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Πρα΄ξεις για την ισχυ΄ των οποι΄ων απαιτει΄ται δηµοσι΄ευση

Κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπη΄ς της 9ης Ιουνι΄ου 2000 για τις
΄ τος των πιστοποιητικω
΄ ν εισαγωγη΄ς,
κοινε΄ς λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς του καθεστω
εξαγωγη΄ς και προκαθορισµου΄ για τα γεωργικα΄ προϊο΄ντα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2

EL

Οι πρα΄ξεις οι τι΄τλοι των οποι΄ων ΄εχουν τυπωθει΄ µε ηµι΄µαυρα στοιχει΄α αποτελου΄ν πρα΄ξεις τρεχου΄σης διαχειρι΄σεως που ΄εχουν θεσπισθει΄ στο
πλαι΄σιο της γεωργικη΄ς πολιτικη΄ς και ει΄ναι γενικα΄ περιορισµε΄νης χρονικη΄ς ισχυ΄ος.
Οι τι΄τλοι ο΄λων των υπολοι΄πων πρα΄ξεων ΄εχουν τυπωθει΄ µε µαυ΄ρα στοιχει΄α και επισηµαι΄νονται µε αστερι΄σκο.
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I
(Πρα΄ξεις για την ισχυ΄ των οποι΄ων δεν απαιτει΄ται δηµοσι΄ευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιουνι΄ου 2000
΄ τος των πιστοποιητικω
΄ ν εισαγωγη΄ς, εξαγωγη΄ς
για τις κοινε΄ς λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς του καθεστω
και προκαθορισµου΄ για τα γεωργικα΄ προϊο΄ντα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

'Εχοντας υπο΄ψη:τη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας,
τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλι΄ου, της
30η΄ς Ιουνι΄ου 1992, περι΄ κοινη΄ς οργανω΄σεως αγορα΄ς στον τοµε΄α
των σιτηρω΄ν (1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄
(ΕΚ) αριθ. 1253/1999 (2), και ιδι΄ως το α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 2,
το α΄ρθρο 12 παρα΄γραφος 4, το α΄ρθρο 13 παρα΄γραφος 11 και το
α΄ρθρο 23, καθω΄ς και τις αντι΄στοιχες διατα΄ξεις των α΄λλων
κανονισµω΄ν περι΄ κοινη΄ς οργανω΄σεως αγορα΄ς στον τοµε΄α των
γεωργικω΄ν προϊο΄ντων,
Εκτιµω΄ντας τα ακο΄λουθα:
(1) Ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της Επιτροπη΄ς (3), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ)
αριθ. 1127/1999 (4), ο οποι΄ος, κατα΄ το δια΄στηµα που
΄σχυσε,
ι
ει΄χε αντικαταστη΄σει τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ.
ι
ει΄χε
3183/80 (5), ο οποι΄ος, κατα΄ το δια΄στηµα που ΄σχυσε,
αντικαταστη΄σει τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 193/75 (6), ο
οποι΄ος, κατα΄ το δια΄στηµα που ΄σχυσε,
ι
ει΄χε αντικαταστη΄σει
τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1373/70 (7), θεσπι΄ζει τις κοινε΄ς
λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς του καθεστω΄τος των πιστοποιητικω΄ν
εισαγωγη΄ς, εξαγωγη΄ς και προκαθορισµου΄ για τα γεωργικα΄
προϊο΄ντα. Οι διατα΄ξεις του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88
τροποποιη΄θηκαν επανειληµµε΄να και ενι΄οτε µε ουσιαστικο΄
τρο΄πο. Ως εκ του΄του, για λο΄γους σαφη΄νειας και διοικητικη΄ς
αποτελεσµατικο΄τητας,
πρε΄πει
να
πραγµατοποιηθει΄
ανασυ΄νταξη της κανονιστικη΄ς ρυ΄θµισης που εφαρµο΄ζεται σε
αυτο΄ν τον τοµε΄α και να γι΄νουν ορισµε΄νες τροποποιη΄σεις που
η πει΄ρα απε΄δειξε ο΄τι ει΄ναι σκο΄πιµες.
(2) Οι κοινοτικοι΄ κανονισµοι΄ που θε΄σπισαν τα πιστοποιητικα΄
εισαγωγη΄ς και εξαγωγη΄ς ορι΄ζουν ο΄τι κα΄θε εισαγωγη΄ στην
Κοινο΄τητα η΄ κα΄θε εξαγωγη΄ εκτο΄ς αυτη΄ς γεωργικω΄ν προϊο΄ντων
υπο΄κειται στην προσκο΄µιση αυτω΄ν των πιστοποιητικω΄ν. Κατα΄
συνε΄πεια, πρε΄πει να διευκρινιστει΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς των εν
λο΄γω πιστοποιητικω΄ν µε τον αποκλεισµο΄ των πρα΄ξεων που
δεν αποτελου΄ν εισαγωγε΄ς η΄ εξαγωγε΄ς µε την αυστηρη΄ ΄εννοια.
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)

EE L 181 της 30.6.1992, σ. 21.
EE L 160 της 21.6.1999, σ. 19.
EE L 331 της 2.12.1988, σ. 1.
EE L 135 της 29.5.1999, σ. 48.
EE L 338 της 13.12.1980, σ. 1.
EE L 25 της 31.1.1975, σ. 10.
EE L 150 της 20.7.1970, σ. 1.

(3) 'Οταν τα προϊο΄ντα καλυ΄πτονται απο΄ καθεστω΄ς τελειοποι΄ησης
προς επανεξαγωγη΄, οι αρµο΄διες αρχε΄ς µπορου΄ν να
επιτρε΄πουν, σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις, να τι΄θενται σε
ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α ει΄τε ως ΄εχουν, ει΄τε µετα΄ απο΄
µεταποι΄ηση. Στην περι΄πτωση αυτη΄, για να εξασφαλιστει΄ η
ορθη΄ διαχει΄ριση της αγορα΄ς, πρε΄πει να απαιτει΄ται η
προσκο΄µιση ενο΄ς πιστοποιητικου΄ εισαγωγη΄ς για το προϊο΄ν το
οποι΄ο ετε΄θη πρα΄γµατι σε κυκλοφορι΄α. Ωστο΄σο, ο΄ταν το
προϊο΄ν που ΄εχει πρα΄γµατι τεθει΄ σε ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α
παρη΄χθη απο΄ βασικα΄ προϊο΄ντα που προε΄ρχονται εν µε΄ρει απο΄
τρι΄τες χω΄ρες και εν µε΄ρει απο΄ την κοινοτικη΄ αγορα΄, πρε΄πει
να λαµβα΄νονται υπο΄ψη µο΄νο τα βασικα΄ προϊο΄ντα που
προε΄ρχονται απο΄ τρι΄τες χω΄ρες η΄ παρα΄γονται απο΄ τη
µεταποι΄ηση βασικω΄ν προϊο΄ντων που προε΄ρχονται απο΄ τρι΄τες
χω΄ρες.

(4) Τα πιστοποιητικα΄ εισαγωγη΄ς, εξαγωγη΄ς και προκαθορισµου΄
αποσκοπου΄ν στην εξασφα΄λιση της ορθη΄ς διαχει΄ρισης της
κοινη΄ς οργα΄νωσης αγορα΄ς. Ορισµε΄νες πρα΄ξεις αφορου΄ν
µικρε΄ς ποσο΄τητες και, για λο΄γους απλου΄στευσης των
διοικητικω΄ν διαδικασιω΄ν, φαι΄νεται σκο΄πιµο να µην απαιτει΄ται
η προσκο΄µιση πιστοποιητικω΄ν εισαγωγη΄ς, εξαγωγη΄ς η΄
προκαθορισµου΄ για τε΄τοιες πρα΄ξεις.

(5) ∆εν απαιτει΄ται πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς για ενε΄ργειες
εφοδιασµου΄ των σκαφω΄ν και των αεροσκαφω΄ν στην
Κοινο΄τητα. Εφο΄σον η αιτιολο΄γηση ει΄ναι ΄δια,
ι
η δια΄ταξη αυτη΄
θα µπορου΄σε να εφαρµοστει΄ και στις παραδο΄σεις που
προορι΄ζονται για τις εξε΄δρες και τα στρατιωτικα΄ σκα΄φη,
καθω΄ς και στις επιχειρη΄σεις εφοδιασµου΄ στις τρι΄τες χω΄ρες.
Για τους ΄διους
ι
λο΄γους, φαι΄νεται σκο΄πιµο να µην απαιτει΄ται
η προσκο΄µιση πιστοποιητικω΄ν για τις ενε΄ργειες που
αναφε΄ρονται στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του
Συµβουλι΄ου, της 22ας Μαρτι΄ου 1983, για τη θε΄σπιση
του κοινοτικου΄ καθεστω΄τος τελωνειακω΄ν ατελειω΄ν (8), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 355/
94 (9).

(8) EE L 105 της 23.4.1983, σ. 1.
(9) EE L 46 της 18.2.1994, σ. 5.
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(6) 'Οσον αφορα΄ τις χρη΄σεις του διεθνου΄ς εµπορι΄ου των σχετικω΄ν
προϊο΄ντων η΄ εµπορευµα΄των, πρε΄πει να γι΄νει αποδεκτη΄ µι΄α
ορισµε΄νη ανοχη΄ σχετικα΄ µε την ποσο΄τητα των εισαγοµε΄νων η΄
εξαγοµε΄νων προϊο΄ντων σε σχε΄ση µε αυτη΄ που αναφε΄ρεται στο
πιστοποιητικο΄.
(7) Για να καταστει΄ δυνατη΄ η ταυτο΄χρονη υλοποι΄ηση πολλω΄ν
πρα΄ξεων βα΄σει του ΄διου
ι
πιστοποιητικου΄, πρε΄πει να
προβλεφθει΄ η ΄εκδοση αποσπασµα΄των πιστοποιητικω΄ν τα
οποι΄α ΄εχουν τα ΄δια
ι αποτελε΄σµατα µε τα πιστοποιητικα΄ απο΄
τα οποι΄α προε΄ρχονται.
(8) Η κοινοτικη΄ κανονιστικη΄ ρυ΄θµιση που αφορα΄ τους δια΄φορους
σχετικου΄ς τοµει΄ς της κοινη΄ς οργα΄νωσης γεωργικω΄ν αγορω΄ν
ορι΄ζει ο΄τι τα πιστοποιητικα΄ εισαγωγη΄ς, εξαγωγη΄ς η΄
προκαθορισµου΄ ισχυ΄ουν για µι΄α πρα΄ξη που πραγµατοποιει΄ται
στην Κοινο΄τητα. Ο κανο΄νας αυτο΄ς απαιτει΄ την ΄εγκριση
κοινω΄ν διατα΄ξεων σχετικω΄ν µε τους ο΄ρους κατα΄ρτισης και
χρησιµοποι΄ησης αυτω΄ν των πιστοποιητικω΄ν, την καθιε΄ρωση
κοινοτικω΄ν εντυ΄πων και την εφαρµογη΄ µεθο΄δων διοικητικη΄ς
συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν.
(9) Η χρησιµοποι΄ηση µηχανογραφηµε΄νων διαδικασιω΄ν στους
δια΄φορους τοµει΄ς της διοικητικη΄ς δραστηριο΄τητας
αντικαθιστα΄ προοδευτικα΄ την χειρο΄γραφη καταγραφη΄ των
στοιχει΄ων. Ει΄ναι, λοιπο΄ν, επιθυµητο΄ να ει΄ναι δυνατο΄ν να
χρησιµοποιου΄νται και οι µηχανογραφηµε΄νες διαδικασι΄ες κατα΄
την ΄εκδοση και τη χρη΄ση των πιστοποιητικω΄ν.
(10) Οι κοινοτικοι΄ κανονισµοι΄ που θε΄σπισαν τα προαναφερο΄µενα
πιστοποιητικα΄ προβλε΄πουν ο΄τι η ΄εκδοση αυτω΄ν υπο΄κειται
στη συ΄σταση εγγυ΄ησης η οποι΄α εγγυα΄ται την υποχρε΄ωση
εισαγωγη΄ς η΄ εξαγωγη΄ς κατα΄ τη δια΄ρκεια ισχυ΄ος τους. Πρε΄πει
να καθοριστει΄ η στιγµη΄ κατα΄ την οποι΄α εκπληρω΄νεται η
υποχρε΄ωση εισαγωγη΄ς η΄ εξαγωγη΄ς.
(11) Το πιστοποιητικο΄ που πρε΄πει να χρησιµοποιει΄ται και που
περιλαµβα΄νει προκαθορισµο΄ της επιστροφη΄ς καθορι΄ζεται απο΄
τη δασµολογικη΄ κατα΄ταξη του προϊο΄ντος. Για ορισµε΄να
µι΄γµατα, ο καθορισµο΄ς του ποσοστου΄ επιστροφη΄ς δεν
εξαρτα΄ται απο΄ τη δασµολογικη΄ κατα΄ταξη του προϊο΄ντος
αλλα΄ απο΄ ειδικου΄ς κανο΄νες που προβλε΄πονται γι' αυτο΄ το
σκοπο΄. Ως εκ του΄του, στις περιπτω΄σεις ο΄που το συστατικο΄
βα΄σει του οποι΄ου υπολογι΄ζεται η επιστροφη΄ που εφαρµο΄ζεται
για το µι΄γµα δεν αντιστοιχει΄ στη δασµολογικη΄ κατα΄ταξη
του µι΄γµατος, πρε΄πει να προβλεφτει΄ ο΄τι το εισαγο΄µενο η΄
εξαγο΄µενο µι΄γµα δεν δικαιου΄ται προκαθορισµε΄νου ποσοστου΄.
(12) Ενι΄οτε χρησιµοποιου΄νται πιστοποιητικα΄ εισαγωγη΄ς για τη
διαχει΄ριση των ποσοτικω΄ν καθεστω΄των κατα΄ την εισαγωγη΄. Η
διαχει΄ριση αυτη΄ ει΄ναι δυνατη΄ µο΄νον εφο΄σον ει΄ναι γνωστε΄ς οι
εισαγωγε΄ς που πραγµατοποιη΄θηκαν βα΄σει των πιστοποιητικω΄ν που εκδο΄θηκαν σε σχετικα΄ συ΄ντοµες προθεσµι΄ες.
Στις περιπτω΄σεις αυτε΄ς, η χορη΄γηση των αποδει΄ξεων της
χρησιµοποι΄ησης των πιστοποιητικω΄ν ζητει΄ται µο΄νο στο
πλαι΄σιο της ορθη΄ς διοικητικη΄ς διαχει΄ρισης, αλλα΄ γι΄νεται
ουσιαστικο΄ στοιχει΄ο της διαχει΄ρισης αυτω΄ν των ποσοτικω΄ν
καθεστω΄των. Η απο΄δειξη αυτη΄ χορηγει΄ται µε την προσκο΄µιση
του αντιτυ΄που 1 του πιστοποιητικου΄ και, ενδεχοµε΄νως, µε
την προσκο΄µιση των αποσπασµα΄των. Η απο΄δειξη αυτη΄
ει΄ναι δυνατο΄ να χορηγηθει΄ εντο΄ς µιας σχετικα΄ συ΄ντοµης
προθεσµι΄ας. Πρε΄πει λοιπο΄ν να προβλεφθει΄ µι΄α τε΄τοια

24.6.2000

προθεσµι΄α η οποι΄α εφαρµο΄ζεται στις περιπτω΄σεις κατα΄ τις
οποι΄ες αναφε΄ρεται σε αυτα΄ η κοινοτικη΄ κανονιστικη΄ ρυ΄θµιση
που αφορα΄ πιστοποιητικα΄ που χρησιµοποιου΄νται για τη
διαχει΄ριση των ποσοτικω΄ν καθεστω΄των κατα΄ την εισαγωγη΄.

