρκÝας και της ΚïινÞτητας πρε� πει να
παγιωθïυ� ν σε ενιαÝï ε� γγραæï,

ΑΠÃΦΑΣΙ·ΕΙ:

Íρθρï 1

1. Ãι πïσïτικïÝ περιïρισµïÝ Þσïν αæïρÀ τις εισαγωγε� ς και
τις εêαγωγε� ς των γεωργικω� ν πρïϊÞντων και Þλα τα µε� τρα
ισïδυνÀµïυ απïτελε� σµατïς απαγïρευ� ïνται µεταêυ� της
ΚïινÞτητας και της ΤïυρκÝας.

2. Ãι διατÀêεις της παραγρÀæïυ 1 ïυδÞλως περιïρÝúïυν
την υλïπïÝηση των αντÝστïιøων γεωργικω� ν πïλιτικω� ν της
ΚïινÞτητας και της ΤïυρκÝας η� τη λη� ψη ïιασδη� πïτε απÞ-
æασης δυνÀµει των εν λÞγω πïλιτικω� ν.

Íρθρï 2

Τï πρïτιµησιακÞ καθεστω� ς πïυ εæαρµÞúεται απÞ την
ΚïινÞτητα κατÀ την εισαγωγη� των γεωργικω� ν πρïϊÞντων
καταγωγη� ς ΤïυρκÝας παρατÝθεται στï πρωτÞκïλλï αριθ.
1.

Íρθρï 3

Τï πρïτιµησιακÞ καθεστω� ς πïυ εæαρµÞúεται απÞ την
ΤïυρκÝα κατÀ την εισαγωγη� των γεωργικω� ν πρïϊÞντων
πïυ κατÀγïνται απÞ την ΚïινÞτητα παρατÝθεται στï πρω-
τÞκïλλï αριθ. 2.
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Íρθρï 4

Ãι κανÞνες καταγωγη� ς παρατÝθενται στï πρωτÞκïλλï
αριθ. 3.

Íρθρï 5

ΕÀν ïι πρïσÞτητες η� ïι τιµε� ς των εισαγÞµενων πρïϊÞντων
πïυ πρïε� ρøïνται απÞ τï Àλλï µε�ρïς, για τα ïπïÝα øïρηγη� -
θηκε πρïτιµησιακÞ καθεστω� ς, διαταρÀσσïυν η� κινδυ-
νευ� ïυν να διαταρÀêïυν την κïινïτικη� η� τïυρκικη� αγïρÀ,
τï συµâïυ� λιï συ� νδεσης πρε� πει να αναλÀâει διαâïυλευ� σεις
τï γρηγïρÞτερï δυνατÞν. ΑυτÞ δεν εµπïδÝúει την εæαρµï-
γη� , σε επεÝγïυσες περιπτω� σεις, των µε� τρων πïυ πρïâλε� -
πïνται απÞ τïυς κïινïτικïυ� ς η� τïυρκικïυ� ς κανÞνες.

Íρθρï 6

Η απÞæαση αριθ. 1/77 και τï Àρθρï 2, τï Àρθρï 3 παρÀ-
γραæïι 1, 3 και 4 και τï Àρθρï 4 τïυ κεæαλαÝïυ 1 της
απÞæασης αριθ. 1/80 καταργïυ� νται.

Íρθρï 7

Η παρïυ� σα απÞæαση δηµïσιευ� εται στην ΕπÝσηµη Εæηµε-
ρÝδα των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των και στην ΕπÝσηµη Εæη-
µερÝδα της ΤïυρκÝας.

Íρθρï 8

Η παρïυ� σα απÞæαση αρøÝúει να ισøυ� ει την ηµε� ρα ε� κδïση� ς
της.

ΕæαρµÞúεται απÞ την 1η ΙανïυαρÝïυ 1998. Ãι διακανïνι-
σµïÝ για την εισαγωγη� æïυντïυκιω� ν (ΣÃ 0802 21 00 και
0802 22 00) πïυ παρατÝθενται στï παρÀρτηµα 1 τïυ πρωτï-
κÞλλïυ αριθ. 1 θα εæαρµïσθïυ� ν απÞ την 1η ΙανïυαρÝïυ
1999.

Βρυêε� λλες, 25 ΦεâρïυαρÝïυ 1998.

Για τï συµâïυ� λιï συ� νδεσης ΕΚ-ΤïυρκÝας

Ã ΠρÞεδρïς

R. COOK

A25:22974GR001.95 18. 3. 1998 FF: 974G SF: 9999 Name: PAUL Höhe: 0 mm Zeilen: 0
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ΠΡΩΤÃΚÃΛΛÃ αριθ. 1

πρïτιµησιακÞ καθεστω� ς πïυ εæαρµÞúεται κατÀ την εισαγωγη� στην ΚïινÞτητα των γεωργικω� ν
πρïϊÞντων καταγωγη� ς ΤïυρκÝας

Íρθρï 1

Τα πρïϊÞντα καταγωγη� ς ΤïυρκÝας, πïυ απαριθµïυ� νται στï
παρÀρτηµα II της συνθη� κης για την Ýδρυση της Ευρωπαϊ-
κη� ς ΚïινÞτητας, εισÀγïνται στην ΚïινÞτητα υπÞ τïυς
Þρïυς πïυ αναæε� ρïνται στï παρÞν πρωτÞκïλλï και στα
παραρτη� µατα 1, 2 και 3.

Íρθρï 2

∆ασµïÝ ad valorem

1. Ãι εισαγωγε� ς των πρïϊÞντων πïυ δεν αναæε� ρïνται στï
παρÀρτηµα 1 απαλλÀσσïνται των δασµω� ν ad valorem.

2. Ùσïν αæïρÀ τα πρïϊÞντα πïυ απαριθµïυ� νται στï
παρÀρτηµα 1, ïι δασµïÝ ad valorem µειω� νïνται η� καταρ-
γïυ� νται συ� µæωνα µε την ε� νδειêη πïυ αναæε�ρεται στη
στη� λη «Γ» τïυ παραρτη� µατïς κατÀ τις περιÞδïυς και υπÞ
τïυς Þρïυς πïυ καθïρÝúïνται κατωτε� ρω, καθω� ς και στα
παραρτη� µατα πïυ παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ.

3. Ùσïν αæïρÀ ïρισµε� να πρïϊÞντα πïυ απαριθµïυ� νται
στï παρÀρτηµα 1, ïι δασµïÝ ad valorem καταργïυ� νται
εντÞς τïυ ïρÝïυ των δασµïλïγικω� ν πïσïστω� σεων πïυ
αναæε� ρïνται στην στη� λη «∆» τïυ παραρτη� µατïς, για κÀθε
ε� να απÞ αυτÀ. Τα κανïνικÀ πïσïστÀ των δασµω� ν τïυ
κïινïυ� δασµïλïγÝïυ εæαρµÞúïνται στις εισαγÞµενες πïσÞ-
τητες πïυ υπερâαÝνïυν τις δασµïλïγικε� ς πïσïστω� σεις.

4. Ùσïν αæïρÀ ïρισµε� να πρïϊÞντα πïυ απαριθµïυ� νται
στï παρÀρτηµα 1, ïι παραøωρη� σεις εæαρµÞúïνται µÞνï σε
ïρισµε� νες περιÞδïυς πïυ αναæε� ρïνται στις στη� λες «Α» και
«Β» τïυ παραρτη� µατïς. Τα κανïνικÀ πïσïστÀ των δα-
σµω� ν τïυ κïινïυ� δασµïλïγÝïυ εæαρµÞúïνται στις πïσÞτη-
τες πïυ εισÀγïνται εκτÞς των εν λÞγω περιÞδων.

Íρθρï 3

ΕιδικïÝ δασµïÝ

1. Ùσïν αæïρÀ ïρισµε� να πρïϊÞντα πïυ απαριθµïυ� νται
στï παρÀρτηµα 1, ïι ειδικïÝ δασµïÝ µειω� νïνται η� καταρ-

γïυ� νται ανÀλïγα µε τïυς Þρïυς πïυ καθïρÝúïνται κατωτε� -
ρω, καθω� ς και στï παρÀρτηµα 1.

2. Ãι ειδικïÝ δασµïÝ µειω� νïνται η� καταργïυ� νται συ� µæωνα
µε την ε� νδειêη πïυ αναæε� ρεται στη στη� λη «Ε» τïυ παραρ-
τη� µατïς 1.

3. Ùσïν αæïρÀ ïρισµε� να πρïϊÞντα πïυ απαριθµïυ� νται
στï παρÀρτηµα 1, ïι ειδικïÝ δασµïÝ µειω� νïνται η� καταρ-
γïυ� νται εντÞς τïυ ïρÝïυ των δασµïλïγικω� ν πïσïστω� σεων
πïυ αναæε� ρïνται στη στη� λη «ΣΤ» τïυ παραρτη� µατïς για
κÀθε ε� να απÞ αυτÀ. Τα κανïνικÀ πïσïστÀ των δασµω� ν
τïυ κïινïυ� δασµïλïγÝïυ η� µειωµε� να πïσïστÀ εæαρµÞúï-
νται στις πïσÞτητες πïυ εισÀγïνται πε� ρα των πïσïστω� σε-
ων, συ� µæωνα µε την ε� νδειêη πïυ αναæε� ρεται στη στη� λη
«·» τïυ παραρτη� µατïς 1.

4. ΕÀν η ΤïυρκÝα εæαρµÞσει ειδικÞ æÞρï κατÀ την εêαγω-
γη� για τη σÝκαλη πïυ παρÀγεται στην ΤïυρκÝα και εισÀγε-
ται απευθεÝας απÞ την εν λÞγω øω� ρα στην ΚïινÞτητα, ï
ειδικÞς δασµÞς µειω� νεται κατÀ πïσÞ Ýσï πρïς τï æÞρï
εêαγωγη� ς πïυ εæαρµÞúεται απÞ την ΤïυρκÝα, µε� øρι 11,68
Ecu ανÀ τÞνï.

Íρθρï 4

Τï παρÀρτηµα 2 αναæε� ρει τï πρÞγραµµα συνεργασÝας
Þσïν αæïρÀ τα æïυντïυ� κια.

Íρθρï 5

Ùσïν αæïρÀ τα παρασκευÀσµατα ντïµÀτας περιεκτικÞτη-
τας σε êηρÀ υ� λη τïυλÀøιστïν 12%, η δασµïλïγικη� πïσÞ-
στωση των 30 000 τÞνων πïυ αναæε� ρεται στï παρÀρτηµα 1
εÝναι ανïιøτη� σε δυ� ï Ýσες πïσÞτητες των 15 000 τÞνων
αντιστïÝøως απÞ την 1η ΙανïυαρÝïυ ε� ως τις 30 ΙïυνÝïυ και
απÞ την 1η ΙïυλÝïυ ε� ως τις 31 ∆εκεµâρÝïυ. Η εν λÞγω
πïσÞστωση ρυθµÝúεται µε την εæαρµïγη� των συντελεστω� ν
πïυ αναæε� ρïνται στï παρÀρτηµα 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

∆ΙΑΤΑ¥ΕΙΣ ΠÃΥ ΕΦΑΡΜÃ·ÃΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚÃΙΝÃΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΙΚΩΝ
ΠΡÃÏÃΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤÃΥΡΚΙΑΣ

Για τïυς σκïπïυ� ς τïυ παρÞντïς παραρτη� µατïς, Κ∆ σηµαÝνει τïυς δασµïυ� ς πïυ αναæε� ρïνται στη στη� λη 3 η� 4
τïυ δευτε� ρïυ µε� ρïυς η� τïυ τρÝτïυ µε� ρïυς, τµη� µα I τïυ παραρτη� µατïς I τïυ κανïνισµïυ� (ΕÃΚ) αριθ. 2658/87
τïυ ΣυµâïυλÝïυ για τη δασµïλïγικη� και στατιστικη� ïνïµατïλïγÝα και τï κïινÞ δασµïλÞγιï, Þπως τρïπïπïιη� -
θηκε (1), λαµâανÞµενïυ υπÞψη τïυ µικρÞτερïυ δασµïυ� .

Α Β Γ ∆ Ε ΣΤ ·

ΚωδικÞς ΣÃ Περιγραæη�

∆ασµÞς ad valorem Τ∆ ΕιδικÞς δασµÞςΕιδικÞς δασµÞςΕιδικÞς δασµÞς

ΜεÝωση τïυ
δασµïυ� (%)

∆ασµïλïγικη�
πïσÞστωση (t)

∆ασµÞς υπÞ
πïσÞστωση

∆ασµïλïγικη�
πïσÞστωση (t)

∆ασµÞς εκτÞς
πïσÞστωσης

0204 ΚρεÀτα πρïâατïειδω� ν η� αιγïει-
δω� ν

100 — 0 200

0207 25 10 Κρε� ατα απÞ γαλïπïυ� λες, µη τε-
µαøισµε� να, κατεψυγµε� να

170 Ecu/t 1 000

0207 25 90 186 Ecu/t

0207 27 30 ΤεµÀøια γαλïπïυ� λας και εντÞ-
σθια, Àλλα απÞ συκω� τια, κα-
τεψυγµε� να

134 Ecu/t

0207 27 40 93 Ecu/t

0207 27 50 339 Ecu/t

0207 27 60 127 Ecu/t

0207 27 70 230 Ecu/t

0406 90 29 Kashkaval τυρÝ 0 1 500 67,19 Ecu/t
100 kg

ex 0406 90 31 ΤυριÀ παρασκευασµε� να απï-
κλειστικÀ απÞ πρÞâειï η� âïυâα-
λÝσιï γÀλα, σε δïøεÝα πïυ περιε� -
øïυν Àλµη η� σε ασκïυ� ς απÞ δε� ρ-
µα πρïâÀτïυ η� κατσÝκας

ex 0406 90 50 Íλλα τυριÀ παρασκευασµε� να
απïκλειστικÀ απÞ πρÞâειï η�
âïυâαλÝσιï γÀλα σε δïøεÝα πïυ
περιε� øïυν Àλµη η� σε ασκïυ� ς απÞ
δε� ρµα πρïâÀτïυ η� κατσÝκας

ex 0406 90 86
ex 0406 90 87
ex 0406 90 88

Tulum Peyniri, παρασκευασµε� νï
απÞ πρÞâειï η� âïυâαλÝσιï γÀλα
σε µεµïνωµε� νες συσκευασÝες απÞ
πλαστικÞ η� Àλλï εÝδïς λιγÞτερï
απÞ 10 kg

ex 0701 90 ΠατÀτες, απÞ 1ης ΙανïυαρÝïυ
ε� ως 31 ΜαρτÝïυ

100 —

ex 0703 10 11 Κρεµµυ� δια, απÞ 15 ΦεâρïυαρÝïυ
ε� ως 15 Μαιïυ

100 —

ex 0703 10 19 100 —

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
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Α Β Γ ∆ Ε ΣΤ ·

ΚωδικÞς ΣÃ Περιγραæη�

∆ασµÞς ad valorem Τ∆ ΕιδικÞς δασµÞςΕιδικÞς δασµÞςΕιδικÞς δασµÞς

ΜεÝωση τïυ
δασµïυ� (%)

∆ασµïλïγικη�
πïσÞστωση (t)

∆ασµÞς υπÞ
πïσÞστωση

∆ασµïλïγικη�
πïσÞστωση (t)

∆ασµÞς εκτÞς
πïσÞστωσης

ex 0703 10 11 Κρεµµυ� δια, απÞ 16 Μαιïυ ε� ως 14
ΦεâρïυαρÝïυ

100 2 000

ex 0703 10 19 100

ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

ΦασÞλια, απÞ 1ης ΝïεµâρÝïυ
ε� ως 30 ΑπριλÝïυ

100 —

ex 0708 90 00 ΚïυκιÀ (Vicia Faba major L.),
απÞ 1ης ΙïυλÝïυ ε� ως 30 Απρι-
λÝïυ

100 —

ex 0709 30 00 ΜελιτúÀνες απÞ 15 ΙανïυαρÝïυ
ε� ως 30 ΑπριλÝïυ

100 —

ex 0709 30 00 ΜελιτúÀνες, απÞ 1ης Μαιïυ ε� ως
14 ΙανïυαρÝïυ

100 1 000

ex 0709 40 00 Σε� λινα øαραγµε� να η� Àκïπα,
ïλÞκληρα (Apium graveolens L.,
var dulce (Mill) Pers.), απÞ 1ης
ΙανïυαρÝïυ ε� ως 30 ΑπριλÝïυ

100 —

0709 90 71
ex 0709 90 73
ex 0709 90 79

ΚïλïκυθÀκια, απÞ 1ης ∆εκεµ-
âρÝïυ ε� ως τε� λïς ΦεâρïυαρÝïυ

100 —

ex 0709 90 73
0709 90 75
0709 90 77

ex 0709 90 79

ΚïλïκυθÀκια, απÞ 1ης ΜαρτÝïυ
ε� ως 30 ΝïεµâρÝïυ

100 500

ex 0709 90 90 Κïλïκυ� θια, απÞ 1ης ∆εκεµâρÝïυ
ε� ως τε� λïς ΦεâρïυαρÝïυ

100 —

ex 0709 90 90 Íγρια κρεµµυ� δια τïυ γε� νïυς
Muscari comosum, απÞ 15 Φεâ-
ρïυαρÝïυ ε� ως 15 Μαιïυ

100 —

0802 21 00
0802 22 00

Φïυντïυ� κια η� (Corylus spp) πïσïστÞ
δασµïυ� : 3 %

—

0806 10 21
ex 0806 10 29

0806 10 30
ex 0806 10 40
ex 0806 10 50

0806 10 61
0806 10 69

ΝωπÀ επιτραπε� úια σταæυ� λια,
απÞ 15 ΝïεµâρÝïυ ε� ως 30 Απρι-
λÝïυ και απÞ 18 ΙïυνÝïυ ε� ως 31
ΙïυλÝïυ

100 —

ex 0807 11 00 Καρπïυ� úια, απÞ 1ης ΑπριλÝïυ
ε� ως 15 ΙïυνÝïυ

100 —
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Α Β Γ ∆ Ε ΣΤ ·

ΚωδικÞς ΣÃ Περιγραæη�

∆ασµÞς ad valorem Τ∆ ΕιδικÞς δασµÞςΕιδικÞς δασµÞςΕιδικÞς δασµÞς

ΜεÝωση τïυ
δασµïυ� (%)

∆ασµïλïγικη�
πïσÞστωση (t)

∆ασµÞς υπÞ
πïσÞστωση

∆ασµïλïγικη�
πïσÞστωση (t)

∆ασµÞς εκτÞς
πïσÞστωσης

ex 0807 11 00 Καρπïυ� úια, απÞ 16 ΙïυνÝïυ ε� ως
31 ΜαρτÝïυ

100 14 000

ex 0807 19 00 Íλλα πεπÞνια, απÞ 1ης Νïεµ-
âρÝïυ ε� ως 31 Μαιïυ

100 —

ex 0809 40 10
ex 0809 40 20

∆αµÀσκηνα, απÞ 1ης Μαιïυ ε� ως
15 ΙïυνÝïυ

100 —

0811 10 11 ΦρÀïυλες, κατεψυγµε� νες 100 — 0 100
0811 20 11 Σµε� ïυρα, κ.λπ., κατεψυγµε� να 100 — 0
0811 90 19 Íλλïι καρπïÝ κατεψυγµε� να 100 — 0

1002 00 00 ΣÝκαλη µεÝωση συ� µæω-
να µε τï Àρθρï

3,4

1107 10 Βυ� νη, ακαâïυ� ρντιστη µεÝωση κατÀ
6,57 Ecu/t

—

1107 20 00 Βυ� νη καâïυρντισµε� νη µεÝωση κατÀ
6,57 Ecu/t

—

1509 10 10 ΕλαιÞλαδï παρθε� νï æωτιστικÞ 10 % µεÝωση —

1509 10 90 Íλλï ελαιÞλαδï παρθε� νï 10 % µεÝωση —

1509 90 00 Íλλï ελαιÞλαδï 5 % µεÝωση —

1510 00 10 ΛÀδια ακατε� ργαστα 10 % µεÝωση —

1510 00 90 Íλλα λÀδια 5 % µεÝωση —

2002 10 ΝτïµÀτες παρασκευασµε� νες
ïλÞκληρες η� σε τεµÀøια

100 8 000

2202 90 11
2002 90 19

Íλλες παρασκευασµε� νες ντïµÀ-
τες περιεκτικÞτητας κατÀ âÀρïς
σε êερη� υ� λη κατω� τερης τïυ
12 %

—

2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99

Íλλες παρασκευασµε� νες ντïµÀ-
τες, περιεκτικÞτητας κατÀ âÀρïς
σε êερη� υ� λη Þøι κατω� τερης τïυ
12 %

100 30 000 t
(ισïδυ� ναµï µε

28/30 % σε
êερη� υ� λη)

—



L 86/7EL ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των20.3.98

Α Β Γ ∆ Ε ΣΤ ·

ΚωδικÞς ΣÃ Περιγραæη�

∆ασµÞς ad valorem Τ∆ ΕιδικÞς δασµÞςΕιδικÞς δασµÞςΕιδικÞς δασµÞς

ΜεÝωση τïυ
δασµïυ� (%)

∆ασµïλïγικη�
πïσÞστωση (t)

∆ασµÞς υπÞ
πïσÞστωση

∆ασµïλïγικη�
πïσÞστωση (t)

∆ασµÞς εκτÞς
πïσÞστωσης

2007 91 30 ΓλυκÀ κïυταλιïυ� , úελε� δες, µαρ-
µελÀδες, πïλτïÝ και πÀστες πïυ
λαµâÀνïνται απÞ âρÀσιµï, Àλλα
απÞ παρασκευÀσµατα ïµïγενï-
πïιηµε� να, απÞ εσπεριδïειδη� , πε-
ριεκτικÞτητας σε úÀøαρη πïυ
υπερâαÝνει τï 30 % κατÀ âÀρïς

100 — 0 100

2007 99 39 Íλλα παρασκευÀσµατα, περιε-
κτικÞτητας σε úÀøαρη πïυ υπερ-
âαÝνει τï 30 % κατÀ âÀρïς

100 — 0 100

ex 2008 50 92
ex 2008 50 94

ΠïλτÞς âερÝκκïκïυ, øωρÝς πρï-
σθη� κη αλκïÞλης η� úÀøαρης σε
Àµεσες συσκευασÝες καθαρïυ� πε-
ριεøïµε� νïυ 4,5 kg η� περισσÞτερï

100 600

2204 10 ΚρασιÀ αæρω� δη  0  —

2204 21 Íλλα κρασιÀ, µïυ� στïς σταæυ-
λιω� ν µε πρïληπτικη� úυ� µωση η�
úυ� µωση πïυ ε� øει ανασταλεÝ µε
πρïσθη� κη αλκïÞλης, σε δïøεÝα
µε περιεøÞµενï 2 λÝτρα η� λιγÞτε-
ρï

0 —

2204 29 Íλλα κρασιÀ, µïυ� στïς σταæυ-
λιω� ν µε πρïληπτικη� úυ� µωση η�
úυ� µωση πïυ ε� øει ανασταλεÝ µε
πρïσθη� κη αλκïÞλης, σε δïøεÝα
µε περιεøÞµενï περισσÞτερï απÞ
2 λÝτρα

0 —

2206 00 Íλλα πïτÀ πïυ πρïε� ρøïνται απÞ
úυ� µωση¯ µεÝγµατα πïτω� ν πïυ
πρïε� ρøïνται απÞ úυ� µωση και
µεÝγµατα πïτω� ν πïυ πρïε� ρøï-
νται απÞ úυ� µωση και µη αλκïï-
λïυ� øων πïτω� ν, µη κατανïµαúÞ-
µενα ïυ� τε περιλαµâανÞµενα αλ-
λïυ�

0 —

ex 2207 Αιθυλικη� αλκïÞλη µη µετïυσιω-
µε� νη µε κατ’ Þγκï αλκïïλικÞ
τÝτλï 80 % vol η� περισσÞτερï και
αιθυλικη� αλκïÞλη και Àλλα ïι-
νïπνευµατω� δη, µετïυσιωµε� να,
ïπïιïυδη� πïτε τÝτλïυ, πïυ λαµ-
âÀνïνται απÞ γεωργικÀ πρïϊÞ-
ντα πïυ αναæε� ρïνται στï πα-
ρÀρτηµα II της συνθη� κης

0 —

2209 00 ¥Ýδια και υπïκατÀστατα αυτω� ν
πïυ λαµâÀνïνται απÞ ïêικÞ ïêυ�

0 —
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣÌΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦÃΥΝΤÃΥΚΙΑ

Για να âελτιωθεÝ η σταθερÞτητα της αγïρÀς και η κανïνικÞτητα τïυ εæïδιασµïυ� , καθω� ς και για να
σταθερïπïιηθïυ� ν ïι τιµε� ς της αγïρÀς των æïυντïυκιω� ν, εæαρµÞúεται στïν εν λÞγω τïµε� α τï ακÞλïυθï
καθεστω� ς συνεργασÝας:

1. Πριν απÞ την ε� ναρêη κÀθε περιÞδïυ εµπïρÝας, τï αργÞτερï κατÀ τη διÀρκεια τïυ δευ� τερïυ δεκαπενθη� µε-
ρïυ τïυ ΣεπτεµâρÝïυ, γÝνεται ανταλλαγη� απÞψεων των δυ� ï µερω� ν, τα ïπïÝα δυ� νανται να απïτελïυ� νται,
Þσïν αæïρÀ την ΚïινÞτητα, απÞ αντιπρïσωπευτικïυ� ς ευρωπαϊκïυ� ς ïργανισµïυ� ς για τï εν λÞγω πρïϊÞν
και, Þσïν αæïρÀ την ΤïυρκÝα, τï Fiskobirlik καθω� ς και απÞ ενδιαæερÞµενες ενω� σεις εêαγωγε� ων.

ΚατÀ τις εν λÞγω διαâïυλευ� σεις, συúητïυ� νται η κατÀσταση της αγïρÀς æïυντïυκιω� ν, και ιδÝως ïι
πρïâλε� ψεις παραγωγη� ς, η κατÀσταση των απïθεµÀτων, ïι αναµενÞµενες τιµε� ς παραγωγη� ς και εêαγωγη� ς, η
πιθανη� εêε� λιêη της αγïρÀς, καθω� ς και ïι δυνατÞτητες πρïσαρµïγη� ς πρïσæïρÀς και úη� τησης.

2. ΕÀν η εισαγωγη� æïυντïυκιω� ν πρïελευ� σεως της ΤïυρκÝας στην Ευρωπαϊκη� ΚïινÞτητα πραγµατïπïιεÝται
υπÞ Þρïυς υπÞ τïυς ïπïÝïυς κινδυνευ� ει να διαταραøθεÝ στï Àµεσï µε� λλïν η αγïρÀ της Ευρωπαϊκη� ς
ΚïινÞτητας, η Επιτρïπη� των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των πρïειδïπïιεÝ ε� γκαιρα τις τïυρκικε� ς αρøε� ς. ∆ιïργα-
νω� νïνται Àµεσες διαâïυλευ� σεις µε σκïπÞ να εêεταστïυ� ν ïι δυνατÞτητες σταθερïπïÝησης της αγïρÀς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΤÃΜΑΤÃΠÃΛΤÃΣ: ∆ΙÃΡΘÃΤΙΚÃΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΠεριεκτικÞτητα κατÀ âÀρïς σε êερη� υ� λη

Ýση η� ανω� τερη τïυ: αλλÀ Ýση η� κατω� τερη τïυ:
Συντελεστε� ς

12 14 0,44828

14 16 0,51724

16 18 0,58621

18 20 0,65517

20 22 0,72414

22 24 0,7931

24 26 0,86207

26 28 0,93103

28 30 1

30 32 1,06897

32 34 1,13793

34 36 1,20689

36 38 1,27586

38 40 1,34483

40 42 1,41379

42 93 1,44828

93 100 3,32759
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ΠΡΩΤÃΚÃΛΛÃ αριθ. 2

πρïτιµησιακÞ καθεστω� ς πïυ εæαρµÞúεται κατÀ την εισαγωγη� στην ΤïυρκÝα των γεωργικω� ν
πρïϊÞντων πïυ κατÀγïνται απÞ την ΚïινÞτητα

Íρθρï 1

Τα πρïϊÞντα πïυ κατÀγïνται απÞ την ΚïινÞτητα, τα ïπïÝα απαριθµïυ� νται στï παρÀρτηµα II της
συνθη� κης για την Ýδρυση της Ευρωπαϊκη� ς ΚïινÞτητας, γÝνïνται δεκτÀ πρïς εισαγωγη� στην
ΤïυρκÝα, συ� µæωνα µε τïυς Þρïυς πïυ πρïâλε� πïνται κατωτε�ρω και συ� µæωνα µε τï παρÀρτηµα.

Íρθρï 2

1. Ãι æÞρïι εισαγωγη� ς εÝτε καταργïυ� νται, εÝτε µειω� νïνται στï επÝπεδï πïυ αναæε� ρεται στη στη� λη
«Γ» τïυ παραρτη� µατïς, κατÀ τις περιÞδïυς και υπÞ τïυς Þρïυς πïυ αναæε� ρïνται κατωτε� ρω και
στï παρÀρτηµα.

2. Ùσïν αæïρÀ ïρισµε� να πρïϊÞντα πïυ απαριθµïυ� νται στï παρÀρτηµα, ïι æÞρïι εισαγωγη� ς
καταργïυ� νται εντÞς τïυ ïρÝïυ των δασµïλïγικω� ν πïσïστω� σεων πïυ αναæε� ρïνται στη στη� λη «∆»
τïυ παραρτη� µατïς για κÀθε ε� να απÞ αυτÀ. Ùσïν αæïρÀ τις πïσÞτητες πïυ εισÀγïνται εκτÞς
πïσïστω� σεων, εæαρµÞúïνται ïι æÞρïι εισαγωγη� ς πïυ πρïâλε� πïνται απÞ τï τïυρκικÞ καθεστω� ς
εισαγωγη� ς για τις τρÝτες øω� ρες.

3. Ùσïν αæïρÀ ïρισµε� να πρïϊÞντα πïυ απαριθµïυ� νται στï παρÀρτηµα, ïι æÞρïι εισαγωγη� ς
καταργïυ� νται η� µειω� νïνται σε ïρισµε� νες περιÞδïυς, Þπως αναæε�ρεται στις στη� λες «Α» και «Β»
τïυ παραρτη� µατïς. Ùσïν αæïρÀ τις πïσÞτητες πïυ εισÀγïνται εκτÞς των εν λÞγω περιÞδων
εæαρµÞúïνται ïι æÞρïι εισαγωγη� ς πïυ πρïâλε� πïνται απÞ τï τïυρκικÞ καθεστω� ς εισαγωγη� ς για τις
τρÝτες øω� ρες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ΙΑΤΑ¥ΕΙΣ ΠÃΥ ΕΦΑΡΜÃ·ÃΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤÃΥΡΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΠΡÃÏÃΝΤΩΝ ΠÃΥ ΚΑΤΑΓÃΝΤΑΙ ΑΠÃ ΤΗΝ ΚÃΙΝÃΤΗΤΑ

Α Β Γ ∆

ΚωδικÞς ΣÃ Περιγραæη� εµπïρευµÀτων
ΜεÝωση τïυ δασµïυ�

ΜΕΚ (%)

∆ασµïλïγικη�
πïσÞστωση

(τÞνïι)

0102 10 Βïïειδη� úωντανÀ αναπαραγωγη� ς καθαρη� ς æυλη� ς 100 απεριÞριστη

0102 90 29 Βïïειδη� úωντανÀ, Àλλα απÞ αναπαραγωγη� ς καθαρη� ς æυλη� ς µε
âÀρïς απÞ 80 ε� ως 160 kg

100 2 000

ex 0102 90
(εκτÞς τïυ
0102 90 29)

Βïïειδη� úωντανÀ, Àλλα απÞ αναπαραγωγη� ς καθαρη� ς æυλη� ς, Àλλα
απÞ αυτÀ µε âÀρïς απÞ 80 ε� ως 260 kg

50 1 500

0202 20 Íλλα τεµÀøια âïεÝïυ κρε� ατïς, µε κÞκαλα, κατεψυγµε� να µεÝωση κατÀ 50 %
µε µε� γιστï δασµÞ:
1998, 43 %
1999, 37 %
και απÞ τï 2000, 30 %

5 000

0202 20 Íλλα τεµÀøια âïεÝïυ κρε� ατïς, µε κÞκαλα, κατεψυγµε� να µεÝωση κατÀ 30 %
µε µε� γιστï δασµÞ:
1998, 61 %
1998, 52 %
και απÞ τï 2000, 43 %

14 000

0402 10 ΓÀλα και κρε� µα γÀλακτïς σε σκÞνη, σε κÞκκïυς η� σε Àλλες µïρæε� ς,
περιεκτικÞτητας λιπαρω� ν ïυσιω� ν , 1,5 %

100 1 500 (*)

0402 21 ΓÀλα και κρε� µα γÀλακτïς σε σκÞνη, σε κÞκκïυς η� σε Àλλες µïρæε� ς,
περιεκτικÞτητας λιπαρω� ν ïυσιω� ν øωρÝς πρÞσθετη úÀøαρη η� Àλλη
γλυκαντικη� ïυσÝα . 1,5 %

100 2 500 (*)

0405 10
0405 20 90
0405 90

Βïυ� τυρï και Àλλες λιπαρε� ς ïυσÝες πρïερøÞµενες απÞ τï γÀλα¯
λιπαρε� ς υ� λες για επÀλειψη

100 3 000

0406 30 ΤυριÀ λιωµε� να, Àλλα απÞ τα τριµµε� να η� σε σκÞνη 100 300

0406 90 Íλλα τυριÀ 100 2 000

0601 ΒïλâïÝ, κρεµµυ� δια, κÞνδυλïι, ρÝúες âïλâïειδεÝς και ριúω� µατα γενι-
κÀ, σε æυτικη� νÀρκη, σε âλÀστηση η� σε Àνθηση æυτÀ¯ æυτωρÝïυ,
Àλλα æυτÀ και ρÝúες κιøωρÝïυ, Àλλες απÞ τις ρÝúες της κλÀσης
1212

100 200

(*) Ãι εν λÞγω πïσïστω� σεις πρïâλε� πïνται για τις εισαγωγε� ς υπÞ καθεστω� ς τελειïπïÝησης πρïς επανεêαγωγη� .
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Α Β Γ ∆

ΚωδικÞς ΣÃ Περιγραæη� εµπïρευµÀτων
ΜεÝωση τïυ δασµïυ�

ΜΕΚ (%)

∆ασµïλïγικη�
πïσÞστωση

(τÞνïι)

ex 0602 90
(εκτÞς τïυ
0602 90 91)

·ωντανÀ æυτÀ, Àλλα 100 3 000

0603 10 Κïµµε� να Àνθη κ.λπ., νωπÀ 100 100

0604 Φυλλω� µατα æυ� λλα, κλαδιÀ και Àλλα µε� ρη æυτω� ν, øωρÝς Àνθη ïυ� τε
µπïυµπïυ� κια Àνθεων, και πρασινÀδες, âρυ� α και λειøη� νες, για ανθï-
δε� σµες, απïêεραµε� να, λευκασµε� να, âαµµε� να, διαâρεγµε� να η� αλλιω� ς
παρασκευασµε� να

100 100

0701 10 00 ΠατÀτες για σπïρÀ, νωπε� ς η� διατηρηµε� νες µε απλη� ψυ� êη 100 5 000

0808 10
εκτÞς
0808 10 51
0808 10 61
0808 10 71
0808 10 92

Μη� λα νωπÀ, Àλλα απÞ την πïικιλÝα golden delicious 100 1 000

ex 0809 30 31
ex 0809 30 39

0809 30 41
0809 30 49
0809 30 51
0809 30 59

ΡïδÀκινα στα ïπïÝα περιλαµâÀνïνται και τα νεκταρÝνια, νωπÀ, απÞ
15 ΙïυλÝïυ ε� ως 31 ∆εκεµâρÝïυ

100 1 000

0810 90 30 ΚαρπïÝ ïêυæïÝνικïς, µη� λα ανακαρδιïειδω� ν, καρπïÝ τïυ jacquier,
λÝτσι η� καρπïÝ της σαπÞτης, νωπïÝ

100 1 000

0810 90 40 ΚαρπïÝ της ρïιÀς (passion fruit) καρÀµâïλες και πιταøÀγιες,
νωπïÝ

100 500

0810 90 85 Íλλïι καρπïÝ, νωπïÝ 100 500

0902 ΤσÀι µε� γιστïς δασµÞς
45 %

200

ex 1001 10 00 ΣιτÀρι σκληρÞ, απÞ 1ης ΣεπτεµâρÝïυ ε� ως 31 Μαιïυ 100 100 000

ex 1001 90 ΣιτÀρι, απÞ 1ης ΣεπτεµâρÝïυ ε� ως 31 Μαιïυ, Àλλï απÞ σκληρÞ
σιτÀρι

100 200 000

ex 1002 00 00 ΣÝκαλη, απÞ 1ης ΣεπτεµâρÝïυ ε� ως 31 Μαιïυ 100 20 000

ex 1003 00 ΚριθÀρι, απÞ 1ης ΣεπτεµâρÝïυ ε� ως 31 Μαιïυ, για âυ� νη 100 46 000

ex 1005 90 00 ΚαλαµπÞκι (corn), απÞ 1ης ∆εκεµâρÝïυ ε� ως 31 Μαιïυ, Àλλï εκτÞς
απÞ σπÞρïυς

100 52 000
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Α Β Γ ∆

ΚωδικÞς ΣÃ Περιγραæη� εµπïρευµÀτων
ΜεÝωση τïυ δασµïυ�

ΜΕΚ (%)

∆ασµïλïγικη�
πïσÞστωση

(τÞνïι)

1006 30 Ρυ� úι µισïλευκασµε� νï η� λευκασµε� νï 100 28 000

1207 20 90 Σπε� ρµατα âαµâακιïυ� , Àλλα εκτÞς απÞ σπïρÀς 100 1 500

ex 1209 Σπε� ρµατα, καρπïÝ και σπÞρïι για σπïρÀ, εκτÞς 1209 11 00 100 1 000

1209 11 00 Σπε� ρµατα úαøαρÞτευτλων 100 300

1502 ΛÝπη âïïειδω� ν, πρïâατïειδω� ν η� αιγïειδω� ν 100 3 000

ex 1507 10 Σïγιε� λαιï ακατε� ργαστï, απÞ 1ης ΙανïυαρÝïυ ε� ως 31 Αυγïυ� στïυ 100 60 000

ex 1507 90 Εêευγενισµε� νï σïγιε� λαιï, απÞ 1ης ΙανïυαρÝïυ ε� ως 31 Αυγïυ� στïυ 50 2 000

ex 1512 11 ΛÀδι ηλιïτρÞπιïυ η� κνη� κïυ ακατε� ργαστï, απÞ 1ης ΙανïυαρÝïυ ε� ως
31 Αυγïυ� στïυ

100 18 000

ex 1514 10 ΛÀδια αγριïγïγγυ� λης, αγριïκρÀµâης η� σιναπιïυ� ακατε� ργαστα, απÞ
1ης ΙανïυαρÝïυ ε� ως 31 Αυγïυ� στïυ

100 10 000

1701 99 ·Àøαρη απÞ úαøαρïκÀλαµï η� απÞ τευ� τλα και úαøαρÞúης øηµικω� ς
καθαρη� , σε στερεη� κατÀσταση, Àλλη απÞ ακατε� ργαστη úÀøαρη,
øωρÝς πρïσθη� κη αρωµατικω� ν η� øρωστικω� ν ïυσιω� ν

20 %, µε µε� γιστï
δασµÞ 50 %

80 000

2002 90 ΤïµÀτες παρασκευασµε� νες, Àλλες 100 1 500

2209 00 ¥Ýδια και υπïκατÀστατα αυτω� ν πïυ λαµâÀνïνται απÞ ïêικÞ ïêυ� 100 2 500

2301 Íλευρα, σκÞνες και συσσωµατω� µατα, µε µïρæη� σâÞλων απÞ κρε� ας
η� παραπρïϊÞντα σæαγÝων, απÞ ψÀρια η� µαλακÞστρακα, µαλÀκια η�
Àλλα ασπÞνδυλα υδρÞâια, ακατÀλληλα για τη διατρïæη� των ανθρω� -
πων¯ ινω� δη κατÀλïιπα êιγκιω� ν

100 —

2304 ΠÝτες και Àλλα στερεÀ υπïλεÝµµατα απÞ σïγιε� λαιï 100 —

2309 10 Τρïæε� ς για σκυ� λïυς η� γÀτες συσκευασµε� νες για τη λιανικη� πω� λη-
ση

100 1 000

2309 90 Íλλα παρασκευÀσµατα των τυ� πων πïυ øρησιµïπïιïυ� νται για τη
διατρïæη� των úω� ων

100 6000
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Κïινη� δη� λωση σøετικÀ µε τα κτηνιατρικÀ και æυτïυMγειïνïµικÀ θε�µατα

Η Ευρωπαϊκη� ΚïινÞτητα και η ΤïυρκÝα διατÝθενται να διαπραγµατευτïυ� ν τα κτηνιατρικÀ και
æυτïυMγειïνïµικÀ θε� µατα κïινïυ� συµæε� ρïντïς, συµπεριλαµâανïµε� νης της στενÞτερης συνεργασÝας
και ανταλλαγη� ς πληρïæïριω� ν. Ãι διαπραγµατευ� σεις θα καλυ� πτïυν και τïυς κτηνιατρικïυ� ς Þρïυς
πïυ πρε� πει να πληρïυ� νται για να επιτραπεÝ η εισαγωγη� στην ΚïινÞτητα τïυρκικω� ν πρïϊÞντων µε
âÀση τï κρε� ας, πïυ λαµâÀνïνται απÞ εισαγÞµενα κρε�ατα πρïελευ� σεως της ΚïινÞτητας η� απÞ
Àλλες εγκεκριµε� νες πηγε� ς της ΚïινÞτητας.

Κïινη� δη� λωση

Σε περÝπτωση παρατεινÞµενων δυσκïλιω� ν πïυ πρïκυ� πτïυν απÞ τις τïυρκικε� ς εêαγωγε� ς λεµïνιω� ν
στην ΚïινÞτητα, διïργανω� νεται µεταêυ� της Επιτρïπη� ς των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των και της
ΤïυρκÝας ανταλλαγη� απÞψεων µε σκïπÞ να εêεταστïυ� ν ïι λÞγïι των δυσκïλιω� ν, λαµâανïµε� νης
ιδÝως υπÞψη της κατÀστασης στις αγïρε� ς της ΚïινÞτητας και της ΤïυρκÝας και να αναúητηθεÝ µια
λυ� ση.

Κïινη� δη� λωση

ΕÀν, για ειδικïυ� ς λÞγïυς, ïι κïινïτικε� ς εισαγωγε� ς συµπυκνωµε�νης ντïµÀτας καταγωγη� ς ΤïυρκÝας
κατÀ τη διÀρκεια τïυ πρω� τïυ εêαµη� νïυ ïιïυδη� πïτε ε� τïυς εÝναι σηµαντικÀ κατω� τερες απÞ τη
δασµïλïγικη� πïσÞστωση των 15 000 τÞνων, συνεπεÝα ειδικω� ν Þρων παραγωγη� ς στην ΤïυρκÝα,
πραγµατïπïιεÝται ανταλλαγη� απÞψεων µεταêυ� της ΤïυρκÝας και της Επιτρïπη� ς των Ευρωπαϊκω� ν
Κïινïτη� των µε σκïπÞ να εêετÀσïυν τïυς λÞγïυς των δυσκïλιω� ν και να αναúητη� σïυν µια λυ� ση,
λαµâανïµε� νης υπÞψη της κατÀστασης των αγïρω� ν της ΚïινÞτητας και της ΤïυρκÝας.

Κïινη� δη� λωση

(υπÞµνηµα)

ΕÀν τï γενικÞ συ� στηµα πρïτιµη� σεων, εæαρµïúÞµενï απÞ τï ε� τïς 2000, περιλÀâει διατÀêεις πïυ θα
παρïυσιÀúïυν ενδιαæε� ρïν για την ΤïυρκÝα, τα µε� ρη πρïâαÝνïυν σε διαâïυλευ� σεις µε σκïπÞ να
συµæωνη� σïυν τις απαραÝτητες πρïσαρµïγε� ς πïυ πρε� πει να επε� λθïυν στις πρïτιµησιακε� ς διατÀêεις
πïυ πρïâλε� πïνται απÞ την απÞæαση.
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ΠΡΩΤÃΚÃΛΛÃ αριθ. 3

ΚανÞνες καταγωγη� ς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕÌÃΜΕΝΩΝ

ΤΙΤΛÃΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑ¥ΕΙΣ

— Íρθρï 1 ÃρισµïÝ

ΤΙΤΛÃΣ II ÃΡΙΣΜÃΣ ΤΗΣ ΕΝΝÃΙΑΣ «ΚΑΤΑΓÃΜΕΝΑ ΠΡÃÏÃΝΤΑ» �Η «ΠΡÃÏÃΝΤΑ ΚΑΤΑ-
ΓΩΓΗΣ»

— Íρθρï 2 ΓενικÀ κριτη� ρια

— Íρθρï 3 ∆ιµερη� ς σω� ρευση καταγωγη� ς

— Íρθρï 4 Εêïλïκλη� ρïυ παραγÞµενα πρïϊÞντα

— Íρθρï 5 Επαρκω� ς επεêεργασµε� να η� µεταπïιηµε� να πρïϊÞντα

— Íρθρï 6 Ανεπαρκη� ς επεêεργασÝα η� µεταπïÝηση

— Íρθρï 7 ΜïνÀδα øαρακτηρισµïυ�

— Íρθρï 8 ΣυνδυασµïÝ εµπïρευµÀτων

— Íρθρï 9 Ãυδε� τερα στïιøεÝα

ΤΙΤΛÃΣ III Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

— Íρθρï 10 Αρøη� της εδαæικÞτητας

— Íρθρï 11 ΑπευθεÝας µεταæïρÀ

— Íρθρï 12 Εκθε� σεις

ΤΙΤΛÃΣ IV ΕΠΙΣΤΡÃΦΗ ∆ΑΣΜΩΝ �Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠÃ ∆ΑΣΜÃΥΣ

— Íρθρï 13 ΑπαγÞρευση επιστρïæη� ς δασµω� ν η� απαλλαγη� ς απÞ δασµïυ� ς

ΤΙΤΛÃΣ V ΠΙΣΤÃΠÃΙΗΤΙΚÃ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

— Íρθρï 14 Γενικε� ς διατÀêεις

— Íρθρï 15 ∆ιαδικασÝα ε� κδïσης πιστïπïιητικω� ν κυκλïæïρÝας EUR.1

— Íρθρï 16 Εκ των υστε� ρων ε� κδïση πιστïπïιητικïυ� κυκλïæïρÝας EUR.1

— Íρθρï 17 Îκδïση αντιγρÀæïυ τïυ πιστïπïιητικïυ� EUR.1

— Íρθρï 18 Îκδïση πιστïπïιητικω� ν κυκλïæïρÝας EUR.1 âÀσει πρïηγïυµε� νως εκδïθε� ντïς η� συντα-
øθε� ντïς πιστïπïιητικïυ� καταγωγη� ς

— Íρθρï 19 Ùρïι για τη συ� νταêη δη� λωσης τιµïλïγÝïυ

— Íρθρï 20 Εγκεκριµε� νïς εêαγωγε� ας

— Íρθρï 21 Ισøυ� ς των πιστïπïιητικω� ν καταγωγη� ς

— Íρθρï 22 Υπïâïλη� πιστïπïιητικω� ν καταγωγη� ς

— Íρθρï 23 Απαλλαγη� απÞ την υπïøρε� ωση πρïσκÞµισης πιστïπïιητικïυ� καταγωγη� ς

— Íρθρï 24 ∆ικαιïλïγητικÀ

— Íρθρï 25 Φυ� λαêη των πιστïπïιητικω� ν καταγωγη� ς και των δικαιïλïγητικω� ν

— Íρθρï 26 ∆ιαæïρε� ς και λÀθη εκτυ� πωσης

— Íρθρï 27 ΠïσÀ εκæρασµε� να σε Ecu
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ΤΙΤΛÃΣ VI ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙÃΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

— Íρθρï 28 ΑµïιâαÝα συνδρïµη�

— Íρθρï 29 Îλεγøïς των πιστïπïιητικω� ν καταγωγη� ς

— Íρθρï 30 ∆ιακανïνισµÞς διαæïρω� ν

— Íρθρï 31 Κυρω� σεις

— Íρθρï 32 Ελευ� θερες úω� νες

ΤΙΤΛÃΣ VII ΘΕÃΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

— Íρθρï 33 Εæαρµïγη� τïυ πρωτïκÞλλïυ

— Íρθρï 34 ΕιδικïÝ Þρïι

ΤΙΤΛÃΣ VIII ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑ¥ΕΙΣ

— Íρθρï 35 Τρïπïπïιη� σεις τïυ πρωτïκÞλλïυ
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ΤΙΤΛÃΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑ¥ΕΙΣ