(13) Το ποσο΄ της εγγυ΄ησης που πρε΄πει να συσταθει΄ για να ζητηθει΄
΄ενα πιστοποιητικο΄ µπορει΄, σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις, να ει΄ναι
ελα΄χιστο. Για να µην επιβαρυνθει΄ υπερβολικα΄ το ΄εργο των
αρµο΄διων διοικη΄σεων, πρε΄πει να µην απαιτει΄ται εγγυ΄ηση
σ' αυτε΄ς τις περιπτω΄σεις.

(14) Λαµβανοµε΄νου υπο΄ψη του γεγονο΄τος ο΄τι, στην πρα΄ξη, ο
χρη΄στης του πιστοποιητικου΄ µπορει΄ να ει΄ναι διαφορετικο΄
προ΄σωπο απο΄ τον δικαιου΄χο η΄ τον εκδοχε΄α του, πρε΄πει, για
λο΄γους νοµικη΄ς ασφα΄λειας και αποτελεσµατικο΄τητας της
διαχει΄ρισης, να διευκρινιστου΄ν τα προ΄σωπα που επιτρε΄πεται
να χρησιµοποιου΄ν το πιστοποιητικο΄. Για το σκοπο΄ αυτο΄,
πρε΄πει, λοιπο΄ν, να διαπιστω΄νεται ο αναγκαι΄ος συ΄νδεσµος
µεταξυ΄ του δικαιου΄χου του τι΄τλου και του προσω΄που που
υποβα΄λλει την τελωνειακη΄ διασα΄φηση.

(15) Το πιστοποιητικο΄ εισαγωγη΄ς η΄ εξαγωγη΄ς παρε΄χει το δικαι΄ωµα
εισαγωγη΄ς η΄ εξαγωγη΄ς. Ως εκ του΄του πρε΄πει να υποβα΄λλεται
κατα΄ την αποδοχη΄ της δη΄λωσης εισαγωγη΄ς η΄ εξαγωγη΄ς.

(16) Σε περι΄πτωση απλουστευµε΄νων διαδικασιω΄ν εισαγωγη΄ς η΄
εξαγωγη΄ς, υπα΄ρχει δυνατο΄τητα απαλλαγη΄ς απο΄ την
υποχρε΄ωση της προσκο΄µισης του πιστοποιητικου΄ στις
τελωνειακε΄ς υπηρεσι΄ες ο΄ταν η προσκο΄µιση αυτη΄ µπορει΄ να
πραγµατοποιηθει΄ εκ των υστε΄ρων. Ωστο΄σο, ο εισαγωγε΄ας η΄ ο
εξαγωγε΄ας πρε΄πει να ΄εχει στην κατοχη΄ του το πιστοποιητικο΄
κατα΄ την ηµεροµηνι΄α που λαµβα΄νεται υπο΄ψη ως ηµεροµηνι΄α
αποδοχη΄ς της δη΄λωσης εισαγωγη΄ς η΄ εξαγωγη΄ς.

(17) Για λο΄γους απλου΄στευσης, ει΄ναι δυνατο΄ να απαλυνθει΄ η
υφιστα΄µενη κανονιστικη΄ ρυ΄θµιση και να επιτραπει΄ στα κρα΄τη
µε΄λη να καθιερω΄σουν µι΄α απλουστευµε΄νη διαδικασι΄α, ο΄σον
αφορα΄ το διοικητικο΄ κυ΄κλωµα των πιστοποιητικω
΄ ν, η οποι΄α
συνι΄σταται στη διατη΄ρηση του πιστοποιητικου΄ απο΄ τον
οργανισµο΄ ΄εκδοσης η΄, ενδεχοµε΄νως, τον οργανισµο΄
πληρωµη΄ς, ο΄ταν προ΄κειται για πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς που
περιλαµβα΄νει προκαθορισµο΄ της επιστροφη΄ς.

(18) Για λο΄γους ορθη΄ς διοικητικη΄ς διαχει΄ρισης, τα πιστοποιητικα΄
και τα αποσπα΄σµατα πιστοποιητικω΄ν δεν δυ΄ναται να
τροποποιηθου΄ν µετα΄ απο΄ την ΄εκδοση΄ τους. Ωστο΄σο, σε
περι΄πτωση αµφιβολι΄ας λο΄γω σφα΄λµατος που πρε΄πει να
καταλογιστει΄ στον οργανισµο΄ ΄εκδοσης η΄ ΄εκδηλων
ανακριβειω΄ν η οποι΄α αφορα΄ τις ενδει΄ξεις που αναφε΄ρονται
στο πιστοποιητικο΄ η΄ στο απο΄σπασµα, πρε΄πει να θεσπιστει΄ µι΄α
διαδικασι΄α που να επιτρε΄πει να αποσυ΄ρονται τα πιστοποιητικα΄
η΄ τα αποσπα΄σµατα που περιλαµβα΄νουν λα΄θη και να
εκδι΄δονται διορθωµε΄να ΄εγγραφα.
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(19) 'Οταν ΄ενα προϊο΄ν τι΄θεται υπο΄ ΄ενα απο΄ τα απλουστευµε΄να
καθεστω΄τα που προβλε΄πονται στο µε΄ρος ΙΙ τι΄τλος ΙΙ κεφα΄λαιο
7 τµη΄µα 3 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2454/93 της
Επιτροπη΄ς, της 2ας Ιουλι΄ου 1993, για τον καθορισµο΄
ορισµε΄νων διατα΄ξεων εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 2913/92 του Συµβουλι΄ου για τη θε΄σπιση του
κοινοτικου΄ τελωνειακου΄ κω΄δικα (1) ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1662/1999 (2), η΄
στον τι΄τλο Χ κεφα΄λαιο Ι του προσαρτη΄µατος Ι της συ΄µβασης
της 20η΄ς Μαι΅ου 1987 σχετικα΄ µε ΄ενα κοινο΄ καθεστω΄ς
διαµετακο΄µισης, δεν πρε΄πει να τηρει΄ται καµι΄α διατυ΄πωση στο
τελωνει΄ο του συνοριακου΄ σταθµου΄ σε περι΄πτωση που η
διαµετακο΄µιση αρχι΄ζει στο εσωτερικο΄ της Κοινο΄τητας και
προ΄κειται να καταλη΄ξει εκτο΄ς αυτη΄ς. Σε περι΄πτωση που
γι΄νεται χρη΄ση ενο΄ς απο΄ αυτα΄ τα καθεστω΄τα, φαι΄νεται σκο΄πιµο,
για λο΄γους διοικητικη΄ς απλου΄στευσης, να προβλεφθου΄ν
ιδιαι΄τερες λεπτοµε΄ρειες για την αποδε΄σµευση της εγγυ΄ησης.
(20) Λο΄γω περιστα΄σεων που δεν ει΄ναι καταλογιστε΄ες στον
ενδιαφερο΄µενο, ενδε΄χεται να µην ει΄ναι δυνατο΄ να
προσκοµιστει΄ το ΄εγγραφο που αποδεικνυ΄ει την ΄εξοδο απο΄ το
τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας, αν και το προϊο΄ν
εγκατε΄λειψε το τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας η΄ ΄εφθασε
στον προορισµο΄ του στις περιπτω΄σεις που προβλε΄πονται
στο α΄ρθρο 36 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της
Επιτροπη΄ς (3). Μι΄α τε΄τοια κατα΄σταση µπορει΄ να ει΄ναι επιζη΄µια
για το εµπο΄ριο. Σε τε΄τοιες περιπτω΄σεις πρε΄πει να
αναγνωρι΄ζονται ως ισοδυ΄ναµα α΄λλα ΄εγγραφα.
(21) Οι κοινοτικοι΄ κανονισµοι΄ που θεσπι΄ζουν τα εν λο΄γω
πιστοποιητικα΄ ορι΄ζουν ο΄τι η εγγυ΄ηση καταπι΄πτει εν ο΄λω η΄ εν
µε΄ρει αν, κατα΄ τη δια΄ρκεια ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄, δεν
εκτελει΄ται η εισαγωγη΄ η΄ η εξαγωγη΄ η΄ εκτελει΄ται εν µε΄ρει.
Πρε΄πει να προσδιοριστου΄ν οι διατα΄ξεις που εφαρµο΄ζονται
σχετικα΄, ιδι΄ως σε περι΄πτωση µη εκτε΄λεσης, λο΄γω ανωτε΄ρας
βι΄ας, των υποχρεω΄σεων που ΄εχουν αναληφθει΄. Στις
περιπτω΄σεις αυτε΄ς η υποχρε΄ωση εισαγωγη΄ς η΄ εξαγωγη΄ς
µπορει΄ να θεωρηθει΄ α΄κυρη η΄ µπορει΄ να παραταθει΄ η δια΄ρκεια
ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄. Ωστο΄σο, για να αποφευχθει΄
ενδεχο΄µενη διαταραχη΄ της διαχει΄ρισης της αγορα΄ς, η
παρα΄ταση αυτη΄ πρε΄πει να περιορισθει΄ σε κα΄θε περι΄πτωση σε
µε΄γιστη περι΄οδο ΄εξι µηνω΄ν που υπολογι΄ζεται απο΄ τη λη΄ξη
της αρχικη΄ς δια΄ρκειας ισχυ΄ος.
(22) Για λο΄γους διοικητικη΄ς απλου΄στευσης, φαι΄νεται σκο΄πιµο να
προβλεφθει΄ ο΄τι η εγγυ΄ηση µπορει΄ να αποδεσµευ΄εται στο
συ΄νολο΄ της ο΄ταν το συνολικο΄ ποσο΄ που καταπι΄πτει για ΄ενα
πιστοποιητικο΄ ει΄ναι αµελητε΄ο.
(23) Η αποδε΄σµευση της εγγυ΄ησης που ΄εχει συσταθει΄ κατα΄ την
΄εκδοση των πιστοποιητικω΄ν υπο΄κειται στην προσκο΄µιση
στους αρµο΄διους οργανισµου΄ς της απο΄δειξης ο΄τι τα σχετικα΄
εµπορευ΄µατα εγκατε΄λειψαν το τελωνειακο΄ ΄εδαφος της
Κοινο΄τητας εντο΄ς προθεσµι΄ας εξη΄ντα ηµερω΄ν που
υπολογι΄ζονται απο΄ την ηµε΄ρα αποδοχη΄ς της δη΄λωσης
εξαγωγη΄ς.
(24) Ενδε΄χεται να αποδεσµευ΄εται η εγγυ΄ηση για δια΄φορους
λο΄γους χωρι΄ς να ΄εχει εκπληρωθει΄ πραγµατικα΄ η υποχρε΄ωση
(1) EE L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
(2) EE L 197 της 29.7.1999, σ. 25.
(3) EE L 102 της 17.4.1999, σ. 11.
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εισαγωγη΄ς η΄ εξαγωγη΄ς. Στις περιπτω΄σεις αυτε΄ς, πρε΄πει να
επανασυστη΄νεται η αχρεωστη΄τως αποδεσµευθει΄σα εγγυ΄ηση.
(25) Για να χρησιµοποιου΄νται πλη΄ρως οι δυνατο΄τητες εξαγωγη΄ς
των γεωργικω΄ν προϊο΄ντων που τυγχα΄νουν των επιστροφω΄ν,
ει΄ναι αναγκαι΄ο να δηµιουργηθει΄ ΄ενας µηχανισµο΄ς ο οποι΄ος
να παροτρυ΄νει τους εµπορευο΄µενους να παραδι΄δουν γρη΄γορα
στον οργανισµο΄ εκδο΄σεως τα πιστοποιητικα΄ που δεν θα
χρησιµοποιη΄σουν. Επι΄σης, ει΄ναι αναγκαι΄ο να δηµιουργηθει΄
΄ενας µηχανισµο΄ς ο οποι΄ος να παροτρυ΄νει τους
εµπορευο΄µενους να παραδι΄δουν γρη΄γορα τα πιστοποιητικα΄
στον οργανισµο΄ εκδο΄σεως µετα΄ απο΄ την ηµεροµηνι΄α λη΄ξης
της ισχυ΄ος τους, ω΄στε οι ποσο΄τητες που δεν
χρησιµοποιη΄θηκαν να µπορου΄ν να επαναχρησιµοποιηθου΄ν το
ταχυ΄τερο δυνατο΄ν.
(26) Ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1182/71 του
Συµβουλι΄ου, της 3ης Ιουνι΄ου 1971, περι΄ καθορισµου΄ των
κανο΄νων που εφαρµο΄ζονται στις προθεσµι΄ες, ηµεροµηνι΄ες και
διορι΄ες (4), προβλε΄πει στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 4 ο΄τι, αν η
τελευται΄α µε΄ρα µιας προθεσµι΄ας ει΄ναι αργι΄α, Κυριακη΄ η΄
Σα΄ββατο, η προθεσµι΄α λη΄γει κατα΄ την εκπνοη΄ της επο΄µενης
εργα΄σιµης ηµε΄ρας. Η δια΄ταξη αυτη΄ ΄εχει ως συνε΄πεια την
παρα΄ταση της προθεσµι΄ας της χρησιµοποι΄ησης των
πιστοποιητικω΄ν σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις. 'Ενα τε΄τοιο µε΄τρο,
το οποι΄ο ΄εχει ως σκοπο΄ να διευκολυ΄νει τις εµπορικε΄ς
συναλλαγε΄ς, δεν πρε΄πει να ΄εχει ως αποτε΄λεσµα την αλλαγη΄
των οικονοµικω΄ν συνθηκω΄ν της πρα΄ξης εισαγωγη΄ς η΄
εξαγωγη΄ς.
(27) Σε ορισµε΄νους τοµει΄ς της κοινη΄ς οργα΄νωσης των γεωργικω΄ν
αγορω΄ν, προβλε΄πεται ο΄τι τα πιστοποιητικα΄ εξαγωγη΄ς
εκδι΄δονται µο΄νον µετα΄ απο΄ µι΄α περι΄οδο εξε΄τασης· η περι΄οδος
αυτη΄ πρε΄πει να επιτρε΄πει να εκτιµηθει΄ η κατα΄σταση της
αγορα΄ς και να ανασταλου΄ν, ενδεχοµε΄νως, ιδι΄ως σε περι΄πτωση
δυσχερειω΄ν, οι αιτη΄σεις που εκκρεµου΄ν, πρα΄γµα το οποι΄ο
΄εχει ως αποτε΄λεσµα την απο΄ρριψη αυτω΄ν των αιτη΄σεων.
Πρε΄πει να διευκρινιστει΄ ο΄τι αυτη΄ η δυνατο΄τητα αναστολη΄ς
αφορα΄ και τα πιστοποιητικα΄ που ζητου΄νται στο πλαι΄σιο του
α΄ρθρου 49 του παρο΄ντος κανονισµου΄ και ο΄τι, µο΄λις
εκπνευ΄σει αυτη΄ η προθεσµι΄α εξε΄τασης, η αι΄τηση
πιστοποιητικου΄ δεν δυ΄ναται να αποτελε΄σει πλε΄ον αντικει΄µενο
νε΄ου µε΄τρου αναστολη΄ς.
(28) Ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλε΄πει στο α΄ρθρο
844 παρα΄γραφος 3 ο΄τι στα γεωργικα΄ προϊο΄ντα που εξα΄γονται
υπο΄ την κα΄λυψη ενο΄ς πιστοποιητικου΄ εξαγωγη΄ς η΄
προκαθορισµου΄ εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις που αφορου΄ν το
καθεστω΄ς των επιστροφω΄ν µο΄νον εφο΄σον τηρου΄νται οι
σχετικε΄ς µε το πιστοποιητικο΄ κοινοτικε΄ς διατα΄ξεις. Ει΄ναι
αναγκαι΄ο να προβλεφθου΄ν ιδιαι΄τερες λεπτοµε΄ρειες
εφαρµογη΄ς του καθεστω΄τος πιστοποιητικω΄ν για τα προϊο΄ντα
που δικαιου΄νται της εφαρµογη΄ς των διατα΄ξεων αυτου΄ του
καθεστω΄τος.
(29) Ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλε΄πει στο α΄ρθρο
896 ο΄τι τα εµπορευ΄µατα που τι΄θενται σε ελευ΄θερη
κυκλοφορι΄α υπο΄ την κα΄λυψη ενο΄ς πιστοποιητικου΄ εισαγωγη΄ς
η΄ προκαθορισµου΄ γι΄νονται αποδεκτα΄ για το ευεργε΄τηµα του
καθεστω΄τος των επιστροφω΄ν η΄ επιστροφη΄ς των εισαγωγικω΄ν
δασµω΄ν µο΄νον εφο΄σον διαπιστωθει΄ ο΄τι οι αρµο΄διες αρχε΄ς
΄ελαβαν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να ακυρω
΄ σουν τα
αποτελε΄σµατα της θε΄σης σε ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α ο΄σον
αφορα΄ το πιστοποιητικο΄.
(4) EE L 124 της 8.6.1971, σ. 1.
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(30) Ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλε΄πει γενικα΄, στο
α΄ρθρο 880, ορισµε΄νες λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου
896, και ιδι΄ως ο΄τι οι αρχε΄ς που ει΄ναι επιφορτισµε΄νες µε την
΄εκδοση των πιστοποιητικω΄ν πρε΄πει να εκδι΄δουν µι΄α βεβαι΄ωση.
(31) Πρε΄πει να θεσπιστει΄ στον παρο΄ντα κανονισµο΄ το συ΄νολο των
λεπτοµερειω΄ν που ει΄ναι αναγκαι΄ες για την εφαρµογη΄ του
α΄ρθρου 896 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Ει΄ναι
δυνατο΄ν, σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις, να τηρου΄νται οι διατα΄ξεις
που προβλε΄πονται απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
χωρι΄ς να υπα΄ρξει προσφυγη΄ στη χρη΄ση της βεβαι΄ωσης που
προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 880 του εν λο΄γω κανονισµου΄.
(32) 'Οταν ΄ενα πιστοποιητικο΄ εισαγωγη΄ς που εφαρµο΄ζεται σε ΄ενα
γεωργικο΄ προϊο΄ν χρησιµοποιει΄ται και για τη διαχει΄ριση
µιας δασµολογικη΄ς ποσο΄στωσης για την οποι΄α χορηγη΄θηκε
προτιµησιακο΄ καθεστω΄ς, το εν λο΄γω καθεστω΄ς χορηγει΄ται
στους εισαγωγει΄ς βα΄σει του πιστοποιητικου΄ το οποι΄ο πρε΄πει,
σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις, να συνοδευ΄εται απο΄ ΄ενα ΄εγγραφο
µιας τρι΄της χω΄ρας. Για να αποφευχθει΄ η υπε΄ρβαση της
ποσο΄στωσης, το προτιµησιακο΄ καθεστω΄ς πρε΄πει να
εφαρµο΄ζεται µε΄χρι το ανω΄τατο ο΄ριο της ποσο΄τητας για
την οποι΄α ΄εχει εκδοθει΄ το πιστοποιητικο΄. Ωστο΄σο, για να
διευκολυνθει΄ η εισαγωγη΄, πρε΄πει να γι΄νει αποδεκτη΄ η ανοχη΄
που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 8 παρα΄γραφος 4, αλλα΄ να
διευκρινιστει΄ παρα΄λληλα ο΄τι το µε΄ρος της ποσο΄τητας το
οποι΄ο, λο΄γω της ανοχη΄ς, υπερβαι΄νει την ποσο΄τητα που
αναφε΄ρεται στο πιστοποιητικο΄ δεν επωφελει΄ται απο΄ το
προτιµησιακο΄ καθεστω΄ς και πρε΄πει να εισαχθει΄ µε πλη΄ρεις
δασµου΄ς.
(33) Τα µε΄τρα που προβλε΄πονται στον παρο΄ντα κανονισµο΄ ει΄ναι
συ΄µφωνα µε τη γνω΄µη ο΄λων των σχετικω΄ν επιτροπω΄ν
διαχει΄ρισης,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

24.6.2000

— το α΄ρθρο 8 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 234/68 του
Συµβουλι΄ου (2) (ζωντανα΄ φυτα΄ και ανθοκοµι΄α),
— το α΄ρθρο 4 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 του
Συµβουλι΄ου (3) (σπο΄ροι προς σπορα΄),
— το α΄ρθρο 8 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του
Συµβουλι΄ου (4) (χοι΄ρειο κρε΄ας),
— το α΄ρθρο 3 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του
Συµβουλι΄ου (5) (αυγα΄),
— το α΄ρθρο 3 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του
Συµβουλι΄ου (6) (κρε΄ας πουλερικω΄ν),
— το α΄ρθρο 2 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2783/75 του
Συµβουλι΄ου (7) (ωαλβουµι΄νη και λακταλβουµι΄νη),
— το α΄ρθρο 9 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του
Συµβουλι΄ου (σιτηρα΄),
— το α΄ρθρο 17 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του
Συµβουλι΄ου (8) (µπανα΄νες),
— το α΄ρθρο 1 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1222/94 της
Επιτροπη΄ς (9) (γεωργικα΄ προϊο΄ντα εξαγο΄µενα µε µορφη΄
εµπορευµα΄των τα οποι΄α δεν περιλαµβα΄νονται στο παρα΄ρτηµα
Ι της συνθη΄κης),
— το α΄ρθρο 9 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του
Συµβουλι΄ου (10) (ρυ΄ζι),
— το α΄ρθρο 31 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2200/96 του
Συµβουλι΄ου (11) (οπωροκηπευτικα΄),
— το α΄ρθρο 11 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του
Συµβουλι΄ου (12) (µεταποιηµε΄να προϊο΄ντα µε βα΄ση τα
οπωροκηπευτικα΄),
— το α΄ρθρο 14 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2467/98 του
Συµβουλι΄ου (13) (προ΄βειο και αι΄γειο κρε΄ας),
— το α΄ρθρο 29 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του
Συµβουλι΄ου (14) (βο΄ειο κρε΄ας),

ΤΙΤΛΟΣ Ι

— το α΄ρθρο 26 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του
Συµβουλι΄ου (15) (γα΄λα και γαλακτοκοµικα΄ προϊο΄ντα),

ΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

— το α΄ρθρο 59 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του
Συµβουλι΄ου (16) (οι΄νοι),

'Αρθρο 1
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς θεσπι΄ζει, µε την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων
των σχετικω΄ν µε τις παρεκκλι΄σεις οι οποι΄ες προβλε΄πονται στην
κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α τη σχετικη΄ µε ορισµε΄να προϊο΄ντα, τις κοινε΄ς
λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς του καθεστω΄τος πιστοποιητικω΄ν
εισαγωγη΄ς, εξαγωγη΄ς και προκαθορισµου΄, τα οποι΄α στο εξη΄ς θα
αναφε΄ρονται ως «πιστοποιητικα΄», καθεστω΄ς το οποι΄ο θεσπι΄ζεται η΄
προβλε΄πεται απο΄:
— το α΄ρθρο 2 του κανονισµου΄ αριθ. 136/66/ΕΟΚ του
Συµβουλι΄ου (1) (λιπαρε΄ς ουσι΄ες),
(1) EE L 172 της 30.9.1966, σ. 3025/66.

— το α΄ρθρο 13 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του
Συµβουλι΄ου (17) (ζα΄χαρη, ισογλυκο΄ζη και σιρο΄πι ινουλι΄νης).
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'Αρθρο 2
∆εν απαιτει΄ται και δεν µπορει΄ να προσκοµι΄ζεται πιστοποιητικο΄ για
τα προϊο΄ντα:
α) που δεν τι΄θενται σε ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α στην Κοινο΄τητα η΄
β) ως προς τα οποι΄α η εξαγωγη΄ πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο:
— τελωνειακου΄ καθεστω΄τος που επιτρε΄πει την εισαγωγη΄ µε
΄ ν δασµω΄ν, των φορολογικω΄ν
αναστολη΄ των εισαγωγικω
επιβαρυ΄νσεων ισοδυνα΄µου αποτελε΄σµατος, η΄
— του ειδικου΄ καθεστω΄τος που επιτρε΄πει την εξαγωγη΄ χωρι΄ς
ει΄σπραξη των εξαγωγικω΄ν δασµω΄ν, ο΄πως αναφε΄ρεται στο
α΄ρθρο 129 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.
'Αρθρο 3
1.
Σε περι΄πτωση θε΄σεως σε ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α προϊο΄ντων
που βρι΄σκονται υπο΄ το καθεστω
΄ ς τελειοποι΄ησης προς επανεξαγωγη΄
και δεν περιε΄χουν τα προϊο΄ντα βα΄σεως που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 2 στοιχει΄ο α), πρε΄πει να προσκοµι΄ζεται πιστοποιητικο΄
εισαγωγη΄ς για το προϊο΄ν που πρα΄γµατι τι΄θεται σε ελευ΄θερη
κυκλοφορι΄α, εφο΄σον το εν λο΄γω προϊο΄ν υπο΄κειται στην υποχρε΄ωση
προσκο΄µισης τε΄τοιου πιστοποιητικου΄.
2.
Σε περι΄πτωση θε΄σεως σε ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α προϊο΄ντων
που υπα΄γονται σε ΄ενα απο΄ τα καθεστω΄τα που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 1 και περιε΄χουν συγχρο΄νως:
α) ΄ενα η΄ περισσο΄τερα προϊο΄ντα βα΄σεως που βρι΄σκονταν σε
µι΄α απο΄ τις καταστα΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 23
παρα΄γραφος 2 της συνθη΄κης, αλλα΄ που δεν βρι΄σκονται πλε΄ον
σ' αυτη΄, λο΄γω της ενσωµατω
΄ σεω΄ς τους στο προϊο΄ν που
πρα΄γµατι τι΄θεται σε ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α και
β) ΄ενα η΄ περισσο΄τερα προϊο΄ντα βα΄σεως που δεν βρι΄σκονταν στις
καταστα΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 23 παρα΄γραφος 2
της συνθη΄κης, κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 8 παρα΄γραφος
1, πρε΄πει να προσκοµι΄ζεται πιστοποιητικο΄ εισαγωγη΄ς για κα΄θε
΄ενα απο΄ τα προϊο΄ντα βα΄σεως που αναφε΄ρονται στο στοιχει΄ο
β) και που ΄εχουν πρα΄γµατι χρησιµοποιηθει΄, εφο΄σον αυτα΄
υπο΄κεινται στην υποχρε΄ωση προσκο΄µισης τε΄τοιου
πιστοποιητικου΄.
Εντου΄τοις, το πιστοποιητικο΄ εισαγωγη΄ς δεν πρε΄πει να
προσκοµι΄ζεται, ο΄ταν το προϊο΄ν που πρα΄γµατι τι΄θεται σε ελευ΄θερη
κυκλοφορι΄α δεν υπο΄κειται στην υποχρε΄ωση προσκο΄µισης τε΄τοιου
πιστοποιητικου΄.
3.
Το η΄ τα πιστοποιητικα΄ εισαγωγη΄ς που προσκοµι΄ζονται κατα΄
τη θε΄ση σε ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α προϊο΄ντος στις περιπτω΄σεις που
αναφε΄ρονται στις παραγρα΄φους 1 και 2 δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να
περιλαµβα΄νουν προκαθορισµο΄.
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4.
Κατα΄ την εξαγωγη΄ προϊο΄ντος που υπα΄γεται σε ΄ενα απο΄ τα
καθεστω΄τα που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 και περιε΄χει ΄ενα η΄
περισσο΄τερα προϊο΄ντα βα΄σεως που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο
2 στοιχει΄ο α), πρε΄πει να προσκοµι΄ζεται πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς
για κα΄θε ΄ενα απο΄ τα προϊο΄ντα βα΄σεως, εφο΄σον αυτα΄ υπο΄κεινται
στην υποχρε΄ωση προσκο΄µισης τε΄τοιου πιστοποιητικου΄.
Εντου΄τοις, δεν πρε΄πει να προσκοµι΄ζεται πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς,
εφο΄σον το προϊο΄ν που πρα΄γµατι εξα΄γεται δεν υπο΄κειται στην
υποχρε΄ωση προσκο΄µισης τε΄τοιου πιστοποιητικου΄, µε την
επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων των σχετικω΄ν µε τον προκαθορισµο΄ της
επιστροφη΄ς που αναφε΄ρεται στο τρι΄το εδα΄φιο.
Κατα΄ την εξαγωγη΄ συ΄νθετων προϊο΄ντων που απολαυ΄ουν
επιστροφη΄ς κατα΄ την εξαγωγη΄, η οποι΄α προκαθορι΄ζεται βα΄σει ενο΄ς
η΄ περισσο΄τερων απο΄ τα συστατικα΄ τους, η τελωνειακη΄ κατα΄σταση
κα΄θε ενο΄ς απο΄ τα συστατικα΄ αυτα΄ ει΄ναι η µο΄νη που λαµβα΄νεται
υπο΄ψη για την εφαρµογη΄ του καθεστω΄τος των πιστοποιητικω΄ν.
'Αρθρο 4
1.
Σε περι΄πτωση υπαγωγη΄ς στο καθεστω΄ς που αναφε΄ρεται στο
α΄ρθρο 4 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του
Συµβουλι΄ου (1), το πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς η΄, κατα΄ περι΄πτωση,
το πιστοποιητικο΄ προκαθορισµου΄ που πρε΄πει να προσκοµιστει΄,
ει΄ναι αυτο΄ που εφαρµο΄ζεται στο µεταποιηµε΄νο προϊο΄ν προς
εξαγωγη΄.
2.
Σε περι΄πτωση υπαγωγη΄ς στο καθεστω΄ς που αναφε΄ρεται στο
α΄ρθρο 5 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 565/80, το πιστοποιητικο΄
εξαγωγη΄ς η΄, κατα΄ περι΄πτωση, το πιστοποιητικο΄ προκαθορισµου΄
που πρε΄πει να προσκοµιστει΄, ει΄ναι αυτο΄ που εφαρµο΄ζεται στο
προϊο΄ν που τι΄θεται υπο΄ το καθεστω΄ς αυτο΄.
3.
'Οταν το προς εξαγωγη΄ προϊο΄ν υπα΄γεται στον κανονισµο΄
(ΕΚ) αριθ. 1222/94, το πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται απ' αυτο΄ν
τον κανονισµο΄ προσκοµι΄ζεται στις περιπτω΄σεις που προβλε΄πονται
στις παραγρα΄φους 1 και 2 του παρο΄ντος α΄ρθρου.
'Αρθρο 5
1.
∆εν απαιτει΄ται και δεν δυ΄ναται να προσκοµι΄ζεται
πιστοποιητικο΄ για την πραγµατοποι΄ηση των πρα΄ξεων:
— που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 36, 40, 44, 45 και 46
παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 800/1999, η΄
— που στερου΄νται εµπορικου΄ χαρακτη΄ρα, η΄
— που αναφε΄ρονται στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 918/83, η΄
— που αφορου΄ν ποσο΄τητες οι οποι΄ες ει΄ναι µικρο΄τερες η΄ ΄σες
ι απο΄
τις ποσο΄τητες που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ.
΄ του εδαφι΄ου, πρε΄πει να
Κατα΄ παρε΄κκλιση των διατα΄ξεων του πρω
προσκοµι΄ζεται πιστοποιητικο΄, ο΄ταν η εισαγωγη΄ η΄ η εξαγωγη΄
διενεργει΄ται στο πλαι΄σιο προτιµησιακου΄ καθεστω΄τος και το
ευεργε΄τηµα παρε΄χεται µε΄σω πιστοποιητικου΄.
( 1 ) EE L 62 της 7.3.1980, σ. 5.
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Τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν µε΄τρα για να αποφευχθου΄ν καταχρη΄σεις
κατα΄ την εφαρµογη΄ της παρου΄σας παραγρα΄φου και, ιδι΄ως, ο΄ταν
µι΄α µο΄νο πρα΄ξη εισαγωγη΄ς η΄ εξαγωγη΄ς καλυ΄πτεται τεχνητα΄ απο΄
πολλε΄ς διασαφη΄σεις εισαγωγη΄ς η΄ εξαγωγη΄ς οι οποι΄ες στερου΄νται
΄εκδηλα κα΄θε οικονοµικη΄ς η΄ α΄λλης δικαιολο΄γησης.
2.
Για την εφαρµογη΄ της παραγρα΄φου 1, νοου΄νται ως πρα΄ξεις
που στερου΄νται εµπορικου΄ χαρακτη΄ρα:

2.
'Οταν τα προϊο΄ντα υπο΄κεινται κατα΄ την εξαγωγη΄ τους
στην υποβολη΄ πιστοποιητικου΄ εξαγωγη΄ς και οι αρµο΄διες αρχε΄ς
αποδε΄χονται τη διασα΄φηση επανεξαγωγη΄ς πριν αποφασι΄σουν για
την αι΄τηση επιστροφη΄ς η΄ διαγραφη΄ς εισαγωγικω΄ν δασµω
΄ ν, πρε΄πει
να προσκοµι΄ζεται πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς. Το πιστοποιητικο΄ αυτο΄
δεν µπορει΄ να περιλαµβα΄νει προκαθορισµο΄ της επιστροφη΄ς η΄ της
εισφορα΄ς κατα΄ την εξαγωγη΄.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

α) κατα΄ την εισαγωγη΄, οι πρα΄ξεις που πραγµατοποιου΄νται απο΄
τους ιδιω΄τες η΄, σε περι΄πτωση αποστολω΄ν, εκει΄νες που
προορι΄ζονται για ιδιω΄τες και οι οποι΄ες ανταποκρι΄νονται στα
κριτη΄ρια που καθορι΄ζονται απο΄ τις προκαταρκτικε΄ς διατα΄ξεις
του τι΄τλου ΙΙ γρα΄µµα ∆ σηµει΄ο 2 της συνδυασµε΄νης
ονοµατολογι΄ας·
β) κατα΄ την εξαγωγη΄, οι πρα΄ξεις που πραγµατοποιου΄νται απο΄
τους ιδιω΄τες και ανταποκρι΄νονται, τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν,
στα κριτη΄ρια που αναφε΄ρονται στο στοιχει΄ο α).
3.
Επιτρε΄πεται στα κρα΄τη µε΄λη να µην απαιτου΄ν το η΄ τα
πιστοποιητικα΄ εξαγωγη΄ς για τις αποστολε΄ς προϊο΄ντων η΄/και
εµπορευµα΄των που πραγµατοποιου΄ν ιδιω΄τες η΄ ενω΄σεις ιδιωτω΄ν,
ενο΄ψει της δωρεα΄ν διανοµη΄ς τους για ανθρωπιστικου΄ς σκοπου΄ς σε
τρι΄τες χω΄ρες, ο΄ταν τηρου΄νται σωρευτικα΄ οι ακο΄λουθοι ο΄ροι:
α) δεν ζητει΄ται καµι΄α επιστροφη΄ απο΄ τους ενδιαφεροµε΄νους που
επιθυµου΄ν να επωφεληθου΄ν απο΄ την απαλλαγη΄·
β) οι αποστολε΄ς αυτε΄ς ει΄ναι περιστασιακου΄ χαρακτη΄ρα,
αποτελου΄νται απο΄ ποικιλι΄α προϊο΄ντων η΄/και εµπορευµα΄των και
δεν υπερβαι΄νουν συνολικη΄ µα΄ζα 30 000 χιλιο΄γραµµων ανα΄
µεταφορικο΄ µε΄σο και
γ) οι αρµο΄διες αρχε΄ς διαθε΄τουν επαρκη΄ αποδεικτικα΄ στοιχει΄α
ο΄σον αφορα΄ τον προορισµο΄ των προϊο΄ντων για την ορθη΄
ολοκλη΄ρωση της ενε΄ργειας.
Η παρακα΄τω ΄ενδειξη τι΄θεται στο τετραγωνι΄διο 44 της διασα΄φησης
εξαγωγη΄ς: «Καµι΄α επιστροφη΄ — α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 3 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1291/2000».
'Αρθρο 6
∆εν απαιτει΄ται και δεν µπορει΄ να προσκοµι΄ζεται πιστοποιητικο΄
κατα΄ τη θε΄ση σε ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α προϊο΄ντων συ΄µφωνα µε τις
διατα΄ξεις του τι΄τλου VI κεφα΄λαιο 2 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 2913/92 σχετικα΄ µε το λεγο΄µενο καθεστω΄ς των επανεισαγοµε΄νων.
'Αρθρο 7
1.
∆εν απαιτει΄ται και δεν µπορει΄ να προσκοµι΄ζεται
πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς κατα΄ την αποδοχη΄ της διασα΄φησης
επανεξαγωγη΄ς προϊο΄ντων, για τα οποι΄α ο εξαγωγε΄ας αποδεικνυ΄ει
ο΄τι ΄εχει ληφθει΄ απο΄φαση υπε΄ρ της επιστροφη΄ς η΄ της διαγραφη΄ς
εισαγωγικω΄ν δασµω΄ν ΄εναντι των εν λο΄γω προϊο΄ντων συ΄µφωνα µε
τις διατα΄ξεις του κανονισµου΄ του τι΄τλου VII κεφα΄λαιο 5 του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.
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'Αρθρο 8
1.
Το πιστοποιητικο΄ εισαγωγη΄ς η΄ εξαγωγη΄ς εγκρι΄νει και
δηµιουργει΄ αντι΄στοιχα την υποχρε΄ωση να εισαχθει΄ η΄ να εξαχθει΄,
βα΄σει του πιστοποιητικου΄ και, εκτο΄ς απο΄ περιπτω΄σεις ανωτε΄ρας
βι΄ας, κατα΄ τη δια΄ρκεια της περιο΄δου ισχυ΄ος του, η συγκεκριµε΄νη
ποσο΄τητα του εν λο΄γω προϊο΄ντος η΄/και εµπορευ΄µατος.
Οι υποχρεω΄σεις που αναφε΄ρονται στην παρου΄σα παρα΄γραφο
συνιστου΄ν πρωτογενει΄ς απαιτη΄σεις κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 20
του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπη΄ς (1).
2.
Το πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς, στο οποι΄ο περιλαµβα΄νεται
προκαθορισµο΄ς της επιστροφη΄ς, δηµιουργει΄ την υποχρε΄ωση να
εξαχθει΄, βα΄σει του εν λο΄γω πιστοποιητικου΄ και, εκτο΄ς απο΄
περιπτω΄σεις ανωτε΄ρας βι΄ας, κατα΄ τη δια΄ρκεια της περιο΄δου ισχυ΄ος
του, η προσδιοριζο΄µενη ποσο΄τητα των σχετικω΄ν προϊο΄ντων.
Εα΄ν η εξαγωγη΄ των προϊο΄ντων υπο΄κειται στην προσκο΄µιση
πιστοποιητικου΄ εξαγωγη΄ς, το πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς, στο οποι΄ο
περιλαµβα΄νεται προκαθορισµο΄ς της επιστροφη΄ς, καθορι΄ζει το
δικαι΄ωµα εξαγωγη΄ς και το δικαι΄ωµα ει΄σπραξης επιστροφη΄ς.
Εα΄ν η εξαγωγη΄ των προϊο΄ντων δεν υπο΄κειται στην προσκο΄µιση
πιστοποιητικου΄ εξαγωγη΄ς, το πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς, στο οποι΄ο
περιλαµβα΄νεται προκαθορισµο΄ς της επιστροφη΄ς, καθορι΄ζει µο΄νο
το δικαι΄ωµα ει΄σπραξης επιστροφη΄ς.
Οι υποχρεω΄σεις που αναφε΄ρονται στην παρου΄σα παρα΄γραφο
αποτελου΄ν πρωτογενει΄ς απαιτη΄σεις κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου
20 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.
3.
Τα πιστοποιητικα΄ υποχρεω΄νουν την εισαγωγη΄ απο΄ τη χω΄ρα
η΄ απο΄ την οµα΄δα χωρω΄ν η΄ την εξαγωγη΄ προς τη χω΄ρα η΄ την οµα΄δα
χωρω΄ν που κατονοµα΄ζονται στο πιστοποιητικο΄, στις περιπτω΄σεις
που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 49 και στις περιπτω΄σεις ο΄που η
υποχρε΄ωση αυτη΄ προβλε΄πεται στους ειδικου΄ς κοινοτικου΄ς κανο΄νες
για κα΄θε τοµε΄α προϊο΄ντων.
(1) EE L 205 της 3.8.1985, σ. 5.
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4.
'Οταν η εισαχθει΄σα η΄ εξαχθει΄σα ποσο΄τητα υπερβαι΄νει κατα΄
5 % το πολυ΄ την ποσο΄τητα που αναγρα΄φεται στο πιστοποιητικο΄,
θεωρει΄ται ως εισαχθει΄σα η΄ εξαχθει΄σα βα΄σει του πιστοποιητικου΄
αυτου΄.
5.
'Οταν η εισαχθει΄σα η΄ η εξαχθει΄σα ποσο΄τητα ει΄ναι κατω΄τερη
κατα΄ 5 % το πολυ΄ απο΄ την ποσο΄τητα που αναγρα΄φεται στο
πιστοποιητικο΄, η υποχρε΄ωση εισαγωγη΄ς η΄ εξαγωγη΄ς θεωρει΄ται
εκπληρωθει΄σα.
6.
Για την εφαρµογη΄ των παραγρα΄φων 4 και 5, αν το
πιστοποιητικο΄ εκδι΄δεται ανα΄ κεφαλη΄, το αποτε΄λεσµα του
υπολογισµου΄ που προκυ΄πτει απο΄ το αναφερο΄µενο 5 %
στρογγυλευ΄εται, κατα΄ περι΄πτωση, στον αµε΄σως ανω΄τερο ακε΄ραιο
αριθµο΄ κεφαλω΄ν.
7.
'Οταν, κατ' εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 3
παρα΄γραφος 4 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71, ΄ενα
πιστοποιητικο΄ το οποι΄ο προκαθορι΄ζει την εισφορα΄ κατα΄ την
εξαγωγη΄ η΄ την επιστροφη΄ κατα΄ την εξαγωγη΄ χρησιµοποιει΄ται την
πρω΄τη εργα΄σιµη ηµε΄ρα που ακολουθει΄ την τελευται΄α ηµε΄ρα της
περιο΄δου της κανονικη΄ς ισχυ΄ος του, το εν λο΄γω πιστοποιητικο΄
θεωρει΄ται ο΄τι χρησιµοποιη΄θηκε την τελευται΄α ηµε΄ρα της περιο΄δου
της κανονικη΄ς ισχυ΄ος του ο΄σον αφορα΄ τα ποσα΄ που ΄εχουν
προκαθορισθει΄.
'Αρθρο 9
1.
Οι υποχρεω΄σεις που απορρε΄ουν απο΄ τα πιστοποιητικα΄
δεν µεταβιβα΄ζονται. Τα δικαιω΄µατα που απορρε΄ουν απο΄ τα
πιστοποιητικα΄ ει΄ναι µεταβιβα΄σιµα απο΄ τον δικαιου΄χο του
πιστοποιητικου΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια της ισχυ΄ος του. Η µεταβι΄βαση
αυτη΄ δεν µπορει΄ να επε΄λθει παρα΄ µο΄νον υπε΄ρ ενο΄ς εκδοχε΄ως ανα΄
πιστοποιητικο΄ και ανα΄ απο΄σπασµα πιστοποιητικου΄. Η µεταβι΄βαση
αφορα΄ τις ποσο΄τητες που δεν ΄εχουν ακο΄µη καταλογιστει΄ στο
πιστοποιητικο΄ η΄ στο απο΄σπασµα.
2.
Ο εκδοχε΄ας δεν µπορει΄ να µεταβιβα΄σει το δικαι΄ωµα΄ του,
αλλα΄ µπορει΄ να το εκχωρη΄σει εκ νε΄ου στο δικαιου΄χο. Η
επανεκχω΄ρηση αφορα΄ την ποσο΄τητα που δεν ΄εχει ακο΄µη
καταλογισθει΄ στο πιστοποιητικο΄ η΄ στο απο΄σπασµα.
Στην περι΄πτωση αυτη΄, ο εκδι΄δων οργανισµο΄ς αναγρα΄φει στη θε΄ση
6 του πιστοποιητικου΄ µια απο΄ τις ακο΄λουθες µνει΄ες:
— Retrocesión al titular el …
— tilbageføring til indehaveren den …
— Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …
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3.
Σε περι΄πτωση αι΄τησης για µεταβι΄βαση απο΄ το δικαιου΄χο η΄
της επανεκχω΄ρησης απο΄ τον εκδοχε΄α, ο εκδι΄δων οργανισµο΄ς η΄ ο
(οι) οργανισµο΄ς(-οι΄) που ορι΄ζεται(-ονται) απο΄ κα΄θε κρα΄τος µε΄λος
εγγρα΄φει(-ουν) στο πιστοποιητικο΄ η΄, κατα΄ περι΄πτωση, στο
απο΄σπασµα:
— το ονοµατεπω΄νυµο και τη διευ΄θυνση του εκδοχε΄α η΄ τη µνει΄α
που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 2,
— την ηµεροµηνι΄α αυτη΄ς της εγγραφη΄ς που πιστοποιει΄ται απο΄ τη
σφραγι΄δα του.
4.
Η µεταβι΄βαση η΄ η επανεκχω΄ρηση αρχι΄ζουν να ισχυ΄ουν απο΄
την ηµεροµηνι΄α της εγγραφη΄ς.
'Αρθρο 10
Τα αποσπα΄σµατα ΄εχουν τα ΄δια
ι
νοµικα΄ αποτελε΄σµατα µε τα
πιστοποιητικα΄ απο΄ τα οποι΄α προε΄ρχονται, µε΄σα στα ο΄ρια της
ποσο΄τητας για την οποι΄α τα αποσπα΄σµατα αυτα΄ ΄εχουν εκδοθει΄.
'Αρθρο 11
Τα εκδιδο΄µενα πιστοποιητικα΄ και αποσπα΄σµατα, καθω΄ς και οι
µνει΄ες και θεωρη΄σεις που πραγµατοποιου΄νται απο΄ τις αρχε΄ς
κρα΄τους µε΄λους ΄εχουν σε κα΄θε ΄ενα απο΄ τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη τα
΄δια
ι
νοµικα΄ αποτελε΄σµατα µε τα ΄εγγραφα που εκδι΄δονται καθω΄ς
και µε τις µνει΄ες και θεωρη΄σεις που πραγµατοποιου΄νται απο΄ τις
αρχε΄ς των εν λο΄γω κρατω΄ν µελω΄ν.
'Αρθρο 12
1.
'Οταν ΄ενα πιστοποιητικο΄ το οποι΄ο περιλαµβα΄νει
προκαθορισµο΄ της επιστροφη΄ς κατα΄ την εξαγωγη΄ χρησιµοποιει΄ται
για την εξαγωγη΄ µει΄γµατος, δεν ισχυ΄ει για το εξαγο΄µενο µει΄γµα το
προκαθορισµε΄νο υ΄ψος επιστροφη΄ς, στην περι΄πτωση κατα΄ την
οποι΄α η δασµολογικη΄ κατα΄ταξη του συστατικου΄, µε βα΄ση το
οποι΄ο υπολογι΄ζεται η εφαρµοζο΄µενη στο µει΄γµα επιστροφη΄, δεν
αντιστοιχει΄ σε εκει΄νη του µει΄γµατος.
2.
'Οταν ΄ενα πιστοποιητικο΄ που περιλαµβα΄νει προκαθορισµο΄
της επιστροφη΄ς κατα΄ την εξαγωγη΄ χρησιµοποιει΄ται για την εξαγωγη΄
συνδυασµου΄ προϊο΄ντων, το προκαθορισθε΄ν υ΄ψος επιστροφη΄ς
εφαρµο΄ζεται µο΄νο στο συστατικο΄ που ΄εχει την ΄δια
ι δασµολογικη΄
κατα΄ταξη µε τον συνδυασµο΄.