Íρθρï 1

ÃρισµïÝ

Για τïυς σκïπïυ� ς τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ νïïυ� νται
ως:

α) «κατασκευη� η� παρασκευη� », κÀθε µïρæη� επεêεργασÝας
η� µεταπïÝησης, συµπεριλαµâανïµε� νης της συναρµïλÞ-
γησης η� ακÞµη και ειδικω� ν εργασιω� ν¯

â) «υ� λη», Þλες ïι µïρæε� ς συστατικω� ν, πρω� των υλω� ν,
συνθετικω� ν στïιøεÝων, µερω� ν κ.λπ., πïυ øρησιµïπïιïυ� -
νται για την κατασκευη� τïυ πρïϊÞντïς¯

γ) «πρïϊÞν», τï πρïϊÞν πïυ ε� øει κατασκευαστεÝ, ακÞµη
και αν πρÞκειται να øρησιµïπïιηθεÝ αργÞτερα σε Àλλη
κατασκευαστικη� εργασÝα¯

δ) «εµπïρευ� µατα», τÞσï ïι υ� λες Þσï και τα πρïϊÞντα¯

ε) «δασµïλïγητε�α αêÝα», η αêÝα πïυ πρïσδιïρÝúεται µε
âÀση τη συµæωνÝα περÝ της εæαρµïγη� ς τïυ Àρθρïυ VII
της Γενικη� ς ΣυµæωνÝας ∆ασµω� ν και ΕµπïρÝïυ τïυ 1994
(συµæωνÝα ΠÃΕ για τη δασµïλïγητε� α αêÝα)¯

στ) «τιµη� εκ τïυ εργïστασÝïυ», η εργïστασιακη� τιµη� πïυ
καταâÀλλεται για τï πρïϊÞν στïν κατασκευαστη� στην
επιøεÝρηση τïυ ïπïÝïυ διενεργη� θηκε η τελευταÝα επε-
êεργασÝα η� µεταπïÝηση στην ΚïινÞτητα η� την ΤïυρκÝα,
υπÞ τïν Þρï Þτι η τιµη� περιλαµâÀνει την αêÝα Þλων των
υλω� ν πïυ øρησιµïπïιη� θηκαν, αæïυ� αæαιρεθïυ� ν Þλïι ïι
εσωτερικïÝ æÞρïι ïι ïπïÝïι επεστρÀæησαν, η� εÝναι
δυνατÞν να επιστραæïυ� ν, κατÀ την εêαγωγη� τïυ
παραøθε� ντïς πρïϊÞντïς¯

ú) «αêÝα υλω� ν», η δασµïλïγητε� α αêÝα κατÀ τη στιγµη�
εισαγωγη� ς των µη καταγÞµενων υλω� ν πïυ øρησιµïπïι-
η� θηκαν η� , εÀν αυτη� δεν εÝναι γνωστη� και δεν εÝναι
δυνατÞν να διαπιστωθεÝ, η πρω� τη επιâεâαιω� σιµη τιµη�
πïυ καταâλη� θηκε για τις υ� λες αυτε� ς στην ΚïινÞτητα η�
την ΤïυρκÝα¯

η) «αêÝα καταγÞµενων υλω� ν», η αêÝα τε� τïιων υλω� ν Þπως
περιγρÀæεται στï στïιøεÝï ú), πïυ εæαρµÞúεται κατ’
αναλïγÝα¯

θ) «πρïστιθε�µενη αêÝα», η τιµη� εκ τïυ εργïστασÝïυ αæïυ�
αæαιρεθεÝ η δασµïλïγητε� α αêÝα καθενÞς απÞ τα ενσω-
µατωθε� ντα πρïϊÞντα πïυ δεν κατÀγïνται απÞ τη øω� ρα
στην ïπïÝα παρη� øθησαν τα εν λÞγω πρïϊÞντα¯

ι) «κεæÀλαια» και «κλÀσεις», τα κεæÀλαια και ïι κλÀσεις
(τετραψη� æιïι κωδικïÝ) πïυ øρησιµïπïιïυ� νται στην
ïνïµατïλïγÝα, η ïπïÝα απïτελεÝ τï εναρµïνισµε� νï
συ� στηµα περιγραæη� ς και κωδικïπïÝησης εµπïρευµÀ-
των, πïυ αναæε� ρεται στï παρÞν πρωτÞκïλλï ως «εναρ-
µïνισµε� νï συ� στηµα» η� «ΕΣ»¯

ια) ï Þρïς «υπαγÞµενïς» αναæε� ρεται στην κατÀταêη πρïϊ-
Þντïς η� υ� λης σε µÝα συγκεκριµε� νη κλÀση¯

ιâ) «απïστïλη� εµπïρευµÀτων», τα πρïϊÞντα πïυ εÝτε
απïστε� λλïνται ταυτÞøρïνα απÞ κÀπïιïν εêαγωγε� α σε
κÀπïιïν παραλη� πτη η� καλυ� πτïνται απÞ ε� να µÞνï ε� γ-
γραæï µεταæïρÀς, τï ïπïÝï καλυ� πτει τη µεταæïρÀ
τïυς απÞ τïν εêαγωγε� α στïν παραλη� πτη η� , Þταν δεν
υπÀρøει τε� τïιï ε� γγραæï, απÞ ε� να µÞνï τιµïλÞγιï¯

ιγ) ï Þρïς «εδÀæη» περιλαµâÀνει τα øωρικÀ υ� δατα.

ΤΙΤΛÃΣ II

ÃΡΙΣΜÃΣ ΤΗΣ ΕΝΝÃΙΑΣ «ΚΑΤΑΓÃΜΕΝΑ ΠΡÃÏÃΝΤΑ» �Η
«ΠΡÃÏÃΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»

Íρθρï 2

ΓενικÀ κριτη� ρια

1. Για την εæαρµïγη� της παρïυ� σας απÞæασης θεωρïυ� νται
ως πρïϊÞντα καταγωγη� ς ΚïινÞτητας:

α) τα πρïϊÞντα πïυ παρÀγïνται εê ïλïκλη� ρïυ στην Κïι-
νÞτητα κατÀ την ε� ννïια τïυ Àρθρïυ 4 τïυ παρÞντïς
πρωτïκÞλλïυ¯

â) τα πρïϊÞντα πïυ παρÀγïνται στην ΚïινÞτητα και
περιε� øïυν υ� λες πïυ δεν ε� øïυν παραøθεÝ εê ïλïκλη� ρïυ
σ’ αυτη� , υπÞ την πρïυMπÞθεση Þτι τα πρïϊÞντα αυτÀ
ε� øïυν υπïστεÝ στην ΚïινÞτητα επαρκεÝς επεêεργασÝες η�
µεταπïιη� σεις κατÀ την ε� ννïια τïυ Àρθρïυ 5 τïυ παρÞ-
ντïς πρωτïκÞλλïυ.

2. Για την εæαρµïγη� της παρïυ� σας απÞæασης θεωρïυ� νται
ως πρïϊÞντα καταγωγη� ς ΤïυρκÝας:

α) τα πρïϊÞντα πïυ ε� øïυν εê ïλïκλη� ρïυ παραøθεÝ στην
ΤïυρκÝα κατÀ την ε� ννïια τïυ Àρθρïυ 4 τïυ παρÞντïς
πρωτïκÞλλïυ¯

â) τα πρïϊÞντα πïυ παρÀγïνται στην ΤïυρκÝα και περιε� -
øïυν υ� λες πïυ δεν ε� øïυν παραøθεÝ εê ïλïκλη� ρïυ σ’
αυτη� , υπÞ την πρïυMπÞθεση Þτι τα πρïϊÞντα αυτÀ ε� øïυν
υπïστεÝ στην ΤïυρκÝα, επαρκεÝς επεêεργασÝες η� µετα-
πïιη� σεις κατÀ την ε� ννïια τïυ Àρθρïυ 5 τïυ παρÞντïς
πρωτïκÞλλïυ.

Íρθρï 3

∆ιµερη� ς σω� ρευση καταγωγη� ς

1. Τα πρïϊÞντα καταγωγη� ς ΚïινÞτητας θεωρïυ� νται ως
πρïϊÞντα καταγωγη� ς ΤïυρκÝας Þταν ενσωµατω� νïνται σε
πρïϊÞν πïυ παρÀγεται στην ΤïυρκÝα. Τα πρïϊÞντα αυτÀ
δεν απαιτεÝται να ε� øïυν υπïστεÝ επαρκεÝς επεêεργασÝες η�
µεταπïιη� σεις, υπÞ τïν Þρï Þµως Þτι ε� øïυν υπïστεÝ επεêερ-
γασÝες η� µεταπïιη� σεις πε� ραν αυτω� ν πïυ αναæε�ρïνται στï
Àρθρï 6 παρÀγραæïς 1 τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ.

2. Τα πρïϊÞντα καταγωγη� ς ΤïυρκÝας θεωρïυ� νται ως πρïϊ-
Þντα καταγωγη� ς ΚïινÞτητας Þταν ενσωµατω� νïνται σε
πρïϊÞν πïυ παρÀγεται στην ΚïινÞτητα. Τα πρïϊÞντα αυτÀ
δεν απαιτεÝται να ε� øïυν υπïστεÝ επαρκεÝς επεêεργασÝες η�
µεταπïιη� σεις, υπÞ τïν Þρï, Þµως, Þτι ε� øïυν υπïστεÝ επε-
êεργασÝες η� µεταπïιη� σεις πε� ραν αυτω� ν πïυ αναæε� ρïνται
στï Àρθρï 6 παρÀγραæïς 1 τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ.
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Íρθρï 4

Εê ïλïκλη� ρïυ παραγÞµενα πρïϊÞντα

1. Θεωρïυ� νται ως «παραγÞµενα εê ïλïκλη� ρïυ» εÝτε στην
ΚïινÞτητα εÝτε στην ΤïυρκÝα:

α) τα ïρυκτÀ πρïϊÞντα τα εêïρυσσÞµενα απÞ τï ε� δαæÞς
τïυς η� απÞ τïν θαλÀσσιï η� ωκεÀνειï πυθµε� να τïυς¯

â) τα æυτικÀ πρïϊÞντα τα συγκïµιúÞµενα σ’ αυτε� ς¯

γ) τα úω� ντα úω� α τα γεννω� µενα και εκτρεæÞµενα σ’
αυτε� ς¯

δ) τα πρïϊÞντα τα πρïερøÞµενα απÞ úω� ντα úω� α, τα ïπïÝα
εκτρε� æïνται σ’ αυτε� ς¯

ε) τα πρïϊÞντα της θη� ρας και αλιεÝας πïυ ασκεÝται σ’
αυτε� ς¯

στ) τα πρïϊÞντα της θαλÀσσιας αλιεÝας και Àλλα πρïϊÞντα,
πïυ λαµâÀνïνται απÞ τη θÀλασσα εκτÞς των øωρικω� ν
υδÀτων της ΚïινÞτητας και της ΤïυρκÝας µε τα πλïÝα
τïυς¯

ú) τα πρïϊÞντα τα παραγÞµενα επÝ των πλïÝων-εργïστα-
σÝων τïυς απïκλειστικÀ απÞ πρïϊÞντα πïυ αναæε� ρï-
νται στï στïιøεÝï στ)¯

η) τα απÞâλητα και απïρρÝµµατα τα πρïερøÞµενα απÞ
âιïµηøανικε� ς εργασÝες ïι ïπïÝες πραγµατïπïιïυ� νται σ’
αυτε� ς¯

θ) τα εµπïρευ� µατα πïυ παρÀγïνται σ’ αυτε� ς απïκλειστι-
κÀ απÞ πρïϊÞντα πïυ αναæε� ρïνται στα στïιøεÝα α) ε� ως
η).

2. Ãι Þρïι «πλïÝα τïυς» και «πλïÝων-εργïστασÝων τïυς»
στην παρÀγραæï 1 στïιøεÝα στ) και ú) αæïρïυ� ν µÞνï τα
πλïÝα και πλïÝα-εργïστÀσια, τα ïπïÝα:

α) εÝναι νηïλïγηµε� να η� εγγεγραµµε� να σε κρÀτïς µε� λïς της
ΕΚ η� στην ΤïυρκÝα¯

â) æε� ρïυν τη σηµαÝα κρÀτïυς µε� λïυς της ΕΚ η� της
ΤïυρκÝας¯

γ) ανη� κïυν, κατÀ πïσïστÞ 50 τïις εκατÞ τïυλÀøιστïν, σε
υπηκÞïυς των κρατω� ν µελω� ν της ΕΚ η� της ΤïυρκÝας η�
σε εταιρεÝα πïυ ε� øει την ε�δρα της σε ε� να απÞ τα κρÀτη
αυτÀ η� στην ΤïυρκÝα, της ïπïÝας ï διαøειριστη� ς η� ïι
διαøειριστε� ς, ï πρÞεδρïς τïυ διïικητικïυ� η� τïυ επïπτι-
κïυ� συµâïυλÝïυ και η πλειïψηæÝα των µελω� ν των εν
λÞγω συµâïυλÝων εÝναι υπη� κïïι των κρατω� ν µελω� ν της
ΕΚ η� της ΤïυρκÝας και της ïπïÝας, επιπλε� ïν, σε περÝ-
πτωση πρïσωπικω� ν εταιρειω� ν η� εταιρειω� ν περιïρισµε� -
νης ευθυ� νης, τï η� µισυ τïυλÀøιστïν τïυ κεæαλαÝïυ
ανη� κει σ’ αυτε� ς η� σε δηµÞσιïυς ïργανισµïυ� ς η� σε
υπηκÞïυς αυτω� ν¯

δ) των ïπïÝων ï κυâερνη� της και ïι αêιωµατικïÝ εÝναι στï
συ� νïλÞ τïυς υπη� κïïι των κρατω� ν µελω� ν της ΕΚ η� της
ΤïυρκÝας¯

ε) τï πλη� ρωµα των ïπïÝων απïτελεÝται, σε αναλïγÝα 75
τïις εκατÞ τïυλÀøιστïν, απÞ υπηκÞïυς των κρατω� ν
µελω� ν της ΚïινÞτητας η� της ΤïυρκÝας.

Íρθρï 5

Επαρκω� ς επεêεργασµε� να η� µεταπïιηµε�να πρïϊÞντα

1. Για την εæαρµïγη� τïυ Àρθρïυ 2, πρïϊÞντα πïυ δεν
ε� øïυν παραøθεÝ εê ïλïκλη� ρïυ θεωρεÝται Þτι υπε� στησαν
επαρκη� επεêεργασÝα η� µεταπïÝηση, Þταν πληρïυ� νται ïι
πρïυMπïθε�σεις τïυ πÝνακα πïυ περιλαµâÀνεται στï παρÀρ-
τηµα II.

Ãι πρïυMπïθε� σεις αυτε� ς αναæε� ρïυν, για Þλα τα πρïϊÞντα
πïυ καλυ� πτïνται απÞ την απÞæαση, την επεêεργασÝα η� τη
µεταπïÝηση πïυ πρε� πει να υπïστïυ� ν ïι µη καταγÞµενες
υ� λες πïυ øρησιµïπïιïυ� νται για την κατασκευη� των πρïϊÞ-
ντων αυτω� ν και εæαρµÞúïνται µÞνï σε σøε� ση µε αυτε� ς τις
υ� λες. Συνεπω� ς, αν ε� να πρïϊÞν, πïυ ε� øει απïκτη� σει τï
øαρακτη� ρα καταγωγη� ς πληρω� ντας τïυς Þρïυς πïυ καθïρÝ-
úïνται στïν πÝνακα για τï πρïϊÞν αυτÞ, øρησιµïπïιεÝται
για την κατασκευη� ενÞς Àλλïυ πρïϊÞντïς, ïι πρïυMπïθε� σεις
πïυ ισøυ� ïυν για τï πρïϊÞν στï ïπïÝï τïυ� τï ενσωµατω� νεται
δεν ισøυ� ïυν και ως πρïς αυτÞ και δεν λαµâÀνïνται υπÞψη
ïι µη καταγÞµενες υ� λες πïυ øρησιµïπïιη� θηκαν, ενδεøïµε� -
νως, για την κατασκευη� τïυ.

2. ΚατÀ παρε� κκλιση απÞ την παρÀγραæï 1, ïι µη καταγÞ-
µενες υ� λες πïυ, συ� µæωνα µε τις πρïυMπïθε� σεις πïυ αναæε� -
ρïνται στïν πÝνακα, δεν πρε� πει να øρησιµïπïιïυ� νται για
την κατασκευη� τïυ πρïϊÞντïς µπïρïυ� ν, ωστÞσï, να øρησι-
µïπïιηθïυ� ν υπÞ τïν Þρï Þτι:

α) η συνïλικη� αêÝα τïυς δεν υπερâαÝνει τï 10 τïις εκατÞ
της τιµη� ς «εκ τïυ εργïστασÝïυ» τïυ πρïϊÞντïς¯

â) µε την εæαρµïγη� της παρïυ� σας παραγρÀæïυ δεν
σηµειω� νεται υπε� ρâαση των πïσïστω� ν πïυ περιε� øïνται
στïν πÝνακα για τη µε� γιστη αêÝα των µη καταγÞµενων
υλω� ν.

3. Ãι παρÀγραæïι 1 και 2 εæαρµÞúïνται µε εêαÝρεση τα
ïριúÞµενα στï Àρθρï 6.

Íρθρï 6

Ανεπαρκη� ς επεêεργασÝα η� µεταπïÝηση

1. Με την επιæυ� λαêη της παραγρÀæïυ 2, ïι ακÞλïυθες
επεêεργασÝες η� µεταπïιη� σεις θεωρïυ� νται ως ανεπαρκεÝς
για την απÞκτηση τïυ øαρακτη� ρα των καταγÞµενων πρïϊ-
Þντων, ανεêÀρτητα απÞ τï αν πληρïυ� νται ïι απαιτη� σεις
τïυ Àρθρïυ 5:

α) ïι εργασÝες πïυ απïσκïπïυ� ν στη διατη� ρηση των εµπï-
ρευµÀτων σε καλη� κατÀσταση κατÀ τη µεταæïρÀ και
απïθη� κευση� τïυς (αερισµÞς, Àπλωµα, στε� γνωµα, ψυ� êη,
τïπïθε� τηση σε Àλµη η� σε θειωµε� νï νερÞ, η� σε Àλλα
υδατικÀ διαλυ� µατα, αæαÝρεση æθαρµε� νων µερω� ν και
παρεµæερεÝς εργασÝες)¯

â) ïι απλε� ς εργασÝες αæαÝρεσης της σκÞνης, κïσκινÝσµα-
τïς, διαλïγη� ς, ταêινÞµησης, συνδυασµïυ� (συµπεριλαµ-
âανïµε� νης και της συ� νθεσης σειρω� ν εµπïρευµÀτων),
πλυ� σεων, âαæη� ς, κïπη� ς¯

γ) i) ïι αλλαγε� ς συσκευασÝας καθω� ς και ïι διαιρε� σεις
και συνενω� σεις δεµÀτων,
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ii) η απλη� τïπïθε� τηση σε æιÀλες, æιαλÝδια, σÀκïυς,
θη� κες, κïυτιÀ, η στερε� ωση επÝ λεπτïσανÝδων κ.λπ.
και κÀθε Àλλη απλη� εργασÝα συσκευασÝας¯

δ) η επÝθεση σηµÀτων, ετικετω� ν η� Àλλων διακριτικω� ν
σηµεÝων σε πρïϊÞντα η� στη συσκευασÝα τïυς¯

ε) η απλη� ανÀµειêη πρïϊÞντων, ε� στω και διαæïρετικïυ�
εÝδïυς κατÀ την ïπïÝα ε� να η� περισσÞτερα συστατικÀ
τïυ µεÝγµατïς δεν πληρïυ� ν τις πρïυMπïθε� σεις πïυ ïρÝ-
úει τï παρÞν πρωτÞκïλλï, ω� στε να εÝναι δυνατÞν να
θεωρηθïυ� ν ως πρïϊÞντα καταγωγη� ς ΚïινÞτητας η�
ΤïυρκÝας¯

στ) η απλη� συνε� νωση µερω� ν για τη συ� σταση ενÞς πλη� ρïυς
πρïϊÞντïς¯

ú) η σω� ρευση δυ� ï η� περισσïτε� ρων απÞ τις εργασÝες πïυ
αναæε� ρïνται στα στïιøεÝα α) ε� ως στ)¯

η) η σæαγη� úω� ων.

2. Ùλες ïι εργασÝες πïυ διενεργïυ� νται εντÞς της ΚïινÞτη-
τας η� της ΤïυρκÝας σε συγκεκριµε� νï πρïϊÞν πρε� πει να
εêετÀúïνται απÞ κïινïυ� , Þταν πρÞκειται να ïριστεÝ αν η
πραγµατïπïιηθεÝσα επεêεργασÝα η� µεταπïÝηση τïυ πρïϊÞ-
ντïς αυτïυ� πρε� πει να θεωρηθεÝ ως ανεπαρκη� ς κατÀ την
ε� ννïια της παραγρÀæïυ 1.

Íρθρï 7

ΜïνÀδα øαρακτηρισµïυ�

1. Η µïνÀδα øαρακτηρισµïυ� για την εæαρµïγη� των διατÀ-
êεων τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ συνÝσταται σε ε� να
συγκεκριµε� νï πρïϊÞν, τï ïπïÝï θεωρεÝται ως η µïνÀδα
âÀσης για τïν πρïσδιïρισµÞ της κατÀταêης συ� µæωνα µε
την ïνïµατïλïγÝα τïυ εναρµïνισµε� νïυ συστη� µατïς.

Συ� µæωνα µε αυτÀ:

α) Þταν ε� να πρïϊÞν απïτελïυ� µενï απÞ ïµÀδα η� απÞ
συ� νïλï συναρµïλïγηθε� ντων ειδω� ν κατατÀσσεται,
συ� µæωνα µε τï εναρµïνισµε� νï συ� στηµα, σε µια µÞνï
κλÀση, τï Þλïν απïτελεÝ τη µïνÀδα øαρακτηρισµïυ� ¯

â) Þταν µια απïστïλη� απïτελεÝται απÞ ïρισµε� να πανïµïι-
Þτυπα πρïϊÞντα πïυ κατατÀσσïνται στην Ýδια κλÀση
τïυ εναρµïνισµε� νïυ συστη� µατïς, κÀθε πρïϊÞν πρε� πει
να λαµâÀνεται υπÞψη øωριστÀ κατÀ την εæαρµïγη� των
διατÀêεων τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ.

2. Ùταν, κατ’ εæαρµïγη� τïυ γενικïυ� κανÞνα 5 τïυ εναρ-
µïνισµε� νïυ συστη� µατïς, ïι συσκευασÝες κατατÀσσïνται µε
τα εµπïρευ� µατα πïυ περιε� øïυν, τÞτε πρε� πει να θεωρïυ� -
νται Þτι απïτελïυ� ν συ� νïλï µε αυτÀ τα εµπïρευ� µατα για
τïν πρïσδιïρισµÞ της καταγωγη� ς.

Íρθρï 8

ΣυνδυασµïÝ εµπïρευµÀτων

ΚατÀ την ε� ννïια τïυ γενικïυ� κανÞνα 3 τïυ εναρµïνισµε� -
νïυ συστη� µατïς ïι συνδυασµïÝ εµπïρευµÀτων θεωρïυ� νται
ως καταγÞµενα πρïϊÞντα Þταν Þλα τα συστατικÀ µε� ρη τïυς

εÝναι καταγÞµενα. ΩστÞσï, συνδυασµÞς εµπïρευµÀτων
απïτελïυ� µενïς απÞ εÝδη καταγÞµενα και µη, θεωρεÝται στï
συ� νïλÞ τïυ καταγÞµενïς, υπÞ τïν Þρï Þτι η αêÝα των µη
καταγÞµενων πρïϊÞντων δεν υπερâαÝνει τï 15 τïις εκατÞ
της τιµη� ς «εκ τïυ εργïστασÝïυ» τïυ συνδυασµïυ� .

Íρθρï 9

Ãυδε� τερα στïιøεÝα

Για να πρïσδιïριστεÝ εÀν ε� να εµπÞρευµα ε� øει τï øαρακτη� -
ρα καταγωγη� ς δεν εÝναι αναγκαÝï να καθïρÝúεται η κατα-
γωγη� των παρακÀτω πïυ øρησιµïπïιïυ� νται, ενδεøïµε� νως,
για την παραγωγη� τïυ:

α) της ηλεκτρικη� ς ενε�ργειας και των καυσÝµων¯

â) των εγκαταστÀσεων και τïυ εêïπλισµïυ� ¯

γ) των µηøανηµÀτων και εργαλεÝων¯

δ) των πρïϊÞντων πïυ δεν υπεισε� ρøïνται η� δεν πρÞκειται
να υπεισε� λθïυν στην τελικη� συ� νθεση τïυ πρïϊÞντïς.

ΤΙΤΛÃΣ III

Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Íρθρï 10

Αρøη� της εδαæικÞτητας

1. Ãι Þρïι τïυ τÝτλïυ II σøετικÀ µε την απÞκτηση τïυ
øαρακτη� ρα καταγωγη� ς πρε� πει να πληρïυ� νται ανελλιπω� ς
στην ΚïινÞτητα η� την ΤïυρκÝα.

2. Αν καταγÞµενα πρïϊÞντα, πïυ ε� øïυν εêαøθεÝ απÞ την
ΚïινÞτητα η� την ΤïυρκÝα πρïς µÝα Àλλη øω� ρα, επανεισα-
øθïυ� ν πρε� πει να θεωρïυ� νται ως µη καταγÞµενα, εκτÞς εÀν
µπïρεÝ να απïδειøθεÝ κατÀ τρÞπï ικανïπïιητικÞ για τις
τελωνειακε� ς αρøε� ς Þτι:

α) τα εµπïρευ� µατα πïυ επανεισÀγïνται εÝναι τα Ýδια µε
τα εµπïρευ� µατα πïυ εÝøαν εêαøθεÝ και

â) δεν ε� øïυν υπïστεÝ καµÝα εργασÝα πε� ραν εκεÝνων πïυ
εÝναι αναγκαÝες για τη διατη� ρηση� τïυς σε καλη� κατÀ-
σταση, ενÞσω âρÝσκïνταν στην εν λÞγω øω� ρα η� κατÀ
την εêαγωγη� τïυς.

Íρθρï 11

ΑπευθεÝας µεταæïρÀ

1. Η πρïτιµησιακη� µεταøεÝριση πïυ πρïâλε� πεται απÞ τις
διατÀêεις της παρïυ� σας απÞæασης εæαρµÞúεται απïκλει-
στικÀ στα εµπïρευ� µατα πïυ πληρïυ� ν τις πρïυMπïθε� σεις τïυ
παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ και µεταæε�ρïνται απευθεÝας
µεταêυ� της ΚïινÞτητας και της ΤïυρκÝας. ΩστÞσï, εµπï-
ρευ� µατα πïυ απïτελïυ� ν µÝα και µÞνïν απïστïλη� εÝναι
δυνατÞ να µεταæε� ρïνται µε� σω Àλλων εδαæω� ν µε, ενδεøï-
µε� νως, µεταæÞρτωση η� πρïσωρινη� απïθη� κευση σ’ αυτÞ τï
ε� δαæïς, υπÞ τïν Þρï Þτι τα πρïϊÞντα παραµε�νïυν υπÞ την
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επιτη� ρηση των τελωνειακω� ν αρøω� ν της øω� ρας διαµετακÞ-
µισης η� απïθη� κευσης και Þτι δεν υæÝστανται εκεÝ Àλλες
εργασÝες εκτÞς απÞ την εκæÞρτωση, την επαναæÞρτωση η�
ïπïιαδη� πïτε Àλλη εργασÝα πïυ απïâλε� πει στη διατη� ρηση�
τïυς σε καλη� κατÀσταση.

2. Για να απïδειøθεÝ Þτι πληρïυ� νται ïι πρïυMπïθε� σεις πïυ
αναæε� ρïνται στην παρÀγραæï 1 πρïσκïµÝúεται στις αρµÞ-
διες τελωνειακε� ς αρøε� ς της øω� ρας εισαγωγη� ς:

α) ενιαÝα æïρτωτικη� πïυ ε� øει εκδïθεÝ στη øω� ρα εêαγωγη� ς
και καλυ� πτει τη διε� λευση απÞ τη øω� ρα διαµετακÞµισης
η�

â) âεâαÝωση πïυ øïρηγεÝται απÞ τις τελωνειακε� ς αρøε� ς
της øω� ρας διαµετακÞµισης και η ïπïÝα:

i) παρε� øει ακριâη� περιγραæη� των εµπïρευµÀτων,

ii) αναæε� ρει τις ηµερïµηνÝες εκæÞρτωσης και επανα-
æÞρτωσης των εµπïρευµÀτων και, Þταν øρειÀúεται,
τα ïνÞµατα των πλïÝων η� Àλλων µεταæïρικω� ν
µε� σων πïυ øρησιµïπïιη� θηκαν και

iii) πιστïπïιεÝ τις συνθη� κες υπÞ τις ïπïÝες τα εµπïρευ� -
µατα παρε� µειναν στη øω� ρα διαµετακÞµισης, η�

γ) ελλεÝψει αυτω� ν, µε ïπïιïδη� πïτε απïδεικτικÞ ε� γγραæï.

Íρθρï 12

Εκθε� σεις

1. ΠρïϊÞντα καταγωγη� ς πïυ απïστε� λλïνται για να συµµε-
τÀσøïυν σε ε� κθεση σε Àλλη øω� ρα και πωλïυ� νται µετÀ την
ε� κθεση για να εισαøθïυ� ν στην ΚïινÞτητα η� στην ΤïυρκÝα
εµπÝπτïυν κατÀ την εισαγωγη� στις ευνïϊκε� ς διατÀêεις της
απÞæασης, υπÞ τïν Þρï Þτι παρε� øεται στις τελωνειακε� ς
αρøε� ς ικανïπïιητικη� απÞδειêη Þτι:

α) κÀπïιïς εêαγωγε� ας απε� στειλε τα πρïϊÞντα αυτÀ απÞ
την ΚïινÞτητα η� την ΤïυρκÝα στη øω� ρα στην ïπïÝα
πραγµατïπïιη� θηκε η ε� κθεση και τα εêε� θεσε εκεÝ¯

â) ï Ýδιïς εêαγωγε�ας πω� λησε τα εν λÞγω πρïϊÞντα η� τα
µεταâÝâασε κατÀ Àλλïν τρÞπï σε πρÞσωπï στην Κïι-
νÞτητα η� την ΤïυρκÝα¯

γ) τα πρïϊÞντα απεστÀλησαν, κατÀ τη διÀρκεια της ε� κθε-
σης η� αµε� σως µετÀ στην κατÀσταση στην ïπïÝα εÝøαν
απïσταλεÝ στην ε�κθεση και

δ) τα πρïϊÞντα, απÞ τη στιγµη� πïυ απεστÀλησαν στην
ε� κθεση, δεν øρησιµïπïιη� θηκαν για σκïπïυ� ς Àλλïυς
απÞ την επÝδειêη στη συγκεκριµε� νη ε� κθεση.

2. ΠιστïπïιητικÞ καταγωγη� ς πρε� πει να εκδÝδεται η� να
συντÀσσεται συ� µæωνα µε τις διατÀêεις τïυ τÝτλïυ V και να
υπïâÀλλεται στις τελωνειακε� ς αρøε� ς της øω� ρας εισαγωγη� ς
κατÀ τï συνη� θη τρÞπï. Στï πιστïπïιητικÞ αναγρÀæεται τï
Þνïµα και η διευ� θυνση της ε� κθεσης. ΕÝναι δυνατÞ να

úητηθïυ� ν, Þπïυ κρÝνεται αναγκαÝï, συµπληρωµατικε� ς
ε� γγραæες απïδεÝêεις σøετικÀ µε τη æυ� ση των πρïϊÞνων
και τις συνθη� κες υπÞ τις ïπïÝες εêετε� θησαν.

3. Η παρÀγραæïς 1 ισøυ� ει για κÀθε ε� κθεση, εµπïρïπα-
νη� γυρη, δηµÞσια εκδη� λωση εµπïρικïυ� , âιïµηøανικïυ� ,
γεωργικïυ� η� âιïτεøνικïυ� øαρακτη� ρα, πïυ δεν διïργανω� νε-
ται για ιδιωτικïυ� ς σκïπïυ� ς σε καταστη� µατα η� εµπïρικïυ� ς
øω� ρïυς µε σκïπÞ την πω� ληση αλλïδαπω� ν πρïϊÞντων και
κατÀ τη διÀρκεια της ïπïÝας τα πρïϊÞντα παραµε� νïυν υπÞ
τελωνειακÞ ε� λεγøï.

ΤΙΤΛÃΣ IV

ΕΠΙΣΤΡÃΦΗ ∆ΑΣΜΩΝ �Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠÃ ∆ΑΣΜÃΥΣ

Íρθρï 13

ΑπαγÞρευση επιστρïæη� ς δασµω� ν η� απαλλαγη� ς απÞ
δασµïυ� ς

1. Ãι µη καταγÞµενες υ� λες πïυ øρησιµïπïιïυ� νται για την
κατασκευη� πρïϊÞντων καταγωγη� ς ΚïινÞτητας η� ΤïυρκÝας
για τις ïπïÝες εκδÝδεται η� συντÀσσεται πιστïπïιητικÞ
καταγωγη� ς συ� µæωνα µε τις διατÀêεις τïυ τÝτλïυ V δεν
απïτελïυ� ν στην ΚïινÞτητα η� την ΤïυρκÝα αντικεÝµενï
επιστρïæη� ς δασµω� ν η� απαλλαγη� ς απÞ δασµïυ� ς ïπïιïυδη� -
πïτε εÝδïυς.

2. Η απαγÞρευση της παραγρÀæïυ 1 εæαρµÞúεται σε κÀθε
ρυ� θµιση για επιστρïæη� , απαλλαγη� η� µη καταâïλη� , πλη� ρη η�
µερικη� , δασµω� ν η� επιâαρυ� νσεων ισïδυνÀµïυ απïτελε� σµα-
τïς, πïυ επιâÀλλïνται, στην ΚïινÞτητα η� την ΤïυρκÝα, σε
υ� λες πïυ øρησιµïπïιïυ� νται για την κατασκευη� , Þταν ïι
ρυθµÝσες αυτε� ς επιτρε� πïυν, ρητÀ η� ε� µµεσα, αυτη� την επι-
στρïæη� , την απαλλαγη� η� τη µη καταâïλη� , στην περÝπτωση
πïυ τα πρïϊÞντα πïυ παρÀγïνται απÞ τις εν λÞγω υ� λες
εêÀγïνται και Þøι Þταν øρησιµïπïιïυ� νται στï εσωτερικÞ
αυτω� ν.

3. Ã εêαγωγε� ας πρïϊÞντων πïυ καλυ� πτïνται απÞ πιστï-
πïιητικÞ καταγωγη� ς πρε� πει να εÝναι σε θε� ση να υπïâÀλει
ανÀ πÀσα στιγµη� , αν úητηθεÝ απÞ τις τελωνειακε� ς αρøε� ς,
Þλα τα κατÀλληλα ε� γγραæα πïυ απïδεικνυ� ïυν Þτι δεν ε� øει
επιτραπεÝ επιστρïæη� , Þσïν αæïρÀ τις µη καταγÞµενες υ� λες
πïυ øρησιµïπïιη� θηκαν για την κατασκευη� των σøετικω� ν
πρïϊÞντων, και Þτι Þλïι ïι δασµïÝ η� επιâαρυ� νσεις ισïδυνÀ-
µïυ απïτελε� σµατïς πïυ αντιστïιøïυ� ν σ’ αυτε� ς τις υ� λες
ε� øïυν πρÀγµατι καταâληθεÝ.

4. Ãι διατÀêεις των παραγρÀæων 1 ε� ως 3 εæαρµÞúïνται
επÝσης Þσïν αæïρÀ τη συσκευασÝα, κατÀ την ε� ννïια τïυ
Àρθρïυ 7 παρÀγραæïς 2, και τïυς συνδυασµïυ� ς ειδω� ν,
κατÀ την ε� ννïια τïυ Àρθρïυ 8, Þταν αυτÀ δεν απïτελïυ� ν
εÝδη καταγωγη� ς.

5. Ãι διατÀêεις των παραγρÀæων 1 ε� ως 4 ισøυ� ïυν µÞνï
για τις υ� λες πïυ ανη� κïυν στï εÝδïς πïυ αæïρÀ η απÞæαση.
ΑκÞµη, αυτε� ς δεν εµπïδÝúïυν την εæαρµïγη� συστη� µατïς
επιστρïæω� ν για τα γεωργικÀ πρïϊÞντα κατÀ την εêαγωγη� ,
πïυ ισøυ� ει για κÀθε εêαγωγη� συ� µæωνα µε τις διατÀêεις της
απÞæασης.
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6. ΠαρÀ την παρÀγραæï 1, Þταν η ΤïυρκÝα εæαρµÞúει
υψηλÞτερïυς τελωνειακïυ� ς δασµïυ� ς απÞ αυτïυ� ς πïυ
ισøυ� ïυν στην ΚïινÞτητα, µπïρεÝ να εæαρµÞσει ρυθµÝσεις
για την επιστρïæη� δασµω� ν η� την απαλλαγη� απÞ δασµïυ� ς,
επιâαρυ� νσεις ισïδυνÀµïυ απïτελε� σµατïς πïυ επιâÀλλï-
νται σε υ� λες πïυ øρησιµïπïιïυ� νται για την κατασκευη�
πρïϊÞντων καταγωγη� ς, υπÞ την επιæυ� λαêη Þτι η δασµïλï-
γικη� επιâÀρυνση δεν θα εÝναι µικρÞτερη απÞ την ισøυ� ïυσα
για τα Ýδια υλικÀ πïυ εισÀγïνται στην ΚïινÞτητα.

ΤΙΤΛÃΣ V

ΠΙΣΤÃΠÃΙΗΤΙΚÃ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Íρθρï 14

Γενικε�ς διατÀêεις

1. Τα πρïϊÞντα καταγωγη� ς ΚïινÞτητας η� ΤïυρκÝας υπÀ-
γïνται, κατÀ την εισαγωγη� τïυς στην ΤïυρκÝα η� την
ΚïινÞτητα, αντÝστïιøα, στις διατÀêεις της απÞæασης, εæÞ-
σïν πρïσκïµιστεÝ:

α) εÝτε πιστïπïιητικÞ κυκλïæïρÝας EUR.1, υπÞδειγµα τïυ
ïπïÝïυ παρατÝθεται στï παρÀρτηµα III, εÝτε

â) στις περιπτω� σεις πïυ ïρÝúïνται στï Àρθρï 19 παρÀ-
γραæïς 1, δη� λωση τï κεÝµενï της ïπïÝας περιλαµâÀνε-
ται στï παρÀρτηµα IV, πïυ αναγρÀæει ï εêαγωγε� ας
στï τιµïλÞγιï, τï δελτÝï παρÀδïσης η� κÀθε Àλλï εµπï-
ρικÞ ε� γγραæï πïυ περιγρÀæει τα σøετικÀ πρïϊÞντα µε
επαρκεÝς λεπτïµε� ρειες, ω� στε να εÝναι δυνατη� η εêακρÝ-
âωση της ταυτÞτητÀς τïυς (η δη� λωση αυτη� απïκαλεÝ-
ται στη συνε� øεια «δη� λωση τιµïλïγÝïυ»).

2. Με την επιæυ� λαêη της παραγρÀæïυ 1, πρïϊÞντα κατα-
γωγη� ς κατÀ την ε� ννïια τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ εµπÝ-
πτïυν, στις περιπτω� σεις πïυ αναæε� ρïνται στï Àρθρï 23,
στις διατÀêεις της παρïυ� σας απÞæασης øωρÝς να εÝναι
αναγκαÝα η υπïâïλη� των πρïαναæερθε� ντων εγγρÀæων.

Íρθρï 15

∆ιαδικασÝα ε�κδïσης πιστïπïιητικω� ν κυκλïæïρÝας
EUR.1

1. Τï πιστïπïιητικÞ κυκλïæïρÝας EUR.1 εκδÝδεται απÞ
τις τελωνειακε� ς αρøε� ς της øω� ρας εêαγωγη� ς µετÀ απÞ γρα-
πτη� αÝτηση, πïυ υπïâÀλλεται απÞ τïν εêαγωγε� α η� , µε
ευθυ� νη τïυ εêαγωγε�α, απÞ τïν εêïυσιïδïτηµε� νï αντιπρÞ-
σωπÞ τïυ.

2. Για τï σκïπÞ αυτÞ, ï εêαγωγε� ας η� ï εêïυσιïδïτηµε� νïς
αντιπρÞσωπÞς τïυ συµπληρω� νïυν τï ε� ντυπï τïυ πιστïπïι-
ητικïυ� κυκλïæïρÝας EUR.1 καθω� ς και τï ε� ντυπï της
αÝτησης, υπïδεÝγµατα των ïπïÝων περιλαµâÀνïνται στï
παρÀρτηµα III. Τα ε� ντυπα αυτÀ πρε� πει να συµπληρω� νï-
νται σε µια απÞ τις γλω� σσες στις ïπïÝες ε� øει εκδïθεÝ η
απÞæαση και συ� µæωνα µε τις διατÀêεις της εθνικη� ς νïµï-
θεσÝας της øω� ρας εêαγωγη� ς. Αν αυτÀ εÝναι øειρÞγραæα,
πρε� πει να συµπληρω� νïνται µε µελÀνι και ευανÀγνωστïυς

øαρακτη� ρες. Η περιγραæη� των πρïϊÞντων πρε� πει να ανα-
æε� ρεται στï πλαÝσιï πïυ πρïïρÝúεται γι’ αυτÞ τï σκïπÞ
øωρÝς να παρεµâÀλλïνται κενÀ διÀστιøα. Ùταν στï πλαÝσιï
υπÀρøïυν κενε� ς γραµµε� ς πρε� πει να συ� ρεται ïριúÞντια
γραµµη� κÀτω απÞ την τελευταÝα γραµµη� της περιγραæη� ς
και να διαγραµµÝúεται ï κενÞς øω� ρïς.

3. Ã εêαγωγε�ας πïυ úητεÝ την ε� κδïση πιστïπïιητικïυ�
κυκλïæïρÝας EUR.1 αναλαµâÀνει την υπïøρε� ωση να υπï-
âÀλει, εÀν τïυ úητηθεÝ απÞ τις τελωνειακε� ς αρøε� ς της
øω� ρας εêαγωγη� ς στην ïπïÝα εκδÝδεται τï πιστïπïιητικÞ
κυκλïæïρÝας EUR.1, κÀθε κατÀλληλï ε� γγραæï για την
απÞδειêη τïυ øαρακτη� ρα καταγωγη� ς των σøετικω� ν πρïϊÞ-
ντων, καθω� ς και της εκπλη� ρωσης των λïιπω� ν Þρων τïυ
παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ.

4. Τï πιστïπïιητικÞ κυκλïæïρÝας EUR.1 εκδÝδεται απÞ
τις τελωνειακε� ς αρøε� ς κρÀτïυς µε� λïυς της Ευρωπαϊκη� ς
ΚïινÞτητας η� της ΤïυρκÝας, εÀν τα πρïς εêαγωγη� εµπï-
ρευ� µατα µπïρïυ� ν να θεωρηθïυ� ν ως πρïϊÞντα καταγÞµενα
απÞ την ΚïινÞτητα η� την ΤïυρκÝα και πληρïυ� ν τις πρïυM-
πïθε� σεις τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ.

5. Ãι τελωνειακε� ς αρøε� ς πïυ εκδÝδïυν τï πιστïπïιητικÞ
λαµâÀνïυν Þλα τα αναγκαÝα µε� τρα για την επαλη� θευση
τïυ øαρακτη� ρα καταγωγη� ς των πρïϊÞντων και της πλη� ρω-
σης των λïιπω� ν Þρων τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ. Για τï
σκïπÞ αυτÞ ε� øïυν τï δικαÝωµα να úητïυ� ν την πρïσκÞµιση
κÀθε απïδεικτικïυ� στïιøεÝïυ και να διενεργïυ� ν ελε� γøïυς
των λïγιστικω� ν καταøωρÝσεων τïυ εêαγωγε� α η� ïπïιïνδη� -
πïτε Àλλï ε� λεγøï θεωρïυ� ν αναγκαÝï. Ãι τελωνειακε� ς
αρøε� ς πïυ εκδÝδïυν τï πιστïπïιητικÞ εêασæαλÝúïυν επÝσης
την ïρθη� συµπλη� ρωση των εντυ� πων πïυ αναæε� ρïνται στην
παρÀγραæï 2. ΙδÝως, ελε� γøïυν αν ï øω� ρïς πïυ πρïïρÝúεται
για την περιγραæη� των πρïϊÞντων ε� øει συµπληρωθεÝ κατÀ
τρÞπï πïυ να απïκλεÝει ïπïιαδη� πïτε πιθανÞτητα δïλÝων
πρïσθηκω� ν.

6. Η ηµερïµηνÝα ε� κδïσης τïυ πιστïπïιητικïυ� κυκλïæï-
ρÝας EUR.1 αναγρÀæεται στη θε� ση 11 τïυ πιστïπïιητι-
κïυ� .

7. ΠιστïπïιητικÞ κυκλïæïρÝας εµπïρευµÀτων EUR.1
εκδÝδεται απÞ τις τελωνειακε� ς αρøε� ς και τÝθεται στη διÀθε-
ση τïυ εêαγωγε� α, µÞλις πραγµατïπïιηθεÝ η� εêασæαλισθεÝ
πραγµατικη� εêαγωγη� .

Íρθρï 16

Εκ των υστε� ρων ε�κδïση πιστïπïιητικïυ� κυκλïæïρÝας
EUR.1

1. ΚατÀ παρε� κκλιση απÞ τï Àρθρï 15 παρÀγραæïς 7, τï
πιστïπïιητικÞ κυκλïæïρÝας EUR.1 εÝναι δυνατÞ, σε εêαι-
ρετικε� ς περιπτω� σεις, να εκδïθεÝ και µετÀ την εêαγωγη� των
πρïϊÞντων τα ïπïÝα αæïρÀ, εÀν:

α) δεν εÝøε εκδïθεÝ κατÀ τη στιγµη� της εêαγωγη� ς συνεπεÝα
λαθω� ν, ακïυσÝων παραλεÝψεων η� ειδικω� ν περιστÀσεων
η�
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â) απïδεικνυ� εται κατÀ τρÞπï ικανïπïιητικÞ στις τελωνει-
ακε� ς αρøε� ς Þτι εκδÞθηκε πιστïπïιητικÞ κυκλïæïρÝας
EUR.1, τï ïπïÝï δεν ε� γινε δεκτÞ κατÀ την εισαγωγη�
για τεøνικïυ� ς λÞγïυς.

2. Για την εæαρµïγη� της παραγρÀæïυ 1, ï εêαγωγε� ας
στην αÝτηση� τïυ πρε�πει να αναæε� ρει τïν τÞπï και την
ηµερïµηνÝα της εêαγωγη� ς των πρïϊÞντων τα ïπïÝα αæïρÀ
τï πιστïπïιητικÞ κυκλïæïρÝας EUR.1, καθω� ς και τïυς
λÞγïυς για τïυς ïπïÝïυς υπïâÀλλει την αÝτηση.

3. Ãι τελωνειακε� ς αρøε� ς εÝναι δυνατÞν να εκδω� σïυν εκ
των υστε�ρων πιστïπïιητικÞ κυκλïæïρÝας EUR.1, µÞνïν
αæïυ� επαληθευ� σïυν Þτι τα στïιøεÝα πïυ περιε� øïνται στην
αÝτηση τïυ εêαγωγε� α ανταπïκρÝνïνται σε εκεÝνα τïυ
αντÝστïιøïυ æακε� λïυ.

4. Τα πιστïπïιητικÀ κυκλïæïρÝας EUR.1 πïυ εκδÝδïνται
εκ των υστε�ρων πρε� πει να æε� ρïυν µÝα απÞ τις ακÞλïυθες
æρÀσεις:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRÉ A
POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AF-
GEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTI-
VELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚ∆ÃΘΕΝ
ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI»,
«EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄ-
TEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «SONRADAN
VERILMISTIR».

5. Η æρÀση πïυ αναæε� ρεται στην παρÀγραæï 4 εγγρÀæε-
ται στï πλαÝσιï «Παρατηρη� σεις» τïυ πιστïπïιητικïυ�
κυκλïæïρÝας EUR.1¯

Íρθρï 17

Îκδïση αντιγρÀæïυ τïυ πιστïπïιητικïυ� EUR.1

1. Σε περÝπτωση κλïπη� ς, απω� λειας η� καταστρïæη� ς πιστï-
πïιητικïυ� EUR.1, ï εêαγωγε� ας µπïρεÝ να úητη� σει απÞ την
εκδïυ� σα τελωνειακη� αρøη� αντÝγραæï τï ïπïÝï συντÀσσε-
ται âÀσει των εγγρÀæων εêαγωγη� ς πïυ αυτη� ε� øει στην
κατïøη� της.