— επανεκχω΄ρηση στο δικαιου΄χο στις …
— Rights transferred back to the titular holder on [date]
— Rétrocession au titulaire le …
— retrocessione al titolare in data …
— aan de titularis geretrocedeerd op …

Τ µ η΄ µ α 2
΄ν
Αι΄τηση και ΄εκδοση των πιστοποιητικω
'Αρθρο 13

— retrocessão ao titular em …
— palautus todistuksenhaltijalle …
— Återbördad till licensinnehavaren den …

1.
Οι αιτη΄σεις πιστοποιητικω΄ν απευθυ΄νονται η΄ κατατι΄θενται
στον αρµο΄διο οργανισµο΄ σε ΄εντυπα που ΄εχουν τυπωθει΄ η΄ συνταχθει΄
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 18, επι΄ ποινη΄ απαραδε΄κτου.
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Εντου΄τοις, ο αρµο΄διος οργανισµο΄ς δυ΄ναται να θεωρη΄σει ο΄τι ει΄ναι
παραδεκτη΄ µι΄α αι΄τηση που υποβα΄λλεται µε τη µορφη΄ γραπτη΄ς
τηλεπικοινωνι΄ας η΄ ηλεκτρονικου΄ µηνυ΄µατος, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι
περιε΄χει ο΄λα τα στοιχει΄α που πρε΄πει να εµφαι΄νονται στο ΄εντυπο σε
περι΄πτωση χρησιµοποι΄ηση΄ς του. Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να
απαιτου΄ν να ακολουθει΄ται αµε΄σως η γραπτη΄ τηλεπικοινωνι΄α η΄/και
το ηλεκτρονικο΄ µη΄νυµα απο΄ την αποστολη΄ η΄ κατα΄θεση στον
αρµο΄διο οργανισµο΄ αι΄τησης σε ΄εντυπο τυπωµε΄νο η΄ συµπληρωµε΄νο
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 18 και, στην περι΄πτωση
αυτη΄, πρε΄πει να θεωρει΄ται ως ηµε΄ρα υποβολη΄ς, η ηµεροµηνι΄α
παραλαβη΄ς απο΄ τον αρµο΄διο οργανισµο΄ της γραπτη΄ς
τηλεπικοινωνι΄ας η΄ του ηλεκτρονικου΄ µηνυ΄µατος. Η απαι΄τηση αυτη΄
δεν θι΄γει την εγκυρο΄τητα της αι΄τησης µε γραπτη΄ τηλεπικοινωνι΄α η΄
µε ηλεκτρονικο΄ µη΄νυµα.
'Οταν οι αιτη΄σεις πιστοποιητικου΄ κατατι΄θενται µε΄σω ηλεκτρονικη΄ς
οδου΄, οι αρµο΄διες αρχε΄ς του κρα΄τους µε΄λους καθορι΄ζουν τις
λεπτοµε΄ρειες αντικατα΄στασης της υπογραφη΄ς µε µι΄α α΄λλη τεχνικη΄,
η οποι΄α θα µπορου΄σε ενδεχοµε΄νως να βασι΄ζεται στη χρησιµοποι΄ηση
κωδικω΄ν.
2.
Η αι΄τηση πιστοποιητικου΄ µπορει΄ να ανακληθει΄ µο΄νον µε
επιστολη΄, µε γραπτη΄ τηλεπικοινωνι΄α η΄ µε ηλεκτρονικο΄ µη΄νυµα που
παραλαµβα΄νονται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄, εκτο΄ς απο΄ περιπτω΄σεις
ανωτε΄ρας βι΄ας, το αργο΄τερο ΄εως τις 13:00, την ηµε΄ρα υποβολη΄ς
της αι΄τησης.
'Αρθρο 14
Η αι΄τηση πιστοποιητικου΄ στο οποι΄ο περιλαµβα΄νεται
προκαθορισµο΄ς της επιστροφη΄ς και το πιστοποιητικο΄
περιλαµβα΄νουν στο τετραγωνι΄διο 16 τον κωδικο΄ του προϊο΄ντος µε
δω΄δεκα ψηφι΄α της ονοµατολογι΄ας των γεωργικω΄ν προϊο΄ντων για
τις επιστροφε΄ς κατα΄ την εξαγωγη΄.
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2.
Η αι΄τηση πιστοποιητικου΄ απορρι΄πτεται αν δεν ΄εχει συσταθει΄
επαρκη΄ς εγγυ΄ηση στον αρµο΄διο οργανισµο΄ την ηµε΄ρα υποβολη΄ς
της αι΄τησης και το αργο΄τερο µε΄χρι τις 13:00.
Η ηµεροµηνι΄α υποβολη΄ς της αι΄τησης µε την ΄εννοια του πρω΄του
εδαφι΄ου καθορι΄ζει τη γενεσιουργο΄ αιτι΄α της ισοτιµι΄ας του ευρω΄
για το ποσο΄ της εγγυ΄ησης.
3.
'Οταν, για ΄ενα πιστοποιητικο΄, το συνολικο΄ ποσο΄ της
εγγυ΄ησης ει΄ναι µικρο΄τερο η΄ ΄σο
ι
απο΄ 60 ευρω΄ η΄ ο΄ταν το
πιστοποιητικο΄ συντα΄σσεται στο ο΄νοµα ενο΄ς οργανισµου΄
παρε΄µβασης, δεν απαιτει΄ται εγγυ΄ηση.
4.
Σε περι΄πτωση που τα κρα΄τη µε΄λη κα΄νουν χρη΄ση των
δυνατοτη΄των που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 5 του κανονισµου΄
(ΕΟΚ) αριθ. 2220/85, το ποσο΄ της εγγυ΄ησης ζητει΄ται κατα΄ τη
΄ ν µετα΄ απο΄ την ηµεροµηνι΄α λη΄ξης
λη΄ξη της προθεσµι΄ας 2 µηνω
ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄.
5.
∆εν απαιτει΄ται εγγυ΄ηση για τα πιστοποιητικα΄ εξαγωγη΄ς που
εκδι΄δονται για τις εξαγωγε΄ς προς τρι΄τες χω΄ρες στο πλαι΄σιο µη
κοινοτικω΄ν ενεργειω΄ν επισιτιστικη΄ς βοη΄θειας οι οποι΄ες
πραγµατοποιου΄νται
απο΄
φιλανθρωπικου΄ς
οργανισµου΄ς
αναγνωρισµε΄νους απο΄ το κρα΄τος µε΄λος εξαγωγη΄ς. Το κρα΄τος
µε΄λος ανακοινω΄νει αµε΄σως στην Επιτροπη΄ τους αναγνωρισµε΄νους
φιλανθρωπικου΄ς οργανισµου΄ς.
6.
Κατα΄ την εφαρµογη΄ των παραγρα΄φων 3 ΄εως 5,
εφαρµο΄ζονται, τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν, οι διατα΄ξεις του
α΄ρθρου 5 παρα΄γραφος 1 τελευται΄ο εδα΄φιο.
'Αρθρο 16

Ωστο΄σο, εα΄ν το υ΄ψος της επιστροφη΄ς ει΄ναι το αυτο΄ για
περισσο΄τερους κωδικου΄ς οι οποι΄οι βρι΄σκονται στην ΄δια
ι κατηγορι΄α,
που θα καθοριστει΄ συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται
στο α΄ρθρο 38 του κανονισµου΄ αριθ. 136/66/ΕΟΚ και στα
αντι΄στοιχα α΄ρθρα των α΄λλων κανονισµω΄ν για κοινη΄ οργα΄νωση
αγορα΄ς, οι κωδικοι΄ αυτοι΄ δυ΄νανται να αναφερθου΄ν µαζι΄ στις
αιτη΄σεις πιστοποιητικω΄ν και τα πιστοποιητικα΄.

Οι αιτη΄σεις πιστοποιητικω΄ν και τα πιστοποιητικα΄ τα οποι΄α
περιλαµβα΄νουν η΄ ο΄χι προκαθορισµο΄ της επιστροφη΄ς και
καταρτι΄ζονται για την υλοποι΄ηση µιας ενε΄ργειας επισιτιστικη΄ς
βοη΄θειας, κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 10 παρα΄γραφος 4 της
συµφωνι΄ας για τη γεωργι΄α η οποι΄α συνα΄φθηκε στο πλαι΄σιο
των πολυµερω΄ν εµπορικω΄ν διαπραγµατευ΄σεων του Γυ΄ρου της
Ουρουγουα΄ης περιλαµβα΄νουν στο τετραγωνι΄διο 20 τουλα΄χιστον
µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες ενδει΄ξεις:

Στην περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α το ποσοστο΄ της επιστροφη΄ς
΄ ρα προορισµου΄ η΄,
διαφε΄ρει ανα΄λογα µε τον προορισµο΄, η χω
ενδεχοµε΄νως, η περιοχη΄ προορισµου΄, πρε΄πει να αναφε΄ρεται στο
τετραγωνι΄διο 7 της αι΄τησης πιστοποιητικου΄ και του
πιστοποιητικου΄.

— Certificado GATT — Ayuda alimentaria

Με την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του πρω΄του εδαφι΄ου, στην
περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α µια οµα΄δα προϊο΄ντων καθορι΄ζεται
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος 2 πρω΄το εδα΄φιο δευ΄τερη
περι΄πτωση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 800/1999, οι κωδικοι΄ των
προϊο΄ντων που ανη΄κουν στην οµα΄δα µπορου΄ν να καταχωρηθου΄ν
στην αι΄τηση πιστοποιητικου΄ και στο ΄διο
ι το πιστοποιητικο΄ στη θε΄ση
22 µε προηγου΄µενη αναγραφη΄ της φρα΄σης: «οµα΄δα προϊο΄ντων,
α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 800/1999».
'Αρθρο 15
1.
Οι αιτη΄σεις που περιλαµβα΄νουν ο΄ρους µη προβλεπο΄µενους
απο΄ τους κοινοτικου΄ς κανο΄νες απορρι΄πτονται.