2. Τï αντÝγραæï πïυ εκδÝδεται, καταυτÞν τïν τρÞπï, πρε� -
πει να æε� ρει µÝα απÞ τις ακÞλïυθες λε� êεις:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUP-
LICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦÃ», DUPLI-
CADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE»,
«IKINCI NUSHADIR».

3. Η λε� êη πïυ αναæε� ρεται στην παρÀγραæï 2 εγγρÀæεται
στη θε� ση «Παρατηρη� σεις» τïυ αντιγρÀæïυ τïυ πιστïπïιη-
τικïυ� κυκλïæïρÝας EUR.1.

4. Τï αντÝγραæï πïυ πρε� πει να æε� ρει την ηµερïµηνÝα
ε�κδïσης τïυ πρωτïτυ� πïυ πιστïπïιητικïυ� κυκλïæïρÝας
EUR.1, αρøÝúει να ισøυ� ει απÞ την εν λÞγω ηµερïµηνÝα.

Íρθρï 18

Îκδïση πιστïπïιητικω� ν κυκλïæïρÝας EUR.1 âÀσει
πρïηγïυµε� νως εκδïθε�ντïς η� συνταøθε�ντïς πιστïπïιητι-

κïυ� καταγωγη� ς

Ùταν πρïϊÞντα καταγωγη� ς υæÝστανται ε� λεγøï εκ µε�ρïυς
τελωνεÝïυ της ΚïινÞτητας η� της ΤïυρκÝας, εÝναι δυνατη� η
αντικατÀσταση τïυ πρωτïτυ� πïυ τïυ πιστïπïιητικïυ� κατα-
γωγη� ς απÞ ε� να η� περισσÞτερα πιστïπïιητικÀ κυκλïæïρÝας
EUR.1 µε σκïπÞ την απïστïλη� Þλων η� ïρισµε� νων απÞ τα
πρïϊÞντα αυτÀ σε Àλλα τελωνεÝα της ΚïινÞτητας η� της
ΤïυρκÝας. Τα πιστïπïιητικÀ αντικατÀστασης των πιστï-
πïιητικω� ν κυκλïæïρÝας EUR.1 εκδÝδïνται απÞ τï τελω-
νεÝï στïν ε� λεγøï τïυ ïπïÝïυ υπÞκεινται τα πρïϊÞντα.

Íρθρï 19

Ùρïι για τη συ� νταêη δη� λωσης τιµïλïγÝïυ

1. Η δη� λωση τιµïλïγÝïυ πïυ αναæε� ρεται στï Àρθρï 14
παρÀγραæïς 1 στïιøεÝï â) µπïρεÝ να συνταøθεÝ:

α) απÞ εγκεκριµε� νï εêαγωγε� α κατÀ την ε� ννïια τïυ Àρ-
θρïυ 20 η�

â) απÞ ïπïιïνδη� πïτε εêαγωγε� α για κÀθε απïστïλη� πïυ
απïτελεÝται απÞ ε� να η� περισσÞτερα δε� µατα, τα ïπïÝα
περιε� øïυν πρïϊÞντα καταγωγη� ς, των ïπïÝων η συνïλι-
κη� αêÝα δεν υπερâαÝνει τα 6 000 Ecu.

2. ∆η� λωση τιµïλïγÝïυ µπïρεÝ να συνταøθεÝ αν τα σøετικÀ
πρïϊÞντα µπïρεÝ να θεωρηθïυ� ν ως πρïϊÞντα καταγωγη� ς
ΚïινÞτητας η� ΤïυρκÝας και πληρïυ� ν τïυς λïιπïυ� ς Þρïυς
τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ.

3. Ã εêαγωγε� ας πïυ συντÀσσει δη� λωση τιµïλïγÝïυ πρε� πει
να εÝναι σε θε� ση ανÀ πÀσα στιγµη� να πρïσκïµÝσει, µετÀ
απÞ σøετικη� αÝτηση των τελωνειακω� ν αρøω� ν της øω� ρας
εêαγωγη� ς, Þλα τα κατÀλληλα ε� γγραæα πïυ απïδεικνυ� ïυν
τï øαρακτη� ρα καταγωγη� ς των εν λÞγω πρïϊÞντων, καθω� ς
και την πλη� ρωση των λïιπω� ν Þρων τïυ παρÞντïς πρωτï-
κÞλλïυ.

4. Η δη� λωση τιµïλïγÝïυ συνÝσταται σε αναγραæη� απÞ τïν
εêαγωγε� α µε γραæïµηøανη� , µε σæραγÝδα η� µε εκτυ� πωση
στï τιµïλÞγιï, τï δελτÝï παρÀδïσης η� Àλλï εµπïρικÞ
ε� γγραæï της δη� λωσης, τï κεÝµενï της ïπïÝας αναæε� ρεται
στï παρÀρτηµα IV, σε µια απÞ τις γλω� σσες πïυ øρησιµï-
πïιïυ� νται στï εν λÞγω παρÀρτηµα συ� µæωνα µε τις διατÀ-
êεις της εθνικη� ς νïµïθεσÝας της øω� ρας εêαγωγη� ς. Η δη� λω-
ση µπïρεÝ επÝσης να εÝναι øειρÞγραæη¯ σ’ αυτη� την περÝ-
πτωση πρε� πει να συντÀσσεται µε µελÀνι και µε ευανÀγνω-
στïυς øαρακτη� ρες.

5. Ãι δηλω� σεις τιµïλïγÝïυ πρε� πει να æε� ρïυν τï πρωτÞ-
τυπï της øειρÞγραæης υπïγραæη� ς τïυ εêαγωγε� α. ΩστÞσï,
δεν απαιτεÝται απÞ εγκεκριµε� νï εêαγωγε� α κατÀ την ε� ννïια
τïυ Àρθρïυ 20 να υπïγρÀæει τε� τïιες δηλω� σεις, υπÞ τïν
Þρï Þτι παρε� øει στις τελωνειακε� ς αρøε� ς της øω� ρας εêαγω-
γη� ς γραπτη� ανÀληψη υπïøρε� ωσης Þτι απïδε� øεται την πλη� -
ρη ευθυ� νη για τη δη� λωση τιµïλïγÝïυ απÞ την ïπïÝα æαÝνε-
ται Þτι αυτε� ς ισøυ� ïυν σαν να ε� æεραν πρÀγµατι øειρÞγραæη
υπïγραæη� αυτïυ� .
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6. Η δη� λωση τιµïλïγÝïυ µπïρεÝ να συντÀσσεται απÞ τïν
εêαγωγε� α κατÀ τη στιγµη� εêαγωγη� ς των πρïϊÞντων τα
ïπïÝα αυτη� αæïρÀ η� αργÞτερα, υπÞ τïν Þρï Þτι αυτη�
πρïσκïµÝúεται στις τελωνειακε� ς αρøε� ς της øω� ρας εισαγω-
γη� ς τï αργÞτερï δυ� ï ε� τη µετÀ την εισαγωγη� των πρïϊÞντων
τα ïπïÝα αυτη� αæïρÀ.

Íρθρï 20

Εγκεκριµε�νïς εêαγωγε�ας

1. Ãι τελωνειακε� ς αρøε� ς της øω� ρας εêαγωγη� ς ε� øïυν την
ευøε� ρεια να επιτρε� πïυν σε κÀθε εêαγωγε� α ï ïπïÝïς πραγ-
µατïπïιεÝ συøνε� ς µεταæïρε� ς πρïϊÞντων âÀσει της παρïυ� -
σας απÞæασης να συντÀσσει δηλω� σεις τιµïλïγÝïυ ανεêÀρ-
τητα απÞ την αêÝα των σøετικω� ν πρïϊÞντων. Ã εêαγωγε� ας
πïυ επιδιω� κει την ε� κδïση τε� τïιας Àδειας υπïøρεïυ� ται να
πρïσæε� ρει κατÀ τρÞπï ικανïπïιητικÞ στις τελωνειακε� ς
αρøε� ς Þλες τις αναγκαÝες εγγυη� σεις για την επαλη� θευση
τïυ øαρακτη� ρα καταγωγη� ς των πρïϊÞντων καθω� ς και της
εκπλη� ρωσης των λïιπω� ν Þρων τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλ-
λïυ.

2. Ãι τελωνειακε� ς αρøε� ς εÝναι δυνατÞ να παρε� øïυν την
ιδιÞτητα εγκεκριµε� νïυ εêαγωγε� α, Þταν πληρïυ� νται ïι
αναγκαÝες κατÀ τη γνω� µη τïυς πρïυMπïθε� σεις.

3. Ãι τελωνειακε� ς αρøε� ς παρε� øïυν στïν εγκεκριµε� νï εêα-
γωγε� α αριθµÞ αδεÝας τïυ τελωνεÝïυ, ï ïπïÝïς αναγρÀæεται
στη δη� λωση τιµïλïγÝïυ.

4. Ãι τελωνειακε� ς αρøε� ς παρακïλïυθïυ� ν τη øρη� ση της
Àδειας, την ïπïÝα øïρη� γησαν στïν εγκεκριµε� νï εêαγωγε� α.

5. Ãι τελωνειακε� ς αρøε� ς ε� øïυν τη δυνατÞτητα να ανακα-
λïυ� ν την Àδεια ανÀ πÀσα στιγµη� . ΑυτÞ συµâαÝνει Þταν ï
εγκεκριµε� νïς εêαγωγε� ας δεν πρïσæε� ρει πλε�ïν τις εγγυη� σεις
πïυ αναæε� ρïνται στην παρÀγραæï 1, δεν πληρïÝ τïυς
Þρïυς πïυ περιλαµâÀνïνται στην παρÀγραæï 2 η� δεν
øρησιµïπïιεÝ ïρθÀ την Àδεια.

Íρθρï 21

Ισøυ� ς των πιστïπïιητικω� ν καταγωγη� ς

1. Τï πιστïπïιητικÞ καταγωγη� ς ισøυ� ει για τε� σσερις µη� νες
απÞ την ηµερïµηνÝα ε� κδïσης στη øω� ρα εêαγωγη� ς και
πρε� πει να κατατÝθεται εντÞς της πρïθεσµÝας αυτη� ς στις
τελωνειακε� ς αρøε� ς της øω� ρας εισαγωγη� ς.

2. Τα πιστïπïιητικÀ καταγωγη� ς πïυ κατατÝθενται στις
τελωνειακε� ς αρøε� ς της øω� ρας εισαγωγη� ς µετÀ την παρε� λευ-
ση της πρïθεσµÝας υπïâïλη� ς πïυ πρïâλε� πεται στην
παρÀγραæï 1, δυ� νανται να γÝνïνται δεκτÀ για την εæαρµï-
γη� τïυ πρïτιµησιακïυ� καθεστω� τïς στην περÝπτωση πïυ η
αδυναµÝα υπïâïλη� ς των πιστïπïιητικω� ν εντÞς της καθï-
ρισµε� νης πρïθεσµÝας ïæεÝλεται σε εêαιρετικε� ς περιστÀσεις.

3. Σε Àλλες περιπτω� σεις εκπρÞθεσµης υπïâïλη� ς ïι τελω-
νειακε� ς αρøε� ς της øω� ρας εισαγωγη� ς ε� øïυν την ευøε� ρεια
απïδïøη� ς των πιστïπïιητικω� ν καταγωγη� ς, Þταν τα πρïϊÞ-
ντα ε� øïυν πρïσκïµιστεÝ σ’ αυτε� ς πριν απÞ την εν λÞγω
τελικη� ηµερïµηνÝα.

Íρθρï 22

Υπïâïλη� πιστïπïιητικω� ν καταγωγη� ς

Τα πιστïπïιητικÀ καταγωγη� ς υπïâÀλλïνται στις τελωνεια-
κε� ς αρøε� ς της øω� ρας εισαγωγη� ς συ� µæωνα µε τις διαδικα-
σÝες πïυ εæαρµÞúïνται στην εν λÞγω øω� ρα. Ãι εν λÞγω
αρøε� ς ε� øïυν τη δυνατÞτητα να úητη� σïυν µετÀæραση τïυ
πιστïπïιητικïυ� . Îøïυν επÝσης τη δυνατÞτητα να úητη� σïυν
να συνïδευ� εται η διασÀæηση εισαγωγη� ς απÞ δη� λωση τïυ
εισαγωγε� α µε την ïπïÝα να âεâαιω� νεται Þτι τα πρïϊÞντα
πληρïυ� ν τις πρïυMπïθε� σεις πïυ απαιτïυ� νται για την εæαρ-
µïγη� της απÞæασης.

Íρθρï 23

Απαλλαγη� απÞ την υπïøρε� ωση πρïσκÞµισης
πιστïπïιητικïυ� καταγωγη� ς

1. ΓÝνïνται δεκτÀ ως καταγÞµενα πρïϊÞντα øωρÝς να
απαιτεÝται η κατÀθεση επÝσηµïυ πιστïπïιητικïυ� καταγω-
γη� ς, τα πρïϊÞντα πïυ απïστε� λλïνται υπÞ µïρæη� µικρïδε-
µÀτων µεταêυ� ιδιωτω� ν η� πïυ περιε� øïνται στις πρïσωπικε� ς
απïσκευε� ς των ταêιδιωτω� ν, εæÞσïν πρÞκειται για εισαγω-
γε� ς øωρÝς κανε� να εµπïρικÞ øαρακτη� ρα και εæÞσïν αυτε� ς
ε� øïυν δηλωθεÝ ως ανταπïκρινÞµενες στïυς Þρïυς τïυ
παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ και δεν υæÝσταται καµÝα αµæιâï-
λÝα ως πρïς την ειλικρÝνεια της σøετικη� ς δη� λωσης. Στην
περÝπτωση πρïϊÞντων πïυ απïστε� λλïνται ταøυδρïµικω� ς, η
δη� λωση αυτη� πρε� πει να αναγρÀæεται στις δηλω� σεις C2/
CP3 η� σε æυ� λλï øαρτιïυ� πïυ επισυνÀπτεται στï εν λÞγω
ε�γγραæï.

2. Περιστασιακε� ς εισαγωγε� ς και εισαγωγε� ς απïτελïυ� µενες
απïκλειστικÀ απÞ πρïϊÞντα για πρïσωπικη� øρη� ση των
παραληπτω� ν και των ταêιδιωτω� ν η� των ïικïγενειω� ν τïυς
δεν θα πρε� πει να θεωρïυ� νται εισαγωγε� ς µε εµπïρικÞ
øαρακτη� ρα, εÀν εÝναι πρïæανε� ς, λÞγω της æυ� σης και της
πïσÞτητας των πρïϊÞντων, Þτι δεν επιδιω� κεται εµπïρικÞς
σκïπÞς.

3. ΕêÀλλïυ, η συνïλικη� αêÝα των πρïαναæερθε� ντων πρïϊ-
Þντων δεν πρε� πει να υπερâαÝνει τα 500 Ecu στις περιπτω� -
σεις µικρïδεµÀτων η� τα 1 200 Ecu για τα πρïϊÞντα πïυ
απïτελïυ� ν µε� ρïς των πρïσωπικω� ν απïσκευω� ν των ταêι-
διωτω� ν.

Íρθρï 24

∆ικαιïλïγητικÀ

Τα ε� γγραæα πïυ αναæε� ρïνται στï Àρθρï 15 παρÀγραæïς
3 και στï Àρθρï 19 παρÀγραæïς 3 πïυ øρησιµïπïιïυ� νται
για να απïδεÝêïυν Þτι τα πρïϊÞντα πïυ καλυ� πτïνται απÞ
πιστïπïιητικÞ κυκλïæïρÝας EUR.1 η� απÞ δη� λωση τιµïλï-
γÝïυ εÝναι δυνατÞ πρÀγµατι να θεωρηθïυ� ν ως πρïϊÞντα
καταγωγη� ς ΚïινÞτητας η� ΤïυρκÝας και πληρïυ� ν τïυς λïι-
πïυ� ς Þρïυς τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ εÝναι δυνατÞ να
περιλαµâÀνïυν, µεταêυ� Àλλων, τα εêη� ς:

α) Àµεση απÞδειêη των διαδικασιω� ν παραγωγη� ς των σøε-
τικω� ν εµπïρευµÀτων τις ïπïÝες εæαρµÞúει ï εêαγωγε� ας
η� ï πρïµηθευτη� ς και ïι ïπïÝες περιλαµâÀνïνται για
παρÀδειγµα στα λïγιστικÀ âιâλÝα τïυ η� στα εσωτερικÀ
λïγιστικÀ στïιøεÝα τïυ¯
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â) ε� γγραæα τα ïπïÝα απïδεικνυ� ïυν τï øαρακτη� ρα κατα-
γωγη� ς των υλω� ν πïυ øρησιµïπïιη� θηκαν και τα ïπïÝα
εκδÞθηκαν η� συντÀøθηκαν στην ΚïινÞτητα η� την
ΤïυρκÝα, Þπïυ τα εν λÞγω ε� γγραæα øρησιµïπïιïυ� νται
συ� µæωνα µε την εκÀστïτε εθνικη� νïµïθεσÝα¯

γ) ε� γγραæα πïυ απïδεικνυ� ïυν Þτι η επεêεργασÝα η� η
µεταπïÝηση των υλω� ν πραγµατïπïιη� θηκε εντÞς της
ΚïινÞτητας η� της ΤïυρκÝας και τα ïπïÝα εκδÞθηκαν η�
συντÀøθηκαν στην ΚïινÞτητα η� την ΤïυρκÝα, Þπïυ τα
εν λÞγω ε� γγραæα øρησιµïπïιïυ� νται συ� µæωνα µε την
εκÀστïτε εθνικη� νïµïθεσÝα¯

δ) πιστïπïιητικÀ κυκλïæïρÝας EUR.1 η� δηλω� σεις τιµïλï-
γÝïυ πïυ απïδεικνυ� ïυν τï øαρακτη� ρα καταγωγη� ς των
υλω� ν πïυ øρησιµïπïιη� θηκαν, τα ïπïÝα εκδÞθηκαν η�
συντÀøθηκαν στην ΚïινÞτητα η� την ΤïυρκÝα συ� µæωνα
µε τï παρÞν πρωτÞκïλλï.

Íρθρï 25

Φυ� λαêη των πιστïπïιητικω� ν καταγωγη� ς και των
δικαιïλïγητικω� ν

1. Ã εêαγωγε�ας, πïυ υπïâÀλλει αÝτηση για την ε� κδïση
πιστïπïιητικïυ� κυκλïæïρÝας EUR.1, υπïøρεïυ� ται να
æυλÀσσει επÝ τρÝα τïυλÀøιστïν ε� τη τα ε� γγραæα πïυ αναæε� -
ρïνται στï Àρθρï 15 παρÀγραæïς 3.

2. Ã εêαγωγε� ας πïυ συντÀσσει δη� λωση τιµïλïγÝïυ υπï-
øρεïυ� ται να æυλÀσσει επÝ τρÝα τïυλÀøιστïν ε� τη αντÝγραæï
της εν λÞγω δη� λωσης τιµïλïγÝïυ, καθω� ς και τα ε� γγραæα
πïυ αναæε�ρïνται στï Àρθρï 19 παρÀγραæïς 3.

3. Ãι τελωνειακε� ς αρøε� ς της øω� ρας εêαγωγη� ς πïυ εκδÝ-
δïυν πιστïπïιητικÞ κυκλïæïρÝας EUR.1 υπïøρεïυ� νται να
æυλÀσσïυν επÝ τρÝα τïυλÀøιστïν ε� τη την αÝτηση πïυ ανα-
æε� ρεται στï Àρθρï 15 παρÀγραæïς 2.

4. Ãι τελωνειακε� ς αρøε� ς της øω� ρας εισαγωγη� ς υπïøρεïυ� -
νται να æυλÀσσïυν επÝ τρÝα τïυλÀøιστïν ε� τη τα πιστïπïιη-
τικÀ κυκλïæïρÝας EUR.1 και τις δηλω� σεις τιµïλïγÝïυ πïυ
κατατÝθενται σ’ αυτε� ς.

Íρθρï 26

∆ιαæïρε� ς και λÀθη εκτυ� πωσης

1. Η διαπÝστωση µικρïδιαæïρω� ν µεταêυ� των στïιøεÝων
πïυ αναæε� ρïνται στï πιστïπïιητικÞ καταγωγη� ς και εκεÝ-
νων πïυ περιλαµâÀνïνται στα ε� γγραæα πïυ κατατÝθενται
στï τελωνεÝï για τη διεκπεραÝωση των διατυπω� σεων εισα-
γωγη� ς των εµπïρευµÀτων, δεν συνεπÀγεται αæ’ εαυτη� ς την
ακυρÞτητα τïυ πιστïπïιητικïυ� καταγωγη� ς, εÀν απïδειøθεÝ
δεÞντως Þτι αυτÞ τï ε� γγραæï πρÀγµατι αντιστïιøεÝ στα
πρïσκïµισθε� ντα πρïϊÞντα.

2. Εµæανη� λÀθη εκτυ� πωσης, Þπως τα τυπïγραæικÀ λÀθη
στï πιστïπïιητικÞ καταγωγη� ς, δεν συνεπÀγïνται τη µη
απïδïøη� τïυ εν λÞγω εγγρÀæïυ, αν τα σæÀλµατα αυτÀ δεν
εÝναι τε� τïια πïυ να δηµιïυργïυ� ν αµæιâïλÝες ως πρïς την
ïρθÞτητα των στïιøεÝων τïυ σøετικïυ� εγγρÀæïυ.

Íρθρï 27

ΠïσÀ εκæρασµε� να σε ECU

1. Η øω� ρα εêαγωγη� ς καθïρÝúει τα πïσÀ στï εθνικÞ νÞµι-
σµα της øω� ρας εêαγωγη� ς, πïυ αντιστïιøïυ� ν στα εκæρασµε� -
να σε Ecu πïσÀ τα ïπïÝα ανακïινω� νïνται στις øω� ρες
εισαγωγη� ς απÞ την Επιτρïπη� των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� -
των.

2. Ùταν αυτÀ τα πïσÀ υπερâαÝνïυν τα αντÝστïιøα πïσÀ
πïυ ε� øει καθïρÝσει η øω� ρα εισαγωγη� ς, η τελευταÝα ïæεÝλει
να τα απïδεøθεÝ εÀν τα εµπïρευ� µατα τιµïλïγïυ� νται στï
νÞµισµα της øω� ρας εêαγωγη� ς. ΕÀν τα εµπïρευ� µατα τιµïλï-
γïυ� νται στï νÞµισµα Àλλïυ κρÀτïυς µε� λïυς της ΚïινÞτη-
τας η� της ΤïυρκÝας, η øω� ρα εισαγωγη� ς ïæεÝλει να αναγνω-
ρÝσει τï πïσÞ πïυ δηλω� νει η ενδιαæερÞµενη øω� ρα.

3. Τα πïσÀ πïυ εκæρÀúïνται σε εθνικÞ νÞµισµα µιας
συγκεκριµε� νης øω� ρας, εÝναι ισïδυ� ναµα µε την αντÝστïιøη
αêÝα, σε εθνικÞ νÞµισµα αυτη� ς της øω� ρας, τïυ Ecu κατÀ
την πρω� τη εργÀσιµη ηµε�ρα τïυ ÃκτωâρÝïυ 1996.

4. Τα πïσÀ πïυ εκæρÀúïνται σε Ecu και τï ισÞπïσÞ τïυς
στα εθνικÀ νïµÝσµατα των κρατω� ν µελω� ν της ΕΚ και της
ΤïυρκÝας επανεêετÀúïνται απÞ την επιτρïπη� συ� νδεσης
µετÀ απÞ αÝτηση της ΚïινÞτητας η� της ΤïυρκÝας. ΚατÀ την
εν λÞγω επανεêε� ταση, η επιτρïπη� συ� νδεσης εêασæαλÝúει
Þτι δεν θα υπÀρêει µεÝωση των πïσω� ν πïυ πρÞκειται να
øρησιµïπïιηθïυ� ν σε ïπïιïδη� πïτε εθνικÞ νÞµισµα και εêε-
τÀúει τη σκïπιµÞτητα διατη� ρησης των συνεπειω� ν των σøε-
τικω� ν ïρÝων σε πραγµατικε� ς τιµε� ς. Για τï σκïπÞ αυτÞ,
µπïρεÝ να απïæασÝσει την τρïπïπïÝηση των πïσω� ν πïυ
εκæρÀúïνται σε Ecu.

ΤΙΤΛÃΣ VI

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙÃΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Íρθρï 28

ΑµïιâαÝα συνδρïµη�

1. Ãι τελωνειακε� ς αρøε� ς των κρατω� ν µελω� ν της ΕΚ και
της ΤïυρκÝας κïινïπïιïυ� ν αµïιâαÝα, µε�σω της Επιτρïπη� ς
των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των, τα υπïδεÝγµατα των απï-
τυπωµÀτων των σæραγÝδων πïυ øρησιµïπïιïυ� ν ïι υπηρε-
σÝες τïυς για την ε� κδïση των πιστïπïιητικω� ν EUR.1 και
τις διευθυ� νσεις των τελωνειακω� ν αρøω� ν πïυ εÝναι αρµÞδιες
για τïν ε� λεγøï των εν λÞγω πιστïπïιητικω� ν, καθω� ς και των
δηλω� σεων τιµïλïγÝïυ.

2. Για να διασæαλιστεÝ η ïρθη� εæαρµïγη� τïυ παρÞντïς
πρωτïκÞλλïυ, η ΚïινÞτητα και η ΤïυρκÝα παρε� øïυν αµïι-
âαÝα συνδρïµη� µε� σω των αρµÞδιων τελωνειακω� ν υπηρε-
σιω� ν για τïν ε� λεγøï της γνησιÞτητας των πιστïπïιητικω� ν
κυκλïæïρÝας EUR.1 η� των δηλω� σεων τιµïλïγÝïυ και της
ακρÝâειας των πληρïæïριω� ν πïυ περιε� øïνται σ’ αυτÀ τα
ε� γγραæα.

Íρθρï 29

Îλεγøïς των πιστïπïιητικω� ν καταγωγη� ς

1. Ã µεταγενε� στερïς ε� λεγøïς των πιστïπïιητικω� ν καταγω-
γη� ς πραγµατïπïιεÝται δειγµατïληπτικÀ η� κÀθε æïρÀ πïυ
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ïι τελωνειακε� ς αρøε� ς της øω� ρας εισαγωγη� ς ε� øïυν âÀσιµες
αµæιâïλÝες ως πρïς τη γνησιÞτητα τε� τïιων εγγρÀæων, τï
øαρακτη� ρα καταγωγη� ς των σøετικω� ν πρïϊÞντων η� την
εκπλη� ρωση των λïιπω� ν Þρων τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλ-
λïυ.

2. Για την εæαρµïγη� των διατÀêεων της παραγρÀæïυ 1, ïι
τελωνειακε� ς αρøε� ς της øω� ρας εισαγωγη� ς ïæεÝλïυν να επι-
στρε�æïυν τï πιστïπïιητικÞ κυκλïæïρÝας EUR.1, τï τιµï-
λÞγιï, αν ε� øει υπïâληθεÝ, τη δη� λωση τιµïλïγÝïυ η� τï αντÝ-
στïιøï αντÝγραæï, στις τελωνειακε� ς αρøε� ς της øω� ρας εêα-
γωγη� ς, αναæε� ρïντας, Þπïυ κρÝνεται σκÞπιµï, τïυς λÞγïυς
πïυ δικαιïλïγïυ� ν την ε� ρευνα. Πρïς επÝρρωση της αÝτηση� ς
τïυς για ε� λεγøï, αυτε� ς παρε� øïυν Þλα τα ε� γγραæα και Þλες
τις πληρïæïρÝες πïυ ε� øïυν συγκεντρω� σει και πïυ δικαιï-
λïγïυ� ν την υπïψÝα Þτι ïι µνεÝες πïυ αναγρÀæïνται στï
πιστïπïιητικÞ καταγωγη� ς εÝναι ανακριâεÝς.

3. Ã ε� λεγøïς διενεργεÝται απÞ τις τελωνειακε� ς αρøε� ς της
øω� ρας εêαγωγη� ς. Για τï σκïπÞ αυτÞ, αυτε� ς ε� øïυν τï
δικαÝωµα να úητïυ� ν την πρïσκÞµιση κÀθε απïδεικτικïυ�
στïιøεÝïυ και να διενεργïυ� ν ελε� γøïυς των λïγιστικω� ν
âιâλÝων τïυ εêαγωγε� α, καθω� ς και ïπïιïνδη� πïτε Àλλï
ε� λεγøï κρÝνïυν αναγκαÝï.

4. Αν ïι τελωνειακε� ς αρøε� ς της øω� ρας εισαγωγη� ς απïæα-
σÝσïυν να αναστεÝλïυν την πρïτιµησιακη� µεταøεÝριση για
τα συγκεκριµε� να πρïϊÞντα, εν αναµïνη� των απïτελεσµÀ-
των τïυ ελε� γøïυ, ïæεÝλïυν να επιτρε� ψïυν στïν εισαγωγε� α
να παραλÀâει τα πρïϊÞντα υπÞ τïν Þρï επιâïλη� ς των
πρïληπτικω� ν µε� τρων πïυ κρÝνïνται απαραÝτητα.

5. Ãι τελωνειακε� ς αρøε� ς πïυ úητïυ� ν τη διενε� ργεια τïυ
ελε� γøïυ πρε�πει να ενηµερω� νïνται για τα απïτελε� σµατα
τïυ ελε� γøïυ τï ταøυ� τερï δυνατÞ. Τα εν λÞγω απïτελε� σµα-
τα πρε�πει να ïρÝúïυν σαæω� ς αν τα ε� γγραæα εÝναι γνη� σια
και αν τα σøετικÀ πρïϊÞντα µπïρεÝ πρÀγµατι να θεωρη-
θïυ� ν ως πρïϊÞντα καταγωγη� ς ΚïινÞτητας η� ΤïυρκÝας και
Þτι πληρïυ� ν τïυς λïιπïυ� ς Þρïυς τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλ-
λïυ.

6. ΕÀν, σε περÝπτωση âÀσιµων αµæιâïλιω� ν, δεν υπÀρøει
απÀντηση εντÞς δε� κα µηνω� ν απÞ την ηµερïµηνÝα υπïâï-
λη� ς της αÝτησης ελε� γøïυ η� εÀν η απÀντηση δεν περιλαµâÀ-
νει επαρκεÝς πληρïæïρÝες για τη διαπÝστωση της γνησιÞτη-
τας τïυ εν λÞγω εντυ� πïυ η� την πραγµατικη� καταγωγη� των
πρïϊÞντων, ïι τελωνειακε� ς αρøε� ς πïυ ε� øïυν úητη� σει πληρï-
æïρÝες αρνïυ� νται, εκτÞς ανωτε� ρας âÝας η� εκτÀκτων περι-
στÀσεων, τï ευεργε� τηµα των πρïτιµη� σεων πïυ πρïâλε� πει η
συµæωνÝα.

Íρθρï 30

∆ιακανïνισµÞς διαæïρω� ν

Ùταν πρïκυ� πτïυν διαæïρε� ς σε σøε� ση µε τις διαδικασÝες
ελε� γøïυ τïυ Àρθρïυ 31, ïι ïπïÝες δεν µπïρïυ� ν να διευθε-
τηθïυ� ν µεταêυ� των τελωνειακω� ν αρøω� ν πïυ úητïυ� ν τïν
ε� λεγøï και των τελωνειακω� ν αρøω� ν πïυ εÝναι υπευ� θυνες
για τη διενε�ργειÀ τïυ η� Þταν δηµιïυργïυ� νται πρïâλη� µατα
ως πρïς την ερµηνεÝα τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ, αυτε� ς
υπïâÀλλïνται πρïς εêε� ταση στην επιτρïπη� συ� νδεσης.

Σε κÀθε περÝπτωση, ïι διαæïρε� ς µεταêυ� τïυ εισαγωγε� α και
των τελωνειακω� ν αρøω� ν της øω� ρας εισαγωγη� ς διευθετïυ� -
νται âÀσει της νïµïθεσÝας της εν λÞγω øω� ρας.

Íρθρï 31

Κυρω� σεις

ΕπιâÀλλïνται κυρω� σεις σε κÀθε πρÞσωπï τï ïπïÝï
συντÀσσει η� πρïκαλεÝ τη συ� νταêη εγγρÀæïυ τï ïπïÝï
περιε� øει εσæαλµε� νες πληρïæïρÝες, µε σκïπÞ την επÝτευêη
πρïτιµησιακη� ς µεταøεÝρισης για τα πρïϊÞντα.

Íρθρï 32

Ελευ� θερες úω� νες

1. Η ΚïινÞτητα και η ΤïυρκÝα λαµâÀνïυν Þλα τα απαραÝ-
τητα µε� τρα πρïκειµε� νïυ να διασæαλÝúïυν Þτι τα εµπïρευ� -
µατα πïυ τελïυ� ν υπÞ την κÀλυψη πιστïπïιητικïυ� καταγω-
γη� ς και παραµε� νïυν κατÀ τη διÀρκεια της µεταæïρÀς τïυς
σε ελευ� θερη úω� νη πïυ âρÝσκεται στï ε� δαæÞς τïυς, δεν
αντικαθÝστανται απÞ Àλλα εµπïρευ� µατα ïυ� τε υπïâÀλλï-
νται σε επεêεργασÝες Àλλες απÞ τις συνη� θεις εργασÝες πïυ
απïâλε� πïυν στη διατη� ρηση� τïυς σε καλη� κατÀσταση.

2. ΚατÀ παρε� κκλιση των διατÀêεων της παραγρÀæïυ 1,
Þταν πρïϊÞντα καταγωγη� ς της ΚïινÞτητας η� της ΤïυρκÝας
εισÀγïνται σε ελευ� θερη úω� νη υπÞ την κÀλυψη πιστïπïιητι-
κïυ� καταγωγη� ς και υæÝστανται επεêεργασÝα η� µεταπïÝηση,
ïι ενδιαæερÞµενες αρøε� ς ïæεÝλïυν να εκδÝδïυν νε� ï πιστï-
πïιητικÞ EUR.1, εæÞσïν τï úητη� σει ï εêαγωγε� ας, αν η
επεêεργασÝα η� η µεταπïÝηση εÝναι συ� µæωνες µε τις διατÀ-
êεις τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ.

ΤΙΤΛÃΣ VII

ΘΕÃΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

Íρθρï 33

Εæαρµïγη� τïυ πρωτïκÞλλïυ

1. Ã Þρïς «ΚïινÞτητα» πïυ øρησιµïπïιεÝται στï Àρθρï 2
δεν καλυ� πτει τη Θε� ïυτα και τη ΜελÝλια.

2. ΠρïϊÞντα καταγωγη� ς ΤïυρκÝας υπÀγïνται, Þταν εισÀ-
γïνται στη Θε� ïυτα και τη ΜελÝλια, στï Ýδιï απÞ κÀθε
Àπïψη τελωνειακÞ καθεστω� ς µε αυτÞ πïυ εæαρµÞúεται
στα πρïϊÞντα καταγωγη� ς τïυ τελωνειακïυ� εδÀæïυς της
ΚïινÞτητας âÀσει τïυ πρωτïκÞλλïυ αριθ. 2 της πρÀêης
πρïσøω� ρησης τïυ ΒασιλεÝïυ της ΙσπανÝας και της Πïρτï-
γαλικη� ς ∆ηµïκρατÝας στις Ευρωπαϊκε� ς ΚïινÞτητες. Η
ΤïυρκÝα παρε� øει στις εισαγωγε� ς πρïϊÞντων καταγωγη� ς
Θε� ïυτας και ΜελÝλιας πïυ καλυ� πτïνται απÞ τη συµæωνÝα
τï Ýδιï τελωνειακÞ καθεστω� ς µε αυτÞ πïυ παρε� øει στα
πρïϊÞντα κïινïτικη� ς καταγωγη� ς και πρïε� λευσης.
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3. Για την εæαρµïγη� της παραγρÀæïυ 2, τï παρÞν πρωτÞ-
κïλλï ισøυ� ει, τηρïυµε� νων των αναλïγιω� ν, στα πρïϊÞντα
καταγωγη� ς Θε� ïυτας και ΜελÝλιας, µε την επιæυ� λαêη των
ειδικω� ν Þρων πïυ καθïρÝúïνται στï Àρθρï 34.

Íρθρï 34

ΕιδικïÝ Þρïι

1. ΕæÞσïν µεταæε� ρθηκαν απευθεÝας συ� µæωνα µε τις δια-
τÀêεις τïυ Àρθρïυ 11 τα ακÞλïυθα πρïϊÞντα θεωρïυ� νται
ως:

1. πρïϊÞντα καταγωγη� ς Θε� ïυτας και ΜελÝλιας:

α) τα πρïϊÞντα πïυ παρÀγïνται εê ïλïκλη� ρïυ στη
Θε� ïυτα και στη ΜελÝλια¯

â) τα πρïϊÞντα πïυ παρÀγïνται στη Θε�ïυτα και στη
ΜελÝλια, για την κατασκευη� των ïπïÝων øρησιµï-
πïιïυ� νται πρïϊÞντα εκτÞς αυτω� ν πïυ αναæε� ρïνται
στï στïιøεÝï α), υπÞ την πρïυMπÞθεση Þτι:

i) τα πρïϊÞντα αυτÀ απïτε� λεσαν αντικεÝµενï
επαρκω� ν επεêεργασιω� ν η� µεταπïιη� σεων κατÀ
την ε� ννïια τïυ Àρθρïυ 5 τïυ παρÞντïς πρωτï-
κÞλλïυ η� Þτι

ii) τα πρïϊÞντα αυτÀ κατÀγïνται απÞ την ΤïυρκÝα
η� την ΚïινÞτητα κατÀ την ε� ννïια τïυ παρÞντïς
πρωτïκÞλλïυ, εæÞσïν ε� øïυν υπïâληθεÝ σε επε-
êεργασÝες η� µεταπïιη� σεις πε� ραν των ανεπαρκω� ν
επεêεργασιω� ν η� µεταπïιη� σεων πïυ αναæε� ρï-
νται στï Àρθρï 6 παρÀγραæïς 1¯

2. πρïϊÞντα καταγωγη� ς ΤïυρκÝας:

α) τα πρïϊÞντα πïυ παρÀγïνται εê ïλïκλη� ρïυ στην
ΤïυρκÝα¯

â) τα πρïϊÞντα πïυ παρÀγïνται στην ΤïυρκÝα για την
κατασκευη� των ïπïÝων øρησιµïπïιïυ� νται πρïϊÞντα
εκτÞς αυτω� ν πïυ αναæε� ρïνται στï στïιøεÝï α), υπÞ
την πρïυMπÞθεση Þτι τα πρïϊÞντα αυτÀ:

i) απïτε� λεσαν τï αντικεÝµενï επαρκω� ν επεêεργα-
σιω� ν η� µεταπïιη� σεων κατÀ την ε� ννïια τïυ Àρ-
θρïυ 5 τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ η� Þτι

ii) κατÀγïνται, κατÀ την ε� ννïια τïυ παρÞντïς
πρωτïκÞλλïυ, απÞ τη Θε� ïυτα και τη ΜελÝλια η�
την ΚïινÞτητα, εæÞσïν ε� øïυν υπïâληθεÝ σε επε-
êεργασÝες η� µεταπïιη� σεις πε� ραν των ανεπαρκω� ν
επεêεργασιω� ν η� µεταπïιη� σεων πïυ αναæε� ρï-
νται στï Àρθρï 6 παρÀγραæïς 1.

2. Η Θε�ïυτα και η ΜελÝλα θεωρïυ� νται ενιαÝï ε� δαæïς.

3. Ã εêαγωγε� ας η� ï εêïυσιïδïτηµε� νïς αντιπρÞσωπÞς τïυ
υπïøρεïυ� ται να αναγρÀψει τις µνεÝες «ΤïυρκÝα» και «Θε� -
ïυτα η� ΜελÝλια» στη θε� ση 2 τïυ πιστïπïιητικïυ� EUR.1 η�
στις δηλω� σεις τιµïλïγÝïυ. Επιπλε� ïν, στην περÝπτωση πρïϊ-
Þντων καταγωγη� ς Θε� ïυτας και ΜελÝλιας, ï øαρακτη� ρας
καταγωγη� ς πρε� πει να αναγρÀæεται στη θε� ση 4 τïυ πιστï-
πïιητικïυ� EUR.1 η� σε δηλω� σεις τιµïλïγÝïυ.

4. Ãι ισπανικε� ς τελωνειακε� ς αρøε� ς αναλαµâÀνïυν να
διασæαλÝσïυν την εæαρµïγη� τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ
στη Θε�ïυτα και ΜελÝλια.

ΤΙΤΛÃΣ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑ¥ΕΙΣ

Íρθρï 35

Τρïπïπïιη� σεις τïυ πρωτïκÞλλïυ

Τï συµâïυ� λιï συ� νδεσης µπïρεÝ να απïæασÝσει να τρïπï-
πïιη� σει τις διατÀêεις τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΠΕ¥ΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤÃΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤÃΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤÃΣ II

ΣηµεÝωση 1:

Ã πÝνακας αναæε� ρει τïυς Þρïυς πïυ απαιτïυ� νται για να θεωρηθïυ� ν Þλα τα πρïϊÞντα επαρκω� ς επεêεργασθε� -
ντα η� µεταπïιηθε� ντα κατÀ την ε� ννïια τïυ Àρθρïυ 5 τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ.

ΣηµεÝωση 2:

2.1. Στις δυ� ï πρω� τες στη� λες τïυ πÝνακα περιγρÀæεται τï παραγÞµενï πρïϊÞν. Η πρω� τη στη� λη αναæε� ρει τïν
αριθµÞ της δασµïλïγικη� ς κλÀσης η� τïυ κεæαλαÝïυ τïυ εναρµïνισµε� νïυ συστη� µατïς και η δευ� τερη
στη� λη την περιγραæη� των εµπïρευµÀτων πïυ αντιστïιøεÝ σ’ αυτη� την κλÀση η� κεæÀλαιï. Για κÀθε
ε� νδειêη πïυ περιλαµâÀνεται στις δυ� ï πρω� τες στη� λες, παρε� øεται ε� νας κανÞνας στις στη� λες 3 η� 4. Ùταν,
σε ïρισµε� νες περιπτω� σεις, τïυ αριθµïυ� της πρω� της στη� λης πρïηγεÝται η ε� νδειêη «ex», αυτÞ σηµαÝνει Þτι
ïι κανÞνες στις στη� λες 3 η� 4 εæαρµÞúïνται µÞνï για τï τµη� µα της κλÀσης η� τïυ κεæαλαÝïυ Þπως
περιγρÀæεται στη στη� λη 2.

2.2. Ùταν στη στη� λη 1 συγκεντρω� νïνται περισσÞτερïι κωδικïÝ κλÀσεων η� Þταν στη στη� λη αυτη� αναæε� ρεται
ε� νας αριθµÞς κεæαλαÝïυ και, κατÀ συνε� πεια, τα πρïϊÞντα πïυ περιλαµâÀνïνται στη στη� λη 2 περιγρÀ-
æïνται µε γενικïυ� ς Þρïυς, ïι σøετικïÝ κανÞνες πïυ αναæε� ρïνται στις στη� λες 3 η� 4 εæαρµÞúïνται σε Þλα
τα πρïϊÞντα τα ïπïÝα, στï πλαÝσιï τïυ εναρµïνισµε� νïυ συστη� µατïς, κατατÀσσïνται σε διÀæïρες
κλÀσεις τïυ εν λÞγω κεæαλαÝïυ η� σε ïπïιαδη� πïτε απÞ τις κλÀσεις πïυ εµæανÝúïνται µαúÝ στη στη� λη
1.

2.3. Ùταν υπÀρøïυν διÀæïρïι κανÞνες στïν παρÞντα πÝνακα πïυ εæαρµÞúïνται σε διÀæïρα πρïϊÞντα της
Ýδιας δασµïλïγικη� ς κλÀσης, κÀθε εδÀæιï περιε� øει την περιγραæη� εκεÝνïυ τïυ τµη� µατïς της κλÀσης πïυ
καλυ� πτεται απÞ τïυς κανÞνες πïυ αναæε� ρïνται παραπλευ� ρως στις στη� λες 3 η� 4.

2.4. Ùταν για κÀπïιï στïιøεÝï στις δυ� ï πρω� τες στη� λες, παρε� øεται κανÞνας και στις δυ� ï στη� λες 3 και 4, ï
εêαγωγε� ας µπïρεÝ να επιλε� γει, ως εναλλακτικη� λυ� ση, να εæαρµÞúει εÝτε τïν κανÞνα πïυ παρε� øεται στη
στη� λη 3 εÝτε εκεÝνïν πïυ παρε� øεται στη στη� λη 4. Αν δεν παρε� øεται κανÞνας καταγωγη� ς στη στη� λη 4,
εæαρµÞúεται ï κανÞνας πïυ παρε� øεται στη στη� λη 3.

ΣηµεÝωση 3:

3.1. Ãι διατÀêεις τïυ Àρθρïυ 5 τïυ πρωτïκÞλλïυ πïυ αæïρïυ� ν πρïϊÞντα τα ïπïÝα ε� øïυν απïκτη� σει την
ιδιÞτητα τïυ «πρïϊÞντïς καταγωγη� ς» και øρησιµïπïιïυ� νται για την κατασκευη� Àλλων πρïϊÞντων
ισøυ� ïυν ανεêÀρτητα απÞ τï αν η εν λÞγω ιδιÞτητα απïκτη� θηκε στï εργïστÀσιï Þπïυ øρησιµïπïιïυ� νται
τα εν λÞγω πρïϊÞντα η� σε Àλλï εργïστÀσιï στην ΚïινÞτητα η� στην ΤïυρκÝα.

3.2. Ã κανÞνας πïυ αναæε� ρεται στïν πÝνακα καθïρÝúει την ελÀøιστη âαθµÝδα επεêεργασÝας η� µεταπïÝησης
πïυ απαιτεÝται¯ συνεπω� ς, περαιτε� ρω επεêεργασÝες η� µεταπïιη� σεις πρïσδÝδïυν επÝσης την ιδιÞτητα τïυ
πρïϊÞντïς καταγωγη� ς¯ αντÝθετα, υπïδεε� στερες επεêεργασÝες η� µεταπïιη� σεις δεν πρïσδÝδïυν τï øαρα-
κτη� ρα καταγωγη� ς. ∆ηλαδη� , αν ε� νας κανÞνας πρïâλε� πει Þτι εÝναι δυνατÞ να øρησιµïπïιïυ� νται µη
καταγÞµενες υ� λες πïυ âρÝσκïνται σε ε� να καθïρισµε� νï στÀδιï επεêεργασÝας, η øρησιµïπïÝηση τε� τïιων
υλω� ν πïυ âρÝσκïνται σε πρïγενε� στερï στÀδιï επεêεργασÝας επιτρε� πεται επÝσης, ενω� η øρησιµïπïÝηση
τε� τïιων υλω� ν πïυ âρÝσκïνται σε µεταγενε� στερï στÀδιï επεêεργασÝας δεν επιτρε� πεται.

3.3. Με την επιæυ� λαêη της σηµεÝωσης 3.2, Þταν ï κανÞνας ïρÝúει Þτι εÝναι δυνατÞ να øρησιµïπïιηθïυ� ν
«υ� λες ïπïιασδη� πïτε κλÀσης», µπïρεÝ να øρησιµïπïιηθïυ� ν και υ� λες της Ýδιας κλÀσης µε τï πρïϊÞν, µε
την επιæυ� λαêη, ωστÞσï, ειδικω� ν περιïρισµω� ν πïυ περιλαµâÀνïνται, ενδεøïµε� νως, στïν κανÞνα. Η
ε� κæραση, ωστÞσï, «κατασκευη� απÞ υ� λες ïπïιασδη� πïτε κλÀσης, συµπεριλαµâανïµε� νων Àλλων υλω� ν της
κλÀσης . . . » σηµαÝνει Þτι εÝναι δυνατÞ να øρησιµïπïιηθïυ� ν µÞνïν υ� λες πïυ υπÀγïνται στην Ýδια κλÀση
µε πρïϊÞν στï ïπïÝï αντιστïιøεÝ διαæïρετικη� περιγραæη� απÞ αυτη� πïυ ισøυ� ει για τï πρïϊÞν πïυ
αναæε� ρεται στη στη� λη 2.

3.4. Ùταν κανÞνας τïυ πÝνακα ïρÝúει Þτι κÀπïιï πρïϊÞν µπïρεÝ να κατασκευασθεÝ απÞ περισσÞτερες απÞ
µÝα υ� λες, αυτÞ σηµαÝνει Þτι εÝναι δυνατÞ να øρησιµïπïιηθïυ� ν µÝα η� περισσÞτερες υ� λες. ∆εν απαιτεÝται
πρïæανω� ς να øρησιµïπïιηθïυ� ν ταυτÞøρïνα Þλες ïι υ� λες.