— GATT-licens — fødevarehjælp
— GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe
— Πιστοποιητικο΄ GATT — επισιτιστικη΄ βοη΄θεια
— Licence under GATT — food aid
— Certificat GATT — aide alimentaire
— Titolo GATT — Aiuto alimentare
— GATT-certificaat — Voedselhulp
— Certificado GATT — ajuda alimentar
— GATT-todistus — elintarvikeapu
— GATT-licens — livsmedelsbistånd
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Το τετραγωνι΄διο 7 περιλαµβα΄νει την ΄ενδειξη της χω΄ρας
προορισµου΄. Το πιστοποιητικο΄ αυτο΄ ισχυ΄ει µο΄νο για µι΄α εξαγωγη΄,
η οποι΄α πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο επισιτιστικη΄ς βοη΄θειας.
'Αρθρο 17
1.
Ως ηµε΄ρα υποβολη΄ς της αι΄τησης πιστοποιητικου΄ νοει΄ται η
ηµε΄ρα κατα΄ την οποι΄α ο αρµο΄διος οργανισµο΄ς παραλαµβα΄νει την
αι΄τηση (υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι αυτο΄ γι΄νεται πριν απο΄ τις 13:00),
ει΄τε η αι΄τηση κατατι΄θεται απευθει΄ας στον αρµο΄διο οργανισµο΄
ει΄τε αποστε΄λλεται µε επιστολη΄ η΄ γραπτη΄ τηλεπικοινωνι΄α η΄ µε
ηλεκτρονικο΄ µη΄νυµα.
2.
Οι αιτη΄σεις πιστοποιητικου΄ που φθα΄νουν στον αρµο΄διο
οργανισµο΄ Σα΄ββατο, Κυριακη΄ η΄ αργι΄α η΄ µι΄α εργα΄σιµη ηµε΄ρα αλλα΄
µετα΄ τις 13:00, θεωρου΄νται ο΄τι ΄εχουν υποβληθει΄ την πρω΄τη
εργα΄σιµη ηµε΄ρα που ΄επεται της ηµε΄ρας της πραγµατικη΄ς
παραλαβη΄ς τους.
3.
'Οταν προβλε΄πεται µι΄α συγκεκριµε΄νη περι΄οδος για την
υποβολη΄ των αιτη΄σεων πιστοποιητικω΄ν, εκφραζο΄µενη σε αριθµο΄
ηµερω΄ν και η τελευται΄α ηµε΄ρα αυτη΄ς της περιο΄δου συµπι΄πτει µε
Σα΄ββατο, Κυριακη΄ η΄ αργι΄α, η περι΄οδος αυτη΄ λη΄γει την πρω΄τη
εργα΄σιµη ηµε΄ρα που ακολουθει΄, στις 13:00.
Ωστο΄σο, η παρα΄ταση αυτη΄ δεν λαµβα΄νεται υπο΄ψη για τον
υπολογισµο΄ των ποσω΄ν που καθορι΄ζονται απο΄ το πιστοποιητικο΄ η΄
για τον καθορισµο΄ της δια΄ρκειας ισχυ΄ος του.
4.
Τα χρονικα΄ ο΄ρια που καθορι΄ζονται στον παρο΄ντα κανονισµο΄
αναφε΄ρονται σε τοπικη΄ ω΄ρα Βελγι΄ου.
'Αρθρο 18
1.
Με την επιφυ΄λαξη της εφαρµογη΄ς των διατα΄ξεων του α΄ρθρου
13 παρα΄γραφος 1 δευ΄τερο εδα΄φιο και του α΄ρθρου 19 παρα΄γραφος
1, οι αιτη΄σεις πιστοποιητικω΄ν, τα πιστοποιητικα΄ καθω΄ς και τα
αποσπα΄σµατα πιστοποιητικω΄ν συντα΄σσονται σε ΄εντυπα που
ανταποκρι΄νονται στα υποδει΄γµατα που εµφαι΄νονται στο
παρα΄ρτηµα Ι. Τα ΄εντυπα αυτα΄ πρε΄πει να συµπληρωθου΄ν συ΄µφωνα
µε τις ενδει΄ξεις που εµφαι΄νονται στο παρα΄ρτηµα και µε τις ειδικε΄ς
κοινοτικε΄ς διατα΄ξεις για κα΄θε τοµε΄α προϊο΄ντων.
2.
Τα ΄εντυπα των πιστοποιητικω
΄ ν παρουσια΄ζονται υπο΄ µορφη΄
δε΄σµης φυ΄λλων που αποτελει΄ται, κατα΄ σειρα΄, απο΄ το αντι΄τυπο
αριθ. 1, το αντι΄τυπο αριθ. 2 και την αι΄τηση, καθω΄ς και απο΄ τα
τυχο΄ν συµπληρωµατικα΄ αντι΄τυπα του πιστοποιητικου΄.
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΄ ν παρουσια΄ζονται
Τα ΄εντυπα αποσπασµα΄των των πιστοποιητικω
υπο΄ µορφη΄ δε΄σµης φυ΄λλων που αποτελει΄ται, κατα΄ σειρα΄, απο΄ το
αντι΄τυπο αριθ. 1 και το αντι΄τυπο αριθ. 2.
3.
Τα ΄εντυπα, περιλαµβανοµε΄νων των προσθηκω΄ν,
εκτυπω΄νονται επι΄ λευκου΄ χα΄ρτου χωρι΄ς µηχανικο΄ χαρτοπολτο΄,
κολλαρισµε΄νου για γραφη΄ και βα΄ρους τουλα΄χιστον
40 γραµµαρι΄ων κατα΄ τετραγωνικο΄ µε΄τρο. Το σχη΄µα τους ει΄ναι
210 × 297 χιλιοστα΄ µε αποδεκτη΄ ανω΄τατη ανοχη΄ 5 χιλιοστω΄ν
λιγο΄τερο η΄ 8 χιλιοστω΄ν περισσο΄τερο ο΄σον αφορα΄ το µη΄κος- το
δακτυλογραφικο΄ δια΄στιχο ει΄ναι 4,24 χιλιοστα΄ (1/6 της ΄ντσας)·
ι
η
δια΄ταξη των εντυ΄πων τηρει΄ται αυστηρα΄. Οι δυ΄ο ο΄ψεις των
αντιτυ΄πων αριθ. 1, καθω΄ς και η ο΄ψη των προσθηκω΄ν, στην οποι΄α
εγγρα΄φονται οι καταχωρη΄σεις, πρε΄πει να φε΄ρουν εκτυπωµε΄νες
συ΄µπλεκτες γραµµε΄ς που καθιστου΄ν εµφανει΄ς ο΄λες τις
παραποιη΄σεις µε µηχανικα΄ η΄ χηµικα΄ µε΄σα. Η εκτυ΄πωση συµπλε΄κτων
γραµµω΄ν ΄εχει χρω΄µα πρα΄σινο για τα ΄εντυπα εισαγωγη΄ς και χρω΄µα
µελανο΄φαιο για τα ΄εντυπα εξαγωγη΄ς.
4.
Εναπο΄κειται στα κρα΄τη µε΄λη να προβου΄ν στην εκτυ΄πωση
των εντυ΄πων. Τα ΄εντυπα µπορου΄ν επι΄σης να εκτυπω΄νονται απο΄
τυπογραφει΄α τα οποι΄α ΄εχουν λα΄βει την ΄εγκριση του κρα΄τους
µε΄λους ο΄που ει΄ναι εγκατεστηµε΄να. Στην τελευται΄α περι΄πτωση, σε
κα΄θε ΄εντυπο πρε΄πει να υπα΄ρχει αναφορα΄ σ' αυτη΄ την ΄εγκριση. Κα΄θε
΄εντυπο πρε΄πει να φε΄ρει µνει΄α η οποι΄α να αναφε΄ρει το επω΄νυµο και
τη διευ΄θυνση του τυπογρα΄φου η΄ ΄ενα διακριτικο΄ ση΄µα το οποι΄ο
επιτρε΄πει την εξακρι΄βωση΄ του καθω΄ς και, εκτο΄ς απο΄ την αι΄τηση
και τις προσθη΄κες, αυ΄ξοντα αριθµο΄ που προορι΄ζεται να το
εξατοµικευ΄σει. Του αριθµου΄ προηγου΄νται τα ακο΄λουθα γρα΄µµατα
ανα΄λογα µε την χω΄ρα ΄εκδοσης του εγγρα΄φου: «ΑΤ» για την
Αυστρι΄α, «ΒΕ» για το Βε΄λγιο, «DE» για την Οµοσπονδιακη΄
∆ηµοκρατι΄α της Γερµανι΄ας, «DK» για τη ∆ανι΄α, «EL» για την
Ελλα΄δα, «ES» για την Ισπανι΄α, «FI» για τη Φινλανδι΄α, «FR» για τη
Γαλλι΄α, «IE» για την Ιρλανδι΄α, «IT» για την Ιταλι΄α, «LU» για το
Λουξεµβου΄ργο, «NL» για τις Κα΄τω Χω΄ρες, «PT» για την
Πορτογαλι΄α, «SE» για τη Σουηδι΄α και «UK» για το Ηνωµε΄νο
Βασι΄λειο.
Κατα΄ την ΄εκδοση΄ τους, τα πιστοποιητικα΄ και τα αποσπα΄σµατα
µπορου΄ν να φε΄ρουν αριθµο΄ εκδο΄σεως που χορηγει΄ται απο΄ τον
εκδι΄δοντα οργανισµο΄.
5.
Οι αιτη΄σεις, τα πιστοποιητικα΄ και τα αποσπα΄σµατα
συµπληρω΄νονται στη µηχανη΄ η΄ µε τη βοη΄θεια µηχανογραφηµε΄νης
διαδικασι΄ας. Εκτυπω΄νονται και συµπληρω΄νονται σε µι΄α απο΄ τις
επι΄σηµες γλω΄σσες της Κοινο΄τητας που ορι΄ζεται απο΄ τις αρµο΄διες
αρχε΄ς του κρα΄τους µε΄λους που εκδι΄δει το πιστοποιητικο΄.
Εντου΄τοις, τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να επιτρε΄ψουν στους αιτου΄ντες
να συµπληρω΄νουν µο΄νο τις αιτη΄σεις χειρογρα΄φως µε µελα΄νη και
κεφαλαι΄α γρα΄µµατα.

Εντου΄τοις, τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να ορι΄σουν ο΄τι οι αιτου΄ντες
συµπληρω΄νουν µο΄νο τις αιτη΄σεις αντι΄ για τις δε΄σµες που
αναφε΄ρονται στο προηγου΄µενο εδα΄φιο.

6.
Τα αποτυπω΄µατα των σφραγι΄δων των εκδιδο΄ντων
οργανισµω΄ν και των αρχω΄ν καταχωρη΄σεως επιτι΄θενται µε µεταλλικη΄
σφραγι΄δα, κατα΄ προτι΄µηση χαλυ΄βδινη. Εντου΄τοις, η σφραγι΄δα των
εκδιδο΄ντων οργανισµω΄ν δυ΄ναται να αντικατασταθει΄ απο΄ τυπωµε΄νο
χαρτο΄σηµο µε συνδυασµου΄ς δια΄τρητων γραµµα΄των και αριθµω΄ν.

Στην περι΄πτωση που, δυνα΄µει κοινοτικη΄ς δια΄ταξης, η ποσο΄τητα για
την οποι΄α εκδι΄δεται το πιστοποιητικο΄ µπορει΄ να ει΄ναι κατω΄τερη
απο΄ την ποσο΄τητα που ΄εχει ζητηθει΄ αρχικα΄, η αιτου΄µενη ποσο΄τητα
και το ποσο΄ της σχετικη΄ς εγγυ΄ησης πρε΄πει να αναφε΄ρονται µο΄νο
στην αι΄τηση πιστοποιητικου΄.

7.
Εφο΄σον παρι΄σταται ανα΄γκη, οι αρµο΄διες αρχε΄ς των
ενδιαφεροµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν µπορου΄ν να απαιτου΄ν τη
µετα΄φραση των πιστοποιητικω΄ν καθω΄ς και των αποσπασµα΄των
τους στην επι΄σηµη γλω΄σσα η΄ σε µι΄α απο΄ τις επι΄σηµες γλω΄σσες
τους.
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'Αρθρο 19
1.
Με την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 18, τα
πιστοποιητικα΄ µπορου΄ν να εκδι΄δονται και να χρησιµοποιου΄νται
µε τη χρη΄ση µηχανογραφικω΄ν συστηµα΄των συ΄µφωνα µε τις
λεπτοµε΄ρειες που θεσπι΄ζονται απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς. Τα
πιστοποιητικα΄ αυτα΄ καλου΄νται στο εξη΄ς «ηλεκτρονικα΄
πιστοποιητικα΄».
'Οσον αφορα΄ το περιεχο΄µενο΄ του, το ηλεκτρονικο΄ πιστοποιητικο΄
πρε΄πει να ει΄ναι ο΄µοιο µε το πιστοποιητικο΄ σε χαρτι΄.
2.
'Οταν ο δικαιου΄χος η΄ ο εκδοχε΄ας του πιστοποιητικου΄ ΄εχει
ανα΄γκη να χρησιµοποιη΄σει το ηλεκτρονικο΄ πιστοποιητικο΄ σε ΄ενα
κρα΄τος µε΄λος το οποι΄ο δεν ει΄ναι συνδεδεµε΄νο µε το µηχανογραφικο΄
συ΄στηµα ΄εκδοσης, ζητα΄ απο΄σπασµα.
Το απο΄σπασµα αυτο΄ εκδι΄δεται, αµελλητι΄ και χωρι΄ς
συµπληρωµατικη΄ δαπα΄νη, µε τη µορφη΄ του υποδει΄γµατος που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 18.
Η ενδεχο΄µενη χρησιµοποι΄ηση του αποσπα΄σµατος αυτου΄ σε ΄ενα
κρα΄τος µε΄λος που ει΄ναι συνδεδεµε΄νο µε το µηχανογραφικο΄
συ΄στηµα εκδο΄σεως γι΄νεται µε τη µορφη΄ του αποσπα΄σµατος σε
χαρτι΄.
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Η εγγυ΄ηση σχετικα΄ µε την ποσο΄τητα για την οποι΄α δεν ΄εχει
ικανοποιηθει΄ σχετικη΄ αι΄τηση αποδεσµευ΄εται αµε΄σως.
'Αρθρο 22
1.
Κατο΄πιν αιτη΄σεως του δικαιου΄χου του πιστοποιητικου΄ η΄ του
εκδοχε΄ως και αφου΄ προσκοµισθει΄ το αντι΄τυπο αριθ. 1 του τι΄τλου,
ει΄ναι δυνατο΄ν να εκδοθου΄ν ΄ενα η΄ περισσο΄τερα αποσπα΄σµατα
αυτου΄ του εγγρα΄φου απο΄ τον οργανισµο΄ ΄εκδοσης η΄ απο΄ τους
οργανισµου΄ς που ορι΄ζονται απο΄ κα΄θε κρα΄τος µε΄λος.
Τα αποσπα΄σµατα συντα΄σσονται σε δυ΄ο τουλα΄χιστον αντι΄τυπα, απο΄
τα οποι΄α το πρω΄το, το οποι΄ο καλει΄ται «αντι΄τυπο για τον δικαιου΄χο»
και φε΄ρει τον αριθµο΄ 1, παραδι΄δεται η΄ αποστε΄λλεται στον αιτου΄ντα
και το δευ΄τερο, το οποι΄ο καλει΄ται «αντι΄τυπο για τον εκδι΄δοντα
οργανισµο΄» και φε΄ρει τον αριθµο΄ 2, φυλα΄σσεται απο΄ τον εκδι΄δοντα
οργανισµο΄.
Στο αντι΄τυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικου΄ καταχωρει΄ται, απο΄ τον
οργανισµο΄ που εκδι΄δει το απο΄σπασµα, η ποσο΄τητα για την οποι΄α
΄εχει εκδοθει΄ αυτο΄ το απο΄σπασµα, προσαυξηµε΄νη κατα΄ την ανοχη΄.
Στην περι΄πτωση αυτη΄, δι΄πλα στην ποσο΄τητα που καταχωρει΄ται στο
αντι΄τυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικου΄ τι΄θεται η ΄ενδειξη
«απο΄σπασµα».

'Αρθρο 20

2.
Κανε΄να α΄λλο απο΄σπασµα δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να εκδοθει΄ απο΄
το απο΄σπασµα πιστοποιητικου΄.

1.
'Οταν τα ποσα΄, τα οποι΄α προκυ΄πτουν απο΄ τη µετατροπη΄ σε
εθνικο΄ νο΄µισµα ποσω΄ν εκφρασµε΄νων σε Ευρω΄ που πρε΄πει να
αναγραφου΄ν στα ΄εντυπα πιστοποιητικου΄, περιλαµβα΄νουν τρεις
δεκαδικου΄ς η΄ περισσο΄τερους, αναφε΄ρονται µο΄νον οι δυ΄ο πρω΄τοι
δεκαδικοι΄. Στην περι΄πτωση αυτη΄, ο δευ΄τερος δεκαδικο΄ς
στρογγυλοποιει΄ται στον ανω΄τερο αριθµο΄, ο΄ταν ο τρι΄τος δεκαδικο΄ς
ει΄ναι ΄σος
ι
η΄ ανω΄τερος του πε΄ντε, η΄ διατηρει΄ται ο΄ταν ο τρι΄τος
δεκαδικο΄ς ει΄ναι κατω΄τερος του πε΄ντε.