3.5. Ùταν κανÞνας τïυ πÝνακα πρïâλε� πει Þτι κÀπïιï πρïϊÞν πρε� πει να ε� øει κατασκευασθεÝ απÞ µια
συγκεκριµε� νη υ� λη, ï Þρïς αυτÞς δεν απïκλεÝει πρïæανω� ς τη øρησιµïπïÝηση Àλλων υλω� ν ïι ïπïÝες,
λÞγω της Ýδιας της æυ� σης τïυς, δεν εÝναι δυνατÞ να πληρïυ� ν τïν κανÞνα.
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Π.ø.:

Ã κανÞνας για τις πρïπαρασκευασµε� νες τρïæε� ς της κλÀσης 1904, ï ïπïÝïς απïκλεÝει ρητω� ς τη øρη� ση
των δηµητριακω� ν και των παραγω� γων τïυς, δεν απïγïρευ� ει πρïæανω� ς τη øρη� ση ανÞργανων αλÀτων,
øηµικω� ν ïυσιω� ν η� Àλλων πρÞσθετων πïυ δεν παρÀγïνται απÞ δηµητριακÀ.

ΑυτÞ δεν ισøυ� ει, ωστÞσï, για πρïϊÞντα τα ïπïÝα, αν και δεν εÝναι δυνατÞ να κατασκευαστïυ� ν απÞ τη
συγκεκριµε� νη υ� λη πïυ ïρÝúεται στïν πÝνακα, εÝναι δυνατÞ να παραøθïυ� ν απÞ υ� λες της Ýδιας æυ� σης σε
πρïγενε� στερï στÀδιï επεêεργασÝας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΜΕΤΑΠÃΙΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΚΑΤΑΓÃΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΠÃΥ
ΠΡÃΣ∆Ι∆ÃΥΝ ΤÃΝ ÌΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤÃΥ ΚΑΤΑΓÃΜΕΝÃΥ ΠΡÃÏÃΝΤÃΣ

∆ασµïλïγικη� κλÀση ΕΣ Περιγραæη� εµπïρευµÀτων
ΠÝνακας των επεêεργασιω� ν η� µεταπïιη� σεων επÝ µη καταγÞµενων

υλω� ν πïυ πρïσδÝδïυν τïν øαρακτη� ρα τïυ καταγÞµενïυ πρïϊÞντïς

(1) (2) (3)

ΚεæÀλαιï 1 ·ω� να úωντανÀ Ùλα τα øρησιµïπïιïυ� µενα úω� α τïυ κεæαλαÝïυ 1 πρε� πει
να εÝναι πλη� ρως παραγÞµενα

ΚεæÀλαιï 2 Κρε� ατα και παραπρïϊÞντα σæαγÝων, âρω� σιµα Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες των κεæαλαÝων 1 και 2 πρε� πει να εÝναι πλη� ρως
παραøθεÝσες

ΚεæÀλαιï 3 ΨÀρια και µαλακÞστρακα, µαλÀκια και Àλλα
ασπÞνδυλα υδρÞâια

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες τïυ κεæαλαÝïυ 3 πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθεÝ-
σες

ex ΚεæÀλαιï 4 ΓÀλα και πρïϊÞντα γαλακτïκïµÝας¯ αυγÀ πτηγω� ν¯ µε� λι
æυσικÞ¯ πρïϊÞντα âρω� σιµα úωικη� ς πρïε� λευσης, πïυ δεν
κατïνïµÀúïνται ïυ� τε περιλαµâÀνïνται αλλïυ� ¯ εκτÞς
απÞ:

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες τïυ κεæαλαÝïυ 4 πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθεÝ-
σες

ex 0403 ΒïυτυρÞγαλα, πηγµε� νï γÀλα και πηγµε� νη κρε� µα,
γιαïυ� ρτι, κεæÝρ και Àλλα γÀλατα και κρε� µες πïυ ε� øïυν
υπïστεÝ Þêινα, ε� στω και συµπυκνωµε� να η� µε πρïσθη� κη
úÀøαρης η� Àλλων γλυκαντικω� ν

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα:

— Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες υ� λες τïυ κεæαλαÝïυ 4
πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθεÝσες

— η αêÝα ïπïιασδη� πïτε øρησιµïπïιïυ� µενης υ� λης τïυ
κεæαλαÝïυ 17 δεν υπερâαÝνει τï 30 % της τιµη� ς εκ
τïυ εργïστασÝïυ τïυ πρïϊÞντïς

0504 00 00 Îντερα, κυ� στεις και στïµÀøια úω� ων, ïλÞκληρα η� σε
τεµÀøια, Àλλα απÞ εκεÝνα των ψαριω� ν, νωπÀ, διατηρη-
µε� να µε απλη� ψυ� êη, κατεψυγµε� να, αλατισµε� να η� σε
Àλµη, απïêεραµε� να η� καπνιστÀ

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες τïυ κεæαλαÝïυ 5 πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθεÝ-
σες

0511 ΠρïϊÞντα úωικη� ς πρïε� λευσης, πïυ δεν κατïνïµÀúïνται
ïυ� τε περιλαµâÀνïνται αλλïυ� ¯ úω� α µη úωνταντÀ των
κεæαλαÝων 1 η� 3, ακατÀλληλα για τη διατρïæη� τïυ
ανθρω� πïυ

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες τïυ κεæαλαÝïυ 5 πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθεÝ-
σες

ΚεæÀλαιï 6 ΦυτÀ úωντανÀ και πρïϊÞντα της ανθïκïµÝας Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα:

— Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες υ� λες τïυ κεæαλαÝïυ 6
πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθεÝσες

— η αêÝα ïπïιασδη� πïτε øρησιµïπïιïυ� µενης υ� λης τïυ
κεæαλαÝïυ 17 δεν υπερâαÝνει τï 50 % της τιµη� ς εκ
τïυ εργïστασÝïυ τïυ πρïϊÞντïς

ex ΚεæÀλαιï 7 ΛαøανικÀ, æυτÀ, ρÝúες και κÞνδυλïι, âρω� σιµα, εκτÞς
απÞ τï γλυκÞ καλαµπÞκι των κλÀσεων 0710 40 00 και
0711 90 30

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες τïυ κεæαλαÝïυ 7 πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθεÝ-
σες

ΚεæÀλαιï 8 ΚαρπïÝ και æρïυ� τα âρω� σιµα, æλïυ� δες εσπεριδïειδω� ν η�
πεπïνιω� ν

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα:

— Þλïι ïι καρπïÝ και τα æρïυ� τα πρε� πει να εÝναι πλη� ρως
παραøθε� ντα

— η αêÝα ïπïιασδη� πïτε øρησιµïπïιïυ� µενης υ� λης τïυ
κεæαλαÝïυ 17 δεν υπερâαÝνει τï 30 % της τιµη� ς εκ
τïυ εργïστασÝïυ τïυ πρïϊÞντïς
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∆ασµïλïγικη� κλÀση ΕΣ Περιγραæη� εµπïρευµÀτων
ΠÝνακας των επεêεργασιω� ν η� µεταπïιη� σεων επÝ µη καταγÞµενων

υλω� ν πïυ πρïσδÝδïυν τïν øαρακτη� ρα τïυ καταγÞµενïυ πρïϊÞντïς

(1) (2) (3)

ex ΚεæÀλαιï 9 Καæε� ς, τσÀι και µπαøαρικÀ, εκτÞς απÞ: Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες τïυ κεæαλαÝïυ 9 πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθεÝ-
σες

0901 Καæε� ς, ε� στω και καâïυρντισµε� νïς η� øωρÝς καæεινη¯
κελυ� æη και æλïυ� δες καæε� ¯ υπïκατÀστατα τïυ καæε�
πïυ περιε� øïυν καæε� , ïπïιεσδη� πïτε και αν εÝναι ïι
αναλïγÝες τïυ µεÝγµατïς

Παρασκευη� απÞ τις υ� λες ïπïιασδη� πïτε κλÀσης

0902 ΤσÀι, ε� στω και αρωµατισµε� νï Παρασκευη� απÞ τις υ� λες ïπïιασδη� πïτε κλÀσης

ex 0910 ΜεÝγµατα µπαøαρικω� ν Παρασκευη� απÞ τις υ� λες ïπïιασδη� πïτε κλÀσης

ΚεæÀλαιï 10 ∆ηµητριακÀ Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες τïυ κεæαλαÝïυ 10 πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθεÝ-
σες

ex ΚεæÀλαιï 11 ΠρïϊÞντα αλευρïπïιÝας, âυ� νη¯ Àµυλα κÀθε εÝδïυς¯
ινïυλÝνη, γλïυτε� νη απÞ σιτÀρι, εκτÞς απÞ:

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλα τα δηµητριακÀ, âρω� σι-
µα, λαøανικÀ, ρÝúες και κÞνδυλïι της κλÀσης 0714 η�
καρπïÝ πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθε� ντα

ex 1106 Αλευ� ρια και σιµιγδÀλια απÞ êερÀ Þσπρια της κλÀσης
0713, απïæλïιωµε� να

¥η� ρανση και Àλευση Þσπριων της κλÀσης 0708

ΚεæÀλαιï 12 Σπε� ρµατα και καρπïÝ ελαιω� δεις¯ σπε� ρµατα, σπÞρïι και
διÀæïρïι καρπïÝ¯ âιïµηøανικÀ και æαρµακευτικÀ
æυτÀ¯ Àøυρα και øïρτïνïµε� ς

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες τïυ κεæαλαÝïυ 12 πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθεÝ-
σες

ex 1302 Πηκτικε� ς υ� λες, πηκτινικε� ς και πηκτικε� ς ενω� σεις Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα η αêÝα Þλων των øρησιµï-
πïιïυ� µενων υλω� ν δεν υπερâαÝνει τï 50 % της τιµη� ς εκ
τïυ εργïστασÝïυ τïυ πρïϊÞντïς

1501 ÌïιρινÀ λÝπη (συµπεριλαµâανïµε� νïυ και τïυ sain-
doux) και λÝπη πïυλερικω� ν, Àλλα απÞ εκεÝνα των
κλÀσεων 0209 η� 1503

— ΛÝπη απÞ κÞκαλα η� κατÀλïιπα Παρασκευη� απÞ υ� λες ïπïιασδη� πïτε κλÀσης, εκτÞς των
κλÀσεων 0203, 0206 η� 0207 η� τα κÞκαλα της κλÀσης
0506

— Íλλα Παρασκευη� απÞ κρε� ας η� âρω� σιµα παραπρïϊÞντα σæα-
γÝων øïιρινω� ν της κλÀσης 0203 η� 0206 η� απÞ κρε� ας και
âρω� σιµα παραπρïϊÞντα σæαγÝων πïυλερικω� ν της κλÀσης
0207

1502 ΛÝπη âïïειδω� ν, πρïâατïειδω� ν η� αιγïειδω� ν Àλλα απÞ
εκεÝνα της κλÀσης 1503

— ΛÝπη απÞ κÞκαλα η� κατÀλïιπα Παρασκευη� απÞ υ� λες ïπïιασδη� πïτε κλÀσης, εκτÞς απÞ
εκεÝνες των κλÀσεων 0201, 0202, 0204 η� 0206 η� τα κÞκαλα
της κλÀσης 0506

— Íλλα Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες τïυ κεæαλαÝïυ 2 πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθεÝ-
σες

1503 ΣτεατÝνη, λÀδι µε την ïνïµασÝα «saindoux», ελαιïστεα-
τÝνη, ελαιïµαργαρÝνη και στεατε� λαιï, πïυ δεν ε� øïυν
γαλακτωµατïπïιηθεÝ ïυ� τε αναµειøθεÝ ïυ� τε αλλιω� ς
παρασκευασθεÝ

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες κατατÀσσïνται σε κλÀση Àλλη απÞ εκεÝνη τïυ πρïϊ-
Þντïς
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∆ασµïλïγικη� κλÀση ΕΣ Περιγραæη� εµπïρευµÀτων
ΠÝνακας των επεêεργασιω� ν η� µεταπïιη� σεων επÝ µη καταγÞµενων

υλω� ν πïυ πρïσδÝδïυν τïν øαρακτη� ρα τïυ καταγÞµενïυ πρïϊÞντïς

(1) (2) (3)

1504 ΛÝπη και λÀδια και τα κλÀσµατÀ τïυς, ψαριω� ν η�
θαλασσÝων θηλαστικω� ν, ε� στω και εêευγενισµε� να, αλλÀ
Þøι øηµικω� ς µετασøηµατισµε� να:

— ΣτερεÀ κλÀσµατα Παρασκευη� απÞ υ� λες ïπïιασδη� πïτε κλÀσης, συµπερι-
λαµâανïµε� νων και των Àλλων υλω� ν της κλÀσης 1504

— Íλλα Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες των κεæαλαÝων 2 και 3 πρε� πει να εÝναι πλη� ρως
παραøθεÝσες

1507
ε� ως

ΦυτικÀ λÀδια και τα κλÀσµατÀ τïυς:

ex 1515 — Σïγιε� λαιï, αραøιδε� λαιï, æïινικε� λαιï, λÀδι κïπρÀ,
æïινικïπυρηνε� λαιï, babassu, σισαµε� λαιï και λÀδια
απÞ oleococca, oiticica κερÝ myrica, κερÝ ΙαπωνÝας,
πïυ πρïïρÝúïνται για τεøνικε� ς η� âιïµηøανικε� ς øρη� -
σεις, Àλλες απÞ την παρασκευη� πρïϊÞντων για την
ανθρω� πινη διατρïæη�

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες κατατÀσσïνται σε κλÀση Àλλη απÞ εκεÝνη τïυ πρïϊ-
Þντïς

— ΣτερεÀ κλÀσµατα Παρασκευη� απÞ Àλλες υ� λες των κλÀσεων 1507 ε� ως 1515

— Íλλα Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθεÝσες (1)

ex 1516 ΛÝπη και λÀδια úωικÀ η� æυτικÀ και τα κλÀσµατÀ τïυς,
µερικω� ς η� ïλικω� ς υδρïγïνωµε� να, διεστερïπïιηµε� να,
επανεστερïπïιηµε� να η� ελαϊδινισµε� να (µε ισïµε� ρεια
λιπαρω� ν ïêε� ων), ε� στω και εêευγενισµε� να αλλÀ Þøι αλ-
λιω� ς παρασκευασµε� να, εκτÞς απÞ ρετσινÞλαδα υδρïγï-
νωµε� να, µε την ïνïµασÝα «opalwax» της κλÀσης
1516 20 10

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα:

— Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες υ� λες τïυ κεæαλαÝïυ 2
πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθεÝσες

— Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες æυτικε� ς υ� λες πρε� πει να
εÝναι πλη� ρως παραøθεÝσες. ΩστÞσï, µπïρïυ� ν να øρη-
σιµïπïιηθïυ� ν ïι υ� λες των κλÀσεων 1507, 1508, 1511
και 1513

1517 10 90
1517 90 91
1517 90 99

ΜαργαρÝνη λÀδια «saindoux» και Àλλα λÝπη η� λÀδια η�
κλÀσµατα διαæÞρων λιπω� ν η� λαδιω� ν

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα:

— Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες υ� λες των κεæαλαÝων 2 και
4 πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθεÝσες 

— Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες æυτικε� ς υ� λες πρε� πει να
εÝναι πλη� ρως παραøθεÝσες. ΩστÞσï, µπïρïυ� ν να øρη-
σιµïπïιηθïυ� ν ïι υ� λες των κλÀσεων 1507, 1508, 1511
και 1513

1518 00 31
1518 00 39

ΛÀδια æυτικÀ σταθερÀ ρευστÀ, απλω� ς αναµεµειγµε� να,
πïυ πρïïρÝúïνται για τεøνικε� ς η� âιïµηøανικε� ς øρη� σεις
αλλε� ς απÞ την παρασκευη� πρïϊÞντων για την ανθρω� πι-
νη διατρïæη�

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες κατατÀσσïνται σε κλÀση Àλλη απÞ εκεÝνη τïυ πρïϊ-
Þντïς

ex 1522 00 ΥπïλεÝµµατα πïυ πρïε� ρøïνται απÞ την επεêεργασÝα
των λιπαρω� ν σωµÀτων η� των úωικω� ν η� æυτικω� ν
ïυσιω� ν

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες κατατÀσσïνται σε κλÀση Àλλη απÞ εκεÝνη τïυ πρïϊ-
Þντïς

ΚεæÀλαιï 16 ΠαρασκευÀσµατα κρεÀτων, ψαριω� ν η� µαλïστρÀκων,
µαλακÝων η� Àλλων ασπÞνδυλων υδρïâÝων

Παρασκευη� απÞ úω� α τïυ κεæαλαÝïυ 1. Ùλες ïι øρησιµï-
πïιïυ� µενες υ� λες τïυ κεæαλαÝïυ 3 πρε� πει να εÝναι πλη� ρως
παραøθεÝσες

(1) Εντïυ� τïις, στα πλαÝσια δασµïλïγικη� ς πïσÞστωσης 18 000 τÞνων για τα λÀδια ηλιïτρïπÝïυ (ex 1512 11) και 10 000 τÞνων για τα λÀδια αγριïγïγγυ� λης,
αγριïκρÀµâης η� σιναπιïυ� (ex 1514 10) ï εæαρµïúÞµενïς κανÞνας καταγωγη� ς εÝναι ï ακÞλïυθïς:
«Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες υ� λες κατατÀσσïνται σε κλÀση Àλλη απÞ εκεÝνη τïυ πρïϊÞντïς».
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∆ασµïλïγικη� κλÀση ΕΣ Περιγραæη� εµπïρευµÀτων
ΠÝνακας των επεêεργασιω� ν η� µεταπïιη� σεων επÝ µη καταγÞµενων

υλω� ν πïυ πρïσδÝδïυν τïν øαρακτη� ρα τïυ καταγÞµενïυ πρïϊÞντïς

(1) (2) (3)

1701 ·Àøαρη απÞ úαøαρïκÀλαµï η� απÞ τευ� τλα και úαøα-
ρÞúη øηµικω� ς καθαρη� , σε στερεη� κατÀσταση:

— Με πρïσθη� κη αρωµατικω� ν η� øρωστικω� ν ïυσιω� ν Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα η αêÝα ïπïιασδη� πïτε øρησι-
µïπïιïυ� µενης υ� λης τïυ κεæαλαÝïυ 17 δεν υπερâαÝνει τï
30 % της τιµη� ς εκ τïυ εργïστασÝïυ τïυ πρïϊÞντïς

— Íλλα Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες κατατÀσσïνται σε κλÀση Àλλη απÞ εκεÝνη τïυ πρïϊ-
Þντïς

ex 1702 Íλλα úÀøαρα, στα ïπïÝα περιλαµâÀνεται η λακτÞúη, η
µαλτÞúη, η γλυκÞúη και η æρïυκτÞúη (λεâυλÞúη), øηµι-
κω� ς καθαρÀ, σε στερεη� κατÀσταση¯ σιρÞπια απÞ úÀøα-
ρα øωρÝς πρïσθη� κη αρωµατικω� ν η� øρωστικω� ν ïυσιω� ν¯
υπïκατÀστατα τïυ µελιïυ� , ε� στω και αναµειγµε� να µε
æυσικÞ µε� λι¯ úÀøαρα και µελÀσες καραµελωµε� να, εκτÞς
απÞ τις κλÀσεις 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59,
1702 50 00 και 1702 90 10:

— ·Àøαρα σε στερεη� κατÀσταση, µε πρïσθη� κη αρω-
µατικω� ν η� øρωστικω� ν ïυσιω� ν

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα η αêÝα ïπïιασδη� πïτε øρησι-
µïπïιïυ� µενης υ� λης τïυ κεæαλαÝïυ 17 δεν υπερâαÝνει τï
30 % της τιµη� ς εκ τïυ εργïστασÝïυ τïυ πρïϊÞντïς

— Íλλα Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες πρε� πει να εÝναι η� δη καταγÞµενες

1703 ΜελÀσες πïυ πρïκυ� πτïυν απÞ την εκøυ� λιση η� τïν
εêευγενισµÞ (ραæινÀρισµα) της úÀøαρης:

— Με πρïσθη� κη αρωµατικω� ν η� øρωστικω� ν ïυσιω� ν Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα η αêÝα ïπïιασδη� πïτε øρησι-
µïπïιïυ� µενης υ� λης τïυ κεæαλαÝïυ 17 δεν υπερâαÝνει τï
30 % της τιµη� ς εκ τïυ εργïστασÝïυ τïυ πρïϊÞντïς

— Íλλα Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες κατατÀσσïνται σε κλÀση Àλλη απÞ εκεÝνη τïυ
πρïϊÞντïς

1801 00 00
1802 00 00

ΚακÀï σε σπÞρïυς και θραυ� σµατα σπÞρων, ακατε� ργα-
στα η� æρυγµε� να. Κελυ� æη, µεµâρÀνες (æλïυ� δες) και
Àλλα απïρρÝµµατα κακÀïυ

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες κατατÀσσïνται σε κλÀση Àλλη απÞ εκεÝνη τïυ πρïϊ-
Þντïς

1902 20 10
1902 20 30

·υµαρικÀ εν γε� νει, ε� στω και ψηµε� να η� παραγεµισµε� να
(µε κρε� ας η� Àλλες ïυσÝες) η� και αλλιω� ς παρασκευασµε� -
να, Þπως τα σπαγε� τα, µακαρÞνια, νïυ� γιες, λαúÀνια,
gnocchi, ραâιÞλια, κανελÞνια¯ αρÀπικï σιµιγδÀλι
(κïυς-κïυς), ε� στω και παρασκευασµε� νï, πïυ περιε� øïυν
κατÀ âÀρïς περισσÞτερï τïυ 20 % κρε� ας, παραπρïϊÞ-
ντα σæαγÝων κÀθε εÝδïυς, ψÀρια και µαλακÞστρακα η�
µαλÀκια

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα:

— Þλα τα øρησιµïπïιïυ� µενα δηµητριακÀ (εκτÞς τïυ
σκληρïυ� σÝτïυ και των παραγω� γων τïυ), πρε� πει να
εÝναι πλη� ρως παραøθε� ντα

— Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες υ� λες των κεæαλαÝων 2 και
3 πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθεÝσες

ΛαøανικÀ, καρπïÝ κα Àλλα âρω� σιµα µε� ρη æυτω� ν,
παρασκευασµε� να η� διατηρηµε� να µε êÝδι η� ïêικÞ ïêυ� :

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλα τα øρησιµïπïιïυ� µενα
æρïυ� τα, ïι καρπïÝ η� τα λαøανικÀ πρε� πει να εÝναι πλη� ρως
παραøθε� ντα

2001 10 00 — Αγγïυ� ρια και αγγïυρÀκια

2001 20 00 — Κρεµµυ� δια

2001 90 10 — ΤσÀτνυ µÀγκων
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∆ασµïλïγικη� κλÀση ΕΣ Περιγραæη� εµπïρευµÀτων
ΠÝνακας των επεêεργασιω� ν η� µεταπïιη� σεων επÝ µη καταγÞµενων

υλω� ν πïυ πρïσδÝδïυν τïν øαρακτη� ρα τïυ καταγÞµενïυ πρïϊÞντïς

(1) (2) (3)

2001 90 20 — ΚαρπïÝ τïυ γε� νïυς Capsicum, Àλλïι απÞ τις γλυκï-
πιπεριε� ς (pimentos doux η� poivrons)

2001 90 50 — ΜανιτÀρια

ex 2001 90 80 — Ελιε� ς

2002 ΝτïµÀτες παρασκευασµε� νες η� διατηρηµε� νες øωρÝς êÝδι
η� ïêικÞ ïêυ�

Παρασκευ� κατÀ την ïπïÝα Þλα τα øρησιµïπïιïυ� µενα
æρïυ� τα, ïι καρπïÝ η� τα λαøανικÀ πρε� πει να εÝναι πλη� ρως
παραøθε� ντα

2003 ΜανιτÀρια και τρïυ� æες, παρασκευασµε� να η� διατηρηµε� -
να αλλιω� ς παρÀ µε êÝδι η� ïêικÞ ïêυ�

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλα τα øρησιµïπïιïυ� µενα
æρïυ� τα, ïι καρπïÝ η� τα λαøανικÀ πρε� πει να εÝναι πλη� ρως
παραøθε� ντα

ex 2004
και

ex 2005

Íλλα λαøανικÀ παρασκευασµε� να η� διατηρηµε� να øωρÝς
êÝδι η� ïêικÞ ïêυ� , Àλλα απÞ τα πρïϊÞντα της κλÀσης
2006, εκτÞς απÞ τις κλÀσεις 2004 10 91, 2004 90 10,
2005 20 10 και 2005 80 00

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλα τα øρησιµïπïιïυ� µενα
æρïυ� τα, ïι καρπïÝ η� τα λαøανικÀ πρε� πει να εÝναι πλη� ρως
παραøθε� ντα

2006 ΛαøανικÀ, καρπïÝ και æρïυ� τα, æλïυ� δες καρπω� ν και
æρïυ� των και Àλλα µε� ρη æυτω� ν, úαøαρÞπηκτα (στραγ-
γισµε� να, µε στιλπνη� η� κρυσταλλικη� εµæÀνιση)

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα η αêÝα ïπïιασδη� πïτε øρησι-
µïπïιïυ� µενης υ� λης τïυ κεæαλαÝïυ 17 δεν υπερâαÝνει τï
30 % της τιµη� ς εκ τïυ εργïστασÝïυ τïυ πρïϊÞντïς

2007 ΓλυκÀ κïυταλιïυ� , úελε� δες, µαρµελÀδες, πïλτïÝ και πÀ-
στες καρπω� ν και æρïυ� των, πïυ παÝρνïνται απÞ âρÀσι-
µï, µε η� øωρÝς πρïσθη� κη úÀøαρης η� Àλλων γλυκαντι-
κω� ν

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα:

— Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες υ� λες κατατÀσσïνται σε
κλÀση Àλλη απÞ εκεÝνη τïυ πρïϊÞντïς

— η αêÝα ïπïιασδη� πïτε øρησιµïπïιïυ� µενης υ� λης τïυ
κεæαλαÝïυ 17 δεν υπερâαÝνει τï 30 % της τιµη� ς εκ
τïυ εργïστασÝïυ τïυ πρïϊÞντïς

ex 2008 ΚαρπïÝ και æρïυ� τα και Àλλα âρω� σιµα µε� ρη æυτω� ν,
αλλιω� ς παρασκευασµε� να η� διατηρηµε� να, µε η� øωρÝς
πρïσθη� κη úÀøαρης η� Àλλων γλυκαντικω� ν η� αλκïÞλης,
πïυ δεν κατïνïµÀúïνται ïυ� τε περιλαµâÀνïνται αλλïυ� ,
εκτÞς απÞ τις κλÀσεις 2008 11 10, 2008 91 00, 2008 99 85,
2008 99 91 και 2008 99 99

— ΚαρπïÝ øωρÝς πρïσθη� κη úÀøαρης η� αλκïÞλης Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα η αêÝα των øρησιµïπïιïυ� µε-
νων παραγÞµενων καρπω� ν και ελαιωδω� ν σπερµÀτων των
κλÀσεων 0801, 0802 και 1202 ε� ως 1207 υπερâαÝνει τï
60 % της τιµη� ς εκ τïυ εργïστασÝïυ τïυ πρïϊÞντïς

— ΜεÝγµατα µε âÀση δηµητριακÀ Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες κατατÀσσïνται σε κλÀση Àλλη απÞ εκεÝνη τïυ πρïϊ-
Þντïς

— Íλλα εκτÞς απÞ æρïυ� τα και καρπïυ� ς παρασκευα-
σµε� νïυς Þøι µε ατµÞ ïυ� τε âρασµε� νïυς στï νερÞ,
πïυ δεν παρε� øïυν πρÞσθετη úÀøαρη, κατεψυγµε� να

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα:

— Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες υ� λες κατατÀσσïνται σε
κλÀση Àλλη απÞ εκεÝνη τïυ πρïϊÞντïς

— η αêÝα ïπïιασδη� πïτε øρησιµïπïιïυ� µενης υ� λης τïυ
κεæαλαÝïυ 17 δεν υπερâαÝνει τï 30 % της τιµη� ς εκ
τïυ εργïστασÝïυ τïυ πρïϊÞντïς

— Íλλα Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλα τα øρησιµïπïιïυ� µενα
æρïυ� τα, ïι καρπïÝ η� τα λαøανικÀ πρε� πει να εÝναι πλη� ρως
παραøθε� ντα
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∆ασµïλïγικη� κλÀση ΕΣ Περιγραæη� εµπïρευµÀτων
ΠÝνακας των επεêεργασιω� ν η� µεταπïιη� σεων επÝ µη καταγÞµενων

υλω� ν πïυ πρïσδÝδïυν τïν øαρακτη� ρα τïυ καταγÞµενïυ πρïϊÞντïς

(1) (2) (3)

2009 ÌυµïÝ æρïυ� των (στïυς ïπïÝïυς περιλαµâÀνεται και ï
µïυ� στïς σταæυλιω� ν) η� λαøανικω� ν, πïυ δεν ε� øïυν
υπïστεÝ úυ� µωση, øωρÝς πρïσθη� κη αλκïÞλης, µε η� øωρÝς
πρïσθη� κη úÀøαρης η� Àλλων γλυκαντικω� ν

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα:

— Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες υ� λες κατατÀσσïνται σε
κλÀση Àλλη απÞ εκεÝνη τïυ πρïϊÞντïς

— η αêÝα ïπïιασδη� πïτε øρησιµïπïιïυ� µενης υ� λης τïυ
κεæαλαÝïυ 17 δεν υπερâαÝνει τï 30 % της τιµη� ς εκ
τïυ εργïστασÝïυ τïυ πρïϊÞντïς

ex 2106 ΣιρÞπια απÞ úÀøαρα, αρωµατισµε� να η� µε πρïσθη� κη
øρωστικω� ν ïυσιω� ν

Παρασκευη� κατα την ïπïÝα:

— Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες υ� λες κατατÀσσïνται σε
κλÀση Àλλη απÞ εκεÝνη τïυ πρïϊÞντïς

— η αêÝα ïπïιασδη� πïτε øρησιµïπïιïυ� µενης υ� λης τïυ
κεæαλαÝïυ 17 δεν υπερâαÝνει τïυ 30 % της τιµη� ς εκ
τïυ εργïστασÝïυ τïυ πρïϊÞντïς

2204 ΚρασιÀ απÞ νωπÀ σταæυ� λια, στα ïπïÝα περιλαµâÀνï-
νται και τα εµπλïυτισµε� να µε αλκïÞλη κρασιÀ¯ µïυ� -
στïς σταæυλιω� ν Àλλïς απÞ εκεÝνïν της κλÀσης 2009

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα:

— Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες υ� λες κατατÀσσïνται σε
κλÀση Àλλη απÞ εκεÝνη τïυ πρïϊÞντïς

— Þλα τα σταæυ� λια η� ïπïιασδη� πïτε υ� λη πïυ πρïε� ρøε-
ται απÞ øρησιµïπïιïυ� µενα σταæυ� λια πρε� πει να εÝναι
πλη� ρως παραγÞµενα

2206 Íλλα πïτÀ πïυ πρïε� ρøïνται απÞ úυ� µωση (π.ø. µηλÝτης,
απÝτης, υδρÞµελι)¯ µεÝγµατα πïτω� ν πïυ πρïε� ρøïνται
απÞ úη� µωση και µεÝγµατα πïτω� ν πïυ πρïε� ρøïνται απÞ
úυ� µωση και µη αλκïïλïυ� øων πïτω� ν, µη κατïνïµαúÞµε-
να ïυ� τε περιλαµâανÞµενα αλλïυ�

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα:

— Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες υ� λες κατατÀσσïνται σε
κλÀση Àλλη απÞ εκεÝνη τïυ πρïϊÞντïς

— Þλα τα σταæυ� λια η� ïπïιαδη� πïτε υ� λη πïυ πρïε� ρøεται
απÞ øρησιµïπïιïυ� µενα σταæυ� λια πρε� πει να εÝναι
πλη� ρως παραγÞµενα

ex 2207
και

ex 2208

Μη µετïυσιωµε� νη και µετïυσιωµε� νη αιθυλικη� αλκïÞλη,
παραγÞµενη απÞ τα γεωργικÀ πρïϊÞντα πïυ αναæε� ρï-
νται στï παρÀρτηµα II της συνθη� κης, εκτÞς απÞ απï-
στÀγµατα, λικε� ρ και Àλλα ïινïπνευµατω� δη πïτÀ, αλκï-
ïλïυ� øα παρασκευÀσµατα (συµπυκνωµε� να εκøυλÝσµα-
τα) øρησιµïπïιïυ� µενα για την παρασκευη� πïτω� ν

Παραγωγη�

— απÞ υ� λες πïυ δεν κατατÀσσïνται στις κλÀσεις 2207 η�
2208

— κατÀ την ïπïÝα Þλα τα σταæυ� λια η� ïπïιαδη� πïτε υ� λη
πïυ πρïε� ρøεται απÞ σταæυ� λια πρε� πει να εÝναι πλη� -
ρως παραøθε� ντα η� αν Þλες ïι υπÞλïιπες øρησιµïπïι-
ïυ� µενες υ� λες εÝναι η� δη καταγÞµενες, µπïρεÝ να øρησι-
µïπïιηθεÝ αρÀκ σε πïσïστÞ πïυ δεν υπερâαÝνει 5 %
κατ’ Þγκï

2209 00 ¥Ýδια και υπïκατÀστατα αυτω� ν âρω� σιµα πïυ λαµâÀ-
νïνται απÞ ïêικÞ ïêυ�

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα:

— Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες υ� λες κατατÀσσïνται σε
κλÀση Àλλη απÞ εκεÝνη τïυ πρïϊÞντïς

— Þλα τα σταæυ� λια η� ïπïιαδη� πïτε υ� λη πïυ πρïε� ρøεται
απÞ øρησιµïπïιïυ� µενα σταæυ� λια πρε� πει να εÝναι
πλη� ρως παραγÞµενα

ΚεæÀλαιï 23 ΥπïλεÝµµατα και απïρρÝµµατα των âιïµηøανιω� ν ειδω� ν
διατρïæη� ς¯ τρïæε� ς παρασκευασµε� νες για úω� α εκτÞς
απÞ:

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες κατατÀσσïνται σε κλÀση Àλλη απÞ εκεÝνη τïυ πρïϊ-
Þντïς

ex 2301 Κρε� ας æÀλαινας¯ αλευ� ρια, σκÞνες και συσσωµατω� µατα
µε µïρæη� σâÞλων, απÞ ψÀρια η� καρκινïειδη� (µαλακÞ-
στρακα), µαλÀκια η� Àλλα ασπÞνδυλα υδρÞâια ακατÀλ-
ληλα για τη διατρïæη� τïυ ανθρω� πïυ

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες των κεæαλαÝων 2 και 3 πρε� πει να εÝναι πλη� ρως
παραøθεÝσες
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∆ασµïλïγικη� κλÀση ΕΣ Περιγραæη� εµπïρευµÀτων
ΠÝνακας των επεêεργασιω� ν η� µεταπïιη� σεων επÝ µη καταγÞµενων

υλω� ν πïυ πρïσδÝδïυν τïν øαρακτη� ρα τïυ καταγÞµενïυ πρïϊÞντïς

(1) (2) (3)

ex 2303 ΚατÀλïιπα της αµυλïπïιÝας τïυ καλαµπïκιïυ� (µε εêαÝ-
ρεση τα συµπυκνωµε� να νερÀ µïυσκε� µατïς), περιεκτι-
κÞτητας σε πρωτεινες, πïυ µετριε� ται σε êερη� υ� λη,
ανω� τερης τïυ 40 % κατÀ âÀρïς

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα τï øρησιµïπïιïυ� µενï καλαµ-
πÞκι πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθε� ν

ex 2306 Ελαιïπυρη� νας και Àλλα υπïλεÝµµατα της εêαγωγη� ς τïυ
ελαιïλÀδïυ, πïυ ε� øïυν περιεκτικÞτητα κατÀ âÀρïς σε
ελαιÞλαδï ανω� τερη τïυ 3 %

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
ελιε� ς πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθεÝσες

2309 ΠαρασκευÀσµατα των τυ� πων πïυ øρησιµïπïιïυ� νται
για τη διατρïæη� των úω� ων

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα:

— Þλα τα øρησιµïπïιïυ� µενα δηµητριακÀ, úÀøαρα η�
µελÀσες πρε� πει να εÝναι η� δη καταγÞµενα

— Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες υ� λες τïυ κεæαλαÝïυ 3
πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθεÝσες

2401 ΚαπνÀ ακατε� ργαστα η� πïυ δεν ε� øïυν âιïµηøανïπïιη-
θεÝ απïρρÝµµατα καπνïυ�

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες τïυ κεæαλαÝïυ 24 πρε� πει να εÝναι πλη� ρως παραøθεÝ-
σες

4501 ΦελλÞς æυσικÞς ακατε� ργαστïς η� απλω� ς παρασκευα-
σµε� νïς απïρρÝµµατα απÞ æελλÞ¯ æελλÞς σε θραυ� σµατα,
κÞκκïυς η� σκÞνη

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες κατατÀσσïνται σε κλÀση Àλλη απÞ εκεÝνη τïυ πρïϊ-
Þντïς

5301
και
5302

ΛινÀρι και καννÀâι (Cannabis sativa L.), ακατε� ργαστï
η� κατεργασµε� νï αλλÀ Þøι νηµατïπïιηµε� νï¯ λινÀρι και
στïυπιÀ και απïρρÝµµατα απÞ καννÀâι (στα ïπïÝα
περιλαµâÀνïνται και τα απïρρÝµµατα απÞ νη� µατα και
τα êεæτÝδια)

Παρασκευη� κατÀ την ïπïÝα Þλες ïι øρησιµïπïιïυ� µενες
υ� λες κατατÀσσïνται σε κλÀση Àλλη εκεÝνη τïυ πρïϊÞ-
ντïς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΣΤÃΠÃΙΗΤΙΚÃ ΚΥΚΛÃΦÃΡΙΑΣ EUR.1 ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ÃΣΗ ΠΙΣΤÃΠÃΙΗΤΙΚÃΥ
ΚΥΚΛÃΦÃΡΙΑΣ EUR.1

ÃδηγÝες εκτυ� πωσης

1. Τï πιστïπïιητικÞ ε� øει διαστÀσεις 210 × 297 mm, µε µε� γιστη ανïøη� ως πρïς τï µη� κïς +8 mm/−5 mm. Τï
øαρτÝ πρε� πει να εÝναι λευκïυ� øρω� µατïς øωρÝς µηøανικïυ� ς πïλτïυ� ς, επεêεργασµε� νï για γραæη� και âÀρïυς
τïυλÀøιστïν 25 g/m². Φε� ρει τυπωµε� νη διαγρÀµµιση πρÀσινïυ øρω� µατïς η ïπïÝα απïκαλυ� πτει κÀθε
παραπïÝηση µε µηøανικÀ η� øηµικÀ µε� σα.

2. Ãι αρµÞδιες αρøε� ς των κρατω� ν µελω� ν της ΚïινÞτητας και της ΤïυρκÝας µπïρïυ� ν να διατηρη� σïυν την
απïκλειστικÞτητα της εκτυ� πωσης των πιστïπïιητικω� ν η� να την αναθε� σïυν σε εγκεκριµε� να τυπïγραæεÝα.
Στη δευ� τερη περÝπτωση, σε κÀθε πιστïπïιητικÞ υπÀρøει µνεÝα της ε� γκρισης αυτη� ς. Επιπλε� ïν, κÀθε
πιστïπïιητικÞ æε� ρει τï Þνïµα και τη διευ� θυνση τïυ τυπïγρÀæïυ η� ση� µα πïυ επιτρε� πει την αναγνω� ριση
τïυ τελευταÝïυ. Φε� ρει, επÝσης, αυ� êïντα αριθµÞ, τυπωµε� νï η� µη, για την αναγνω� ριση τïυ πιστïπïιητικïυ� .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

∆ΗΛΩΣΗ ΤΙΜÃΛÃΓΙÃΥ

Η δη� λωση τιµïλïγÝïυ, τï κεÝµενï της ïπïÝας παρατÝθεται στη συνε� øεια, πρε� πει να συντÀσσεται συ� µæωνα µε τις
υπïσηµειω� σεις. ΩστÞσï, ïι υπïσηµειω� σεις δεν øρειÀúεται να επαναλαµâÀνïνται.

ΕλληνικÞ κεÝµενï

Ã εêαγωγε� ας των πρïϊÞντων πïυ καλυ� πτïνται απÞ τï παρÞν ε� γγραæï [Àδεια τελωνεÝïυ αριθ. . . . (1)] δηλω� νει
Þτι, εκτÞς εÀν δηλω� νεται σαæω� ς Àλλως, τα πρïϊÞντα αυτÀ εÝναι πρïτιµησιακη� ς καταγωγη� ς . . . (2 ).

ΑγγλικÞ κεÝµενï

The exporter of the products covered by this document [customs authorization No . . . (1)] declares that,
except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (2).

ΙσπανικÞ κεÝµενï

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no . . . (1)]
declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (2).

∆ανικÞ κεÝµενï

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, [toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1)],
erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2).

ΓερµανικÞ κεÝµενï

Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)] der Waren, auf die sich dieses Handels-
papier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte . . .
-Ursprungswaren sind (2).

ΓαλλικÞ κεÝµενï

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no . . . (1)], déclare que,
sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle . . . (2).

ΙταλικÞ κεÝµενï

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. . . . (1)] dichiara
che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2).

(1) 1 Ùταν η δη� λωση τιµïλïγÝïυ συντÀσσεται απÞ εγκεκριµε� νï εêαγωγε� α κατÀ την ε� ννïια τïυ Àρθρïυ 20 τïυ πρωτïκÞλλïυ, ï
αριθµÞς αδεÝας τïυ εγκεκριµε� νïυ εêαγωγε� α πρε� πει να αναγρÀæεται σ’ αυτη� τη θε� ση. Ùταν η δη� λωση τιµïλïγÝïυ δεν
συντÀσσεται απÞ εγκεκριµε� νï εêαγωγε� α, εÝναι δυνατÞν να παραλειæθïυ� ν ïι λε� êεις πïυ περικλεÝïνται στις αγκυ� λες η� να
παραµεÝνει κενÞς ï øω� ρïς.

(2) Πρε� πει να δηλω� νεται η καταγωγη� των πρïϊÞντων. Ùταν η δη� λωση αæïρÀ, εê ïλïκλη� ρïυ η� εν µε� ρει, πρïϊÞντα καταγÞµενα
απÞ τη Θε� ïυτα και τη ΜελÝλια κατÀ την ε� ννïια τïυ Àρθρïυ 34 τïυ πρωτïκÞλλïυ, ï εêαγωγε� ας πρε� πει να τï αναæε� ρει
σαæω� ς στï ε� γγραæï επÝ τïυ ïπïÝïυ συντÀσσεται η δη� λωση µε τï συ� µâïλï «CM».
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ÃλλανδικÞ κεÝµενï

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. . . . (1)],
verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële
. . . oorsprong zijn (2).

ΠïρτïγαλικÞ κεÝµενï

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira
no. . . . (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem
preferencial . . . (2).

ΦινλανδικÞ κεÝµενï

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupa n:o . . . (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei
toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . .-alkuperätuotteita (2).

ΣïυηδικÞ κεÝµενï

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr. . . . (1)] försäkrar
att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande . . . ursprung (2).

ΤïυρκικÞ κεÝµενï

Isbu belge [gümrük onay No: . . . (1)] kapsamindaki maddelerin ihracatçisi aksi açikça belirtilmedikçe, bu
maddelerin . . . menseli ve tercihli (2) maddeler oldugunu beyan eder.

................................................................................................................................................................................................ (3)
(τÞπïς και ηµερïµηνÝα)

................................................................................................................................................................................................ (4)
(υπïγραæη� τïυ εêαγωγε� α καθω� ς και ευκρινη� ς αναγραæη� τïυ ïνÞµατïς τïυ υπïγρÀæïντïς τη δη� λωση)

(1) Ùταν η δη� λωση τιµïλïγÝïυ συντÀσσεται απÞ εγκεκριµε� νï εêαγωγε� α κατÀ την ε� ννïια τïυ Àρθρïυ 20 τïυ πρωτïκÞλλïυ, ï
αριθµÞς αδεÝας τïυ εγκεκριµε� νïυ εêαγωγε� α πρε� πει να αναγρÀæεται σ’ αυτη� τη θε�ση. Ùταν η δη� λωση τιµïλïγÝïυ δεν
συντÀσσεται απÞ εγκεκριµε� νï εêαγωγε� α, εÝναι δυνατÞν να παραλειæθïυ� ν ïι λε� êεις πïυ περικλεÝïνται στις αγκυ� λες η� να
παραµεÝνει κενÞς ï øω� ρïς.

(2) Πρε�πει να δηλω� νεται η καταγωγη� των πρïϊÞντων. Ùταν η δη� λωση αæïρÀ, εê ïλïκλη� ρïυ η� εν µε� ρει, πρïϊÞντα καταγÞµενα
απÞ τη Θε� ïυτα και τη ΜελÝλια κατÀ την ε� ννïια τïυ Àρθρïυ 34 τïυ πρωτïκÞλλïυ, ï εêαγωγε� ας πρε� πει να τï αναæε�ρει
σαæω� ς στï ε� γγραæï επÝ τïυ ïπïÝïυ συντÀσσεται η δη� λωση µε τï συ� µâïλï «CM».

(3) Τα στïιøεÝα αυτÀ εÝναι δυνατÞν να παραλεÝπïνται αν η πληρïæïρÝα αυτη� περιε� øεται στï Ýδιï τï ε� γγραæï.
(4) Βλε� πε Àρθρï 19 παρÀγραæïς 5 τïυ πρωτïκÞλλïυ. Στις περιπτω� σεις πïυ δεν úητεÝται απÞ τïν εêαγωγε� α να υπïγρÀψει, η

εêαÝρεση απÞ την υπïøρε�ωση υπïγραæη� ς συνεπÀγεται επÝσης την εêαÝρεση απÞ την υπïøρε� ωση αναγραæη� ς τïυ ïνÞµατïς
τïυ υπïγρÀæïντïς.



L 86/38 EL ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των 20.3.98

Κïινη� δη� λωση για τη ∆ηµïκρατÝα τïυ ΑγÝïυ ΜαρÝνïυ 

1. ΠρïϊÞντα καταγωγη� ς της ∆ηµïκρατÝας τïυ ΑγÝïυ ΜαρÝνïυ γÝνïνται δεκτÀ στην ΤïυρκÝα ως
πρïϊÞντα καταγωγη� ς ΚïινÞτητας κατÀ την ε� ννïια της παρïυ� σας συµæωνÝας.

2. Τï πρωτÞκïλλï για τïυς κανÞνες καταγωγη� ς ισøυ� ει κατ’ αναλïγÝα και για τïν καθïρισµÞ τïυ
øαρακτη� ρα καταγωγη� ς των πρïαναæερθε� ντων πρïϊÞντων.

Κïινη� δη� λωση

1. ∆υνατÞτης σωρευ� σεως µε υλικÀ καταγωγη� ς øωρω� ν Ε·ΕΣ, ÌΚΑΕ, âαλτικω� ν øωρω� ν και
ΣλïâενÝας

Τα συµâαλλÞµενα µε� ρη συµæω� νησαν Þτι, µετÀ τη θε� ση σε ισøυ� τïυ παρÞντïς πρωτïκÞλλïυ, θα
αρøÝσïυν τη µελε� τη των τεøνικω� ν και ïικïνïµικω� ν δεδïµε� νων και θα λÀâïυν τα απαραÝτητα
µε� τρα πρïκειµε� νïυ να συµπεριλÀâïυν στï πρωτÞκïλλï αριθ. 3 διατÀêεις ïι ïπïÝες θα
επιτρε� πïυν την σω� ρευση µε υλικÀ καταγωγη� ς των ανωτε� ρω øωρω� ν µε τις ïπïÝες ε� øïυν
υπïγρÀψει συµæωνÝες.

Τα συµâαλλÞµενα µε� ρη δη� λωσαν την πρÞθεση� τïυς να θε� σïυν σε ισøυ� αυτη� τη διαδικασÝα τï
συντïµÞτερï δυνατÞν.

2. Μεταâατικη� περÝïδïς για την ε� κδïση πιστïπïιητικω� ν καταγωγη� ς, συ� µæωνα µε την απÞæαση
αριθ. 4/72

Îως τις 31 ∆εκεµâρÝïυ 1988, ïι αρµÞδιες αρøε� ς της ΚïινÞτητας και της ΤïυρκÝας θα δε� øïνται
ως ισøυ� ïυσα απÞδειêη καταγωγη� ς, συ� µæωνα µε τï πρωτÞκïλλï αριθ. 3, ε� γγραæα εκδïθε� ντα
συ� µæωνα µε τις διατÀêεις της απÞæασης αριθ. 4/72.