3.
Τα αντι΄τυπα αριθ. 1 των αποσπασµα΄των τα οποι΄α
χρησιµοποιη΄θηκαν και εκει΄νων τα οποι΄α ΄εχουν λη΄ξει παραδι΄δονται
απο΄ τον δικαιου΄χο στον οργανισµο΄ που εξε΄δωσε το πιστοποιητικο΄
µαζι΄ µε το αντι΄τυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικου΄ απο΄ το οποι΄ο
προε΄ρχονται, για να διορθω΄σει ο οργανισµο΄ς αυτο΄ς τις
καταχωρη΄σεις που εµφαι΄νονται στο αντι΄τυπο αριθ. 1 του
πιστοποιητικου΄ συ΄µφωνα µε εκει΄νες που εµφαι΄νονται στα αντι΄τυπα
αριθ. 1 των αποσπασµα΄των.

΄
2.
Εντου΄τοις, ο΄ταν η µετατροπη΄ ποσω΄ν εκφρασµε΄νων σε Ευρω
γι΄νεται σε λι΄ρες στερλι΄νες, το ο΄ριο των δυ΄ο πρω΄των δεκαδικω΄ν που
αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 αντικαθι΄σταται απο΄ το ο΄ριο των
τεσσα΄ρων πρω΄των δεκαδικω΄ν. Στην περι΄πτωση αυτη΄, ο τε΄ταρτος
δεκαδικο΄ς στρογγυλοποιει΄ται στον ανω΄τερο αριθµο΄, ο΄ταν ο
πε΄µπτος δεκαδικο΄ς ει΄ναι ΄σος
ι
η΄ ανω΄τερος του πε΄ντε, η΄ διατηρει΄ται
ο΄ταν ο πε΄µπτος δεκαδικο΄ς ει΄ναι κατω΄τερος του πε΄ντε.

'Αρθρο 23

'Αρθρο 21
1.
Με την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 19 για τα
ηλεκτρονικα΄ πιστοποιητικα΄, τα πιστοποιητικα΄ συντα΄σσονται σε δυ΄ο
τουλα΄χιστον αντι΄τυπα, εκ των οποι΄ων το πρω΄το, το οποι΄ο καλει΄ται
«αντι΄τυπο για τον δικαιου΄χο» και φε΄ρει τον αριθµο΄ 1, χορηγει΄ται
αµε΄σως στον αιτου΄ντα και το δευ΄τερο, το οποι΄ο καλει΄ται «αντι΄τυπο
για τον εκδι΄δοντα οργανισµο΄» και φε΄ρει τον αριθµο΄ 2, φυλα΄σσεται
απο΄ τον εκδι΄δοντα οργανισµο΄.

1.
Για τον προσδιορισµο΄ της δια΄ρκειας ισχυ΄ος τους, τα
πιστοποιητικα΄ θεωρου΄νται ο΄τι εκδι΄δονται την ηµε΄ρα υποβολη΄ς της
αι΄τησης· η ηµε΄ρα αυτη΄ υπολογι΄ζεται µε΄σα στην προθεσµι΄α ισχυ΄ος
του πιστοποιητικου΄. Ωστο΄σο, το πιστοποιητικο΄ µπορει΄ να
χρησιµοποιηθει΄ µο΄νον απο΄ την πραγµατικη΄ ΄εκδοση΄ του.
2.
Εντου΄τοις, µπορει΄ να προβλεφθει΄ ο΄τι η ισχυ΄ς του
πιστοποιητικου΄ αρχι΄ζει απο΄ την ηµεροµηνι΄α της πραγµατικη΄ς
εκδο΄σεω΄ς του· στην περι΄πτωση αυτη΄, η ηµε΄ρα της πραγµατικη΄ς
εκδο΄σεως υπολογι΄ζεται µε΄σα στην προθεσµι΄α ισχυ΄ος του
πιστοποιητικου΄.
Τ µ η΄ µ α 3
΄ν
Χρη΄ση πιστοποιητικω

2.
'Οταν το πιστοποιητικο΄ εκδι΄δεται για ποσο΄τητα κατω΄τερη
απο΄ την αιτου΄µενη ποσο΄τητα, ο εκδι΄δων οργανισµο΄ς αναφε΄ρει:

'Αρθρο 24

— στα τετραγωνι΄δια 17 και 18 του πιστοποιητικου΄, την ποσο΄τητα
για την οποι΄α χορηγει΄ται το πιστοποιητικο΄,

1.
Το αντι΄τυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικου΄ προσκοµι΄ζεται στο
τελωνει΄ο ο΄που γι΄νεται αποδεκτη΄:

— στο τετραγωνι΄διο 11 του πιστοποιητικου΄, το ποσο΄ της
αντι΄στοιχης εγγυ΄ησης.

α) στην περι΄πτωση πιστοποιητικου΄ εισαγωγη΄ς, η δη΄λωση θε΄σης
σε ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α·
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β) στην περι΄πτωση πιστοποιητικου΄ εξαγωγη΄ς η΄ προκαθορισµου΄
της επιστροφη΄ς, η διασα΄φηση σχετικα΄ µε:
— την εξαγωγη΄ η΄
— µι΄α των παραδο΄σεων που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 36 και
44 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 800/1999 η΄
— την υπαγωγη΄ στο καθεστω΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 40
του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 800/1999 η΄
— την υπαγωγη΄ σε ΄ενα απο΄ τα καθεστω΄τα που αναφε΄ρονται
στα α΄ρθρα 4 και 5 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 565/80.
Με την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 2 παρα΄γραφος 1
στοιχει΄ο θ) του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 800/1999, η τελωνειακη΄
διασαφη΄νιση πρε΄πει να γι΄νεται απο΄ το δικαιου΄χο η΄, ενδεχοµε΄νως,
απο΄ τον εκδοχε΄α του πιστοποιητικου΄ η΄ απο΄ τον αντιπρο΄σωπο΄ τους
κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 5 παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.
2.
Το αντι΄τυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικου΄ προσκοµι΄ζεται η΄
βρι΄σκεται στη δια΄θεση των τελωνειακω΄ν αρχω
΄ ν κατα΄ την αποδοχη΄
της διασα΄φησης που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 1.
3.
Μετα΄ την καταχω΄ρηση και τη θεω΄ρηση απο΄ το τελωνει΄ο
που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1, το αντι΄τυπο αριθ. 1 του
πιστοποιητικου΄ παραδι΄δεται στον ενδιαφερο΄µενο. Εντου΄τοις, τα
κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να επιβα΄λουν η΄ να δεχτου΄ν ο ενδιαφερο΄µενος
να καταχωρει΄ το πιστοποιητικο΄· η καταχω΄ρηση αυτη΄ εξακριβω΄νεται
και θεωρει΄ται σε ο΄λες τις περιπτω΄σεις απο΄ το αρµο΄διο τελωνει΄ο.
4.
Αν η εισαγο΄µενη η΄ η εξαγο΄µενη ποσο΄τητα δεν αντιστοιχει΄
στην ποσο΄τητα που καταχωρη΄θηκε στο πιστοποιητικο΄, η
καταχω΄ρηση του πιστοποιητικου΄ διορθω΄νεται, ω΄στε να ληφθει΄
υπο΄ψη η ποσο΄τητα που πρα΄γµατι ειση΄χθη η΄ εξη΄χθη, εντο΄ς του
ορι΄ου της ποσο΄τητας για την οποι΄α εκδο΄θηκε το πιστοποιητικο΄.
'Αρθρο 25
1.
Κατα΄ παρε΄κκλιση των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 24, ΄ενα κρα΄τος
µε΄λος µπορει΄ να επιτρε΄ψει να κατατεθει΄ το πιστοποιητικο΄ στον
εκδι΄δοντα οργανισµο΄ η΄, ενδεχοµε΄νως, στην αρχη΄ που ει΄ναι
επιφορτισµε΄νη µε την πληρωµη΄ της επιστροφη΄ς.
2.
Το κρα΄τος µε΄λος καθορι΄ζει τις περιπτω
΄ σεις εφαρµογη΄ς της
παραγρα΄φου 1 και τους ο΄ρους που πρε΄πει να πληρου΄νται απο΄ τον
ενδιαφερο΄µενο για να µπορε΄σει να επωφεληθει΄ απο΄ τις διαδικασι΄ες
που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1. Εξα΄λλου, οι διατα΄ξεις που
΄εχουν θεσπιστει΄ απο΄ το κρα΄τος µε΄λος πρε΄πει να εξασφαλι΄ζουν ΄ση
ι
µεταχει΄ριση για ο΄λα τα πιστοποιητικα΄ που εκδι΄δονται στην
Κοινο΄τητα.
3.
Το κρα΄τος µε΄λος καθορι΄ζει την αρµο΄δια αρχη΄ για την
καταχω΄ρηση και θεω΄ρηση του πιστοποιητικου΄.
΄ ρηση του
Εντου΄τοις, θεωρει΄ται ο΄τι η καταχω΄ρηση και η θεω
πιστοποιητικου΄ ΄εχουν επι΄σης πραγµατοποιηθει΄ στην περι΄πτωση
υ΄παρξης ενο΄ς εγγρα΄φου το οποι΄ο εκδι΄δεται απο΄ υπολογιστη΄ και
στο οποι΄ο αναφε΄ρονται λεπτοµερω΄ς οι εξαγο΄µενες ποσο΄τητες. Το
΄εγγραφο αυτο΄ πρε΄πει να επισυνα΄πτεται στο πιστοποιητικο΄ και να
ταξινοµει΄ται µ' αυτο΄, εκτο΄ς απο΄ την περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α
υπα΄ρχει ηλεκτρονικο΄ συ΄στηµα ελε΄γχου.
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Η ηµεροµηνι΄α που πρε΄πει να λαµβα΄νεται υπο΄ψη ως ηµεροµηνι΄α
καταχω΄ρησης ει΄ναι η ηµεροµηνι΄α αποδοχη΄ς της διασα΄φησης που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 24 παρα΄γραφος 1.
4.
Κατα΄ την αποδοχη΄ της διασα΄φησης στο τελωνει΄ο, ο
ενδιαφερο΄µενος πρε΄πει να αναφε΄ρει ιδι΄ως, στο ΄εγγραφο της
διασα΄φησης, ο΄τι κα΄νει χρη΄ση των διατα΄ξεων του παρο΄ντος α΄ρθρου
καθω΄ς και τον αριθµο΄ του πιστοποιητικου΄ που πρε΄πει να
χρησιµοποιηθει΄.
5.
Σε περι΄πτωση ενο΄ς πιστοποιητικου΄ που επιτρε΄πει την
εισαγωγη΄ η΄ που επιτρε΄πει την εξαγωγη΄, η εντολη΄ παραλαβη΄ς του
εµπορευ΄µατος δυ΄ναται να δοθει΄ µο΄νον εφο΄σον το τελωνει΄ο που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 24 παρα΄γραφος 1 ΄ελαβε την πληροφορι΄α
συ΄µφωνα µε την οποι΄α το πιστοποιητικο΄ που αναφε΄ρεται στο
τελωνειακο΄ ΄εγγραφο ισχυ΄ει για το εν λο΄γω προϊο΄ν και ΄εχει
καταχωρηθει΄.
6.
Στις περιπτω΄σεις ο΄που τα εξαγο΄µενα προϊο΄ντα δεν υπο΄κεινται
στην υποχρε΄ωση προσκο΄µισης πιστοποιητικου΄ εξαγωγη΄ς αλλα΄
για τα οποι΄α καθορι΄στηκε η επιστροφη΄ µε την βοη΄θεια ενο΄ς
πιστοποιητικου΄ εξαγωγη΄ς που περιλαµβα΄νει προκαθορισµο΄ της
επιστροφη΄ς, αν, λο΄γω λα΄θους, το ΄εγγραφο που χρησιµοποιει΄ται
για την εξαγωγη΄ για να χορηγηθει΄ η επιστροφη΄ δεν περιλαµβα΄νει
καµι΄α µνει΄α στις διατα΄ξεις του παρο΄ντος α΄ρθρου η΄/και στον
αριθµο΄ του πιστοποιητικου΄ η΄ αν η πληροφορι΄α ει΄ναι λανθασµε΄νη,
ει΄ναι δυνατο΄ να ρυθµιστει΄ η πρα΄ξη, εφο΄σον πληρου΄νται οι
ακο΄λουθοι ο΄ροι:
α) η αρχη΄ που ει΄ναι επιφορτισµε΄νη µε την πληρωµη΄ της
επιστροφη΄ς ΄εχει στη δια΄θεση΄ της ΄ενα πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς
που περιλαµβα΄νει προκαθορισµο΄ της επιστροφη΄ς για το εν
λο΄γω προϊο΄ν, το οποι΄ο ισχυ΄ει κατα΄ την ηµε΄ρα της αποδοχη΄ς
της διασα΄φησης·
β) επαρκει΄ς αποδει΄ξεις που ΄εχουν στη δια΄θεση΄ τους οι αρµο΄διες
αρχε΄ς επιτρε΄πουν να διαπιστωθει΄ η σχε΄ση µεταξυ΄ της
εξαγο΄µενης ποσο΄τητας και του πιστοποιητικου΄ που καλυ΄πτει
την εξαγωγη΄.
'Αρθρο 26
1.
Οι ενδει΄ξεις που περιλαµβα΄νονται στα πιστοποιητικα΄ και στα
αποσπα΄σµατα πιστοποιητικω΄ν δεν µπορου΄ν να τροποποιηθου΄ν
µετα΄ την ΄εκδοση΄ τους.
2.
Σε περι΄πτωση αµφιβολι΄ας ως προς την ακρι΄βεια των
ενδει΄ξεων που εµφαι΄νονται στο πιστοποιητικο΄ η΄ στο απο΄σπασµα,
το πιστοποιητικο΄ η΄ το απο΄σπασµα επιστρε΄φονται στον εκδι΄δοντα
οργανισµο΄ µε πρωτοβουλι΄α του ενδιαφεροµε΄νου η΄ της αρµο΄διας
υπηρεσι΄ας του ενδιαφερο΄µενου κρα΄τους µε΄λους.
Αν ο εκδι΄δων οργανισµο΄ς κρι΄νει ο΄τι συντρε΄χουν οι ο΄ροι για
διο΄ρθωση, προβαι΄νει στην ανα΄κληση ει΄τε του αποσπα΄σµατος ει΄τε
του πιστοποιητικου΄, καθω΄ς και των αποσπασµα΄των που ΄εχουν
προηγουµε΄νως εκδοθει΄, και εκδι΄δει αµελλητι΄ ει΄τε διορθωµε΄νο
απο΄σπασµα ει΄τε πιστοποιητικο΄ και αντι΄στοιχα αποσπα΄σµατα
διορθωµε΄να. Σ' αυτα΄ τα νε΄α ΄εγγραφα, τα οποι΄α περιλαµβα΄νουν
την ΄ενδειξη «πιστοποιητικο΄ διορθωµε΄νο την …» η΄ «απο΄σπασµα
διορθωµε΄νο την …» σε κα΄θε αντι΄τυπο, αναγρα΄φονται πα΄λι, κατα΄
περι΄πτωση, οι προηγου΄µενες καταχωρη΄σεις.
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Αν ο εκδι΄δων οργανισµο΄ς δεν κρι΄νει αναγκαι΄α τη διο΄ρθωση του
πιστοποιητικου΄ η΄ του αποσπα΄σµατος, θε΄τει σ' αυτο΄ την ΄ενδειξη
«ελε΄γχθηκε την … κατα΄ το α΄ρθρο 26, του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1291/2000», καθω΄ς και τη σφραγι΄δα του.
'Αρθρο 27
1.
Ο δικαιου΄χος υποχρεου΄ται να παραδω΄σει το πιστοποιητικο΄
και τα αποσπα΄σµατα στον εκδι΄δοντα οργανισµο΄, κατο΄πιν αιτη΄σεως
του οργανισµου΄ αυτου΄.
2.
Στις περιπτω΄σεις που οι αρµο΄διες εθνικε΄ς υπηρεσι΄ες
επιστρε΄φουν η΄ κρατου΄ν το αµφισβητου΄µενο ΄εγγραφο συ΄µφωνα µε
τις διατα΄ξεις του παρο΄ντος α΄ρθρου η΄ του α΄ρθρου 26, οι υπηρεσι΄ες
αυτε΄ς δι΄δουν απο΄δειξη παραλαβη΄ς στον ενδιαφερο΄µενο κατο΄πιν
αιτη΄σεω΄ς του.
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3.
Τα κρα΄τη µε΄λη ανακοινω΄νουν στην Επιτροπη΄ τον κατα΄λογο
και τις διευθυ΄νσεις των οργανισµω΄ν εκδο΄σεως των πιστοποιητικω΄ν
και αποσπασµα΄των, εισπρα΄ξεως των εισφορω
΄ ν κατα΄ την εξαγωγη΄
και πληρωµη΄ς των επιστροφω΄ν κατα΄ την εξαγωγη΄. Η Επιτροπη΄
δηµοσιευ΄ει τα στοιχει΄α αυτα΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των
΄ ν Κοινοτη΄των.
Ευρωπαϊκω
4.
Τα κρα΄τη µε΄λη ανακοινω΄νουν επι΄σης στην Επιτροπη΄ τα
αποτυπω΄µατα των επιση΄µων σφραγι΄δων και, κατα΄ περι΄πτωση, των
τυπωµε΄νων χαρτοση΄µων των αρχω΄ν που καλου΄νται να παρε΄µβουν.
Η Επιτροπη΄ πληροφορει΄ αµε΄σως τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη σχετικα΄.
Τ µ η΄ µ α 4
Αποδε΄σµευση της εγγυ΄ησης
'Αρθρο 31
Ως προς τη δια΄ρκεια της ισχυ΄ος των πιστοποιητικω΄ν:

'Αρθρο 28
Στις περιπτω΄σεις που κρι΄νεται ανεπαρκη΄ς ο χω
΄ ρος που προορι΄ζεται
για τις καταχωρη΄σεις στα πιστοποιητικα΄ η΄ στα αποσπα΄σµατα΄
τους, οι αρχε΄ς καταχωρη΄σεως µπορου΄ν να επικολλη΄σουν µι΄α η΄
περισσο΄τερες προσθη΄κες, οι οποι΄ες περιλαµβα΄νουν τα τετραγωνι΄δια καταχωρη΄σεως που προβλε΄πονται στο οπι΄σθιο µε΄ρος του
αντιτυ΄που αριθ. 1 των πιστοποιητικω΄ν η΄ των αποσπασµα΄των τους.
Οι αρχε΄ς καταχωρη΄σεως επιθε΄τουν τη σφραγι΄δα τους κατα΄ το
η΄µισυ στα πιστοποιητικα΄ η΄ στα αποσπα΄σµατα΄ τους και κατα΄ το
η΄µισυ στην προσθη΄κη και, σε περι΄πτωση περισσοτε΄ρων προσθηκω΄ν,
κατα΄ το η΄µισυ σε κα΄θε µι΄α απο΄ τις δια΄φορες προσθη΄κες.

α) η υποχρε΄ωση εισαγωγη΄ς θεωρει΄ται ως εκπληρωθει΄σα και το
δικαι΄ωµα εισαγωγη΄ς βα΄σει του πιστοποιητικου΄ ως
χρησιµοποιηθε΄ν την ηµε΄ρα αποδοχη΄ς της διασα΄φησης που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 24 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο α), µε την
επιφυ΄λαξη της πραγµατικη΄ς θε΄σεως σε ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α
του προϊο΄ντος·
β) η υποχρε΄ωση εξαγωγη΄ς θεωρει΄ται ως εκπληρωθει΄σα και το
δικαι΄ωµα εξαγωγη΄ς βα΄σει του πιστοποιητικου΄ ως
χρησιµοποιηθε΄ν την ηµε΄ρα αποδοχη΄ς της διασα΄φησης που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 24 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β).
'Αρθρο 32

'Αρθρο 29

1.
Θεωρει΄ται ο΄τι ΄εχει τηρηθει΄ µια πρωτογενη΄ς απαι΄τηση ο΄ταν
προσκοµι΄ζεται η απο΄δειξη:

1.
Σε περι΄πτωση αµφιβολι΄ας ως προς την αυθεντικο΄τητα
του πιστοποιητικου΄, του αποσπα΄σµατος πιστοποιητικου΄ η΄ των
ενδει΄ξεων και θεωρη΄σεων που περιλαµβα΄νονται σ' αυτο΄, οι
αρµο΄διες εθνικε΄ς υπηρεσι΄ες επιστρε΄φουν το αµφισβητου΄µενο
΄εγγραφο η΄ φωτοαντι΄γραφο του εγγρα΄φου αυτου΄ στις
ενδιαφερο΄µενες αρχε΄ς για ΄ελεγχο.

α) ο΄σον αφορα΄ τις εισαγωγε΄ς, της αποδοχη΄ς της διασα΄φησης που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 24 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο α) και
αφορα΄ το σχετικο΄ προϊο΄ν·

Το ΄διο
ι ει΄ναι δυνατο΄ν να συµβει΄ δειγµατοληπτικα΄· στην περι΄πτωση
αυτη΄, επιστρε΄φεται µο΄νο φωτοαντι΄γραφο του τι΄τλου.
2.
Στις περιπτω΄σεις ο΄που οι αρµο΄διες εθνικε΄ς υπηρεσι΄ες
επιστρε΄φουν το αµφισβητου΄µενο ΄εγγραφο συ΄µφωνα µε τις
διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 1, κατο΄πιν αιτη΄σεως του ενδιαφεροµε΄νου, οι υπηρεσι΄ες αυτε΄ς παραδι΄δουν σ' αυτο΄ν απο΄δειξη
παραλαβη΄ς.
'Αρθρο 30
1.
Εφο΄σον ει΄ναι αναγκαι΄ο για την καλη΄ εφαρµογη΄ του παρο΄ντος
΄ ν µελω΄ν ανακοινω΄νουν
κανονισµου΄, οι αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω
αµοιβαι΄α τις πληροφορι΄ες για τα πιστοποιητικα΄ και αποσπα΄σµατα
καθω΄ς και για τις παρατυπι΄ες και τις παραβα΄σεις που τα αφορου΄ν.
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη ανακοινω΄νουν στην Επιτροπη΄ τις παρατυπι΄ες
και τις παραβα΄σεις που αφορου΄ν τον παρο΄ντα κανονισµο΄, µο΄λις
αυτε΄ς υποπε΄σουν στην αντι΄ληψη΄ τους.

β) ο΄σον αφορα΄ τις εξαγωγε΄ς, της αποδοχη΄ς της διασα΄φησης που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 24 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β) και
αφορα΄ το σχετικο΄ προϊο΄ν· επιπλε΄ον, πρε΄πει να προσκοµιστει΄ η
απο΄δειξη:
i) αν προ΄κειται ει΄τε για εξαγωγη΄ ει΄τε για παραδο΄σεις που
εξοµοιω΄νονται µε εξαγωγε΄ς κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 36
του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 800/1999, ο΄τι σε προθεσµι΄α
60 ηµερω΄ν απο΄ την ηµε΄ρα της αποδοχη΄ς της διασα΄φησης
εξαγωγη΄ς, εκτο΄ς απο΄ αδυναµι΄α λο΄γω ανωτε΄ρας βι΄ας, το
προϊο΄ν ει΄τε ΄εχει φθα΄σει στον προορισµο΄ του στην περι΄πτωση
παραδο΄σεων που εξοµοιω΄νονται µε εξαγωγε΄ς ει΄τε ΄εχει
εγκαταλει΄ψει το τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας στις
α΄λλες περιπτω΄σεις· για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος
κανονισµου΄, οι παραδο΄σεις των προϊο΄ντων που προορι΄ζονται αποκλειστικα΄ να καταναλωθου΄ν επα΄νω σε εξε΄δρες
α΄ντλησης η΄ εκµετα΄λλευσης, συµπεριλαµβανοµε΄νων των
βοηθητικω΄ν δοµω΄ν που παρε΄χουν υπηρεσι΄ες υποστη΄ριξης
σε τε΄τοιες δραστηριο΄τητες, οι οποι΄ες βρι΄σκονται στο
εσωτερικο΄ της ευρωπαϊκη΄ς υφαλοκρηπι΄δας η΄ στο εσωτερικο΄
της υφαλοκρηπι΄δας του µη ευρωπαϊκου΄ τµη΄µατος της
Κοινο΄τητας, πε΄ρα ο΄µως απο΄ ζω΄νη τριω΄ν µιλι΄ων απο΄ τη
γραµµη΄ βα΄σεως που χρησιµευ΄ει για τη µε΄τρηση του πλα΄τους
΄ ν υδα΄των κρα΄τους µε΄λους, θεωρου΄νται ο΄τι ΄εχουν
των χωρικω
εγκαταλει΄ψει το τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας,
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ii) αν προ΄κειται για προϊο΄ντα που ΄εχουν τεθει΄υπο΄ το καθεστω΄ς
της αποθη΄κης ανεφοδιασµου΄ που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 40
του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 800/1999, ο΄τι τα προϊο΄ντα
΄εχουν τοποθετηθει΄σε αποθη΄κη ανεφοδιασµου΄ σε προθεσµι΄α
30 ηµερω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α αποδοχη΄ς της διασα΄φησης
για τη θε΄ση υπο΄ το σχετικο΄ καθεστω΄ς, εκτο΄ς απο΄ περι΄πτωση
αδυναµι΄ας λο΄γω ανωτε΄ρας βι΄ας.
Ωστο΄σο, εφο΄σον σηµειω΄νεται υπε΄ρβαση της προθεσµι΄ας των 60
ηµερω΄ν η οποι΄α αναφε΄ρεται στο πρω΄το εδα΄φιο στοιχει΄ο β) σηµει΄ο i)
η΄ της προθεσµι΄ας των 30 ηµερω΄ν η οποι΄α αναφε΄ρεται στο πρω΄το
εδα΄φιο στοιχει΄ο β) σηµει΄ο ii), αποδεσµευ΄εται η εγγυ΄ηση, συ΄µφωνα
µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 23 παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄
(ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.
2.
'Οταν τα προϊο΄ντα εντα΄σσονται σε ΄ενα απο΄ τα καθεστω΄τα που
προβλε΄πονται στα α΄ρθρα 4 και 5 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ.
565/80, θεωρει΄ται ο΄τι ΄εχει εκπληρωθει΄ η πρωτογενη΄ς απαι΄τηση
εφο΄σον προσκοµι΄ζεται η απο΄δειξη ο΄τι ΄εγινε αποδεκτη΄ η δη΄λωση
πληρωµη΄ς που απαιτει΄ται για την ΄ενταξη των προϊο΄ντων στα εν λο΄γω
καθεστω΄τα· εντου΄τοις, η εγγυ΄ηση που αποδεσµευ΄εται µε τον τρο΄πο
αυτο΄ πρε΄πει να συσταθει΄ εκ νε΄ου συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 47 του
παρο΄ντος κανονισµου΄ στις περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται στο εν
λο΄γω α΄ρθρο.

'Αρθρο 33
1.
Οι προβλεπο΄µενες στο α΄ρθρο 32 αποδει΄ξεις παρε΄χονται
συ΄µφωνα µε τον ακο΄λουθο τρο΄πο:
α) στις περιπτω΄σεις του α΄ρθρου 32 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο α), η
απο΄δειξη παρε΄χεται µε την προσκο΄µιση του αντιτυ΄που αριθ. 1
του πιστοποιητικου΄ και, κατα΄ περι΄πτωση, του αντιτυ΄που αριθ. 1
του η΄ των αποσπασµα΄των των πιστοποιητικω΄ν που αναφε΄ρονται
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 24 η΄ του α΄ρθρου 25·
β) στις περιπτω΄σεις του α΄ρθρου 32 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β) και
παρα΄γραφος 2, η απο΄δειξη παρε΄χεται, µε την επιφυ΄λαξη των
διατα΄ξεων της παραγρα΄φου 2, µε την προσκο΄µιση του
αντιτυ΄που αριθ. 1 του πιστοποιητικου΄ και, κατα΄ περι΄πτωση, του
΄ν
αντιτυ΄που αριθ. 1 του η΄ των αποσπασµα΄των των πιστοποιητικω
που αναφε΄ρονται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 24 η΄
του α΄ρθρου 25.
2.
Εξα΄λλου, αν προ΄κειται για εξαγωγη΄ απο΄ την Κοινο΄τητα η΄
παρα΄δοση σε το΄πο προορισµου΄ κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 36 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 800/1999 η΄ για θε΄ση υπο΄ το καθεστω΄ς
που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 40 του ιδι΄ου κανονισµου΄, απαιτει΄ται η
προσκο΄µιση συµπληρωµατικη΄ς αποδει΄ξεως.
Η συµπληρωµατικη΄ αυτη΄ απο΄δειξη:
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iii) το προϊο΄ν:
— εγκαταλει΄πει το τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας·
για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄, οι
παραδο΄σεις των προϊο΄ντων που προορι΄ζονται
αποκλειστικα΄ να καταναλωθου΄ν σε εξε΄δρες γεω΄τρησης
η΄ εκµετα΄λλευσης, συµπεριλαµβανοµε΄νων των
βοηθητικω΄ν δοµω΄ν που παρε΄χουν υπηρεσι΄ες
υποστη΄ριξης σε τε΄τοιες δραστηριο΄τητες, οι οποι΄ες
βρι΄σκονται στο εσωτερικο΄ της ευρωπαϊκη΄ς
υφαλοκρηπι΄δας η΄ στο εσωτερικο΄ της υφαλοκρηπι΄δας
του µη ευρωπαϊκου΄ τµη΄µατος της Κοινο΄τητας, πε΄ρα
ο΄µως απο΄ ζω΄νη τριω΄ν µιλι΄ων απο΄ τη γραµµη΄ βα΄σεως που
χρησιµευ΄ει για τη µε΄τρηση του πλα΄τους των χωρικω΄ν
υδα΄των κρα΄τους µε΄λους, θεωρου΄νται ο΄τι ΄εχουν
εγκαταλει΄ψει το τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας·
— παραδι΄δεται σε ΄ενα απο΄ τους προορισµου΄ς που
απαριθµου΄νται στο α΄ρθρο 36 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 800/1999, η΄
— τοποθετει΄ται σε αποθη΄κη ανεφοδιασµου΄ που ορι΄ζεται
στο α΄ρθρο 40 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 800/1999,
στο ΄διο
ι κρα΄τος µε΄λος·
β) παρε΄χεται στις α΄λλες περιπτω΄σεις:
— απο΄ το η΄ τα αντι΄τυπα ελε΄γχου Τ 5 που αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 472 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της
Επιτροπη΄ς η΄ απο΄ επικυρωµε΄νο αντι΄γραφο η΄ φωτοαντι΄γραφο
του η΄ των αντιτυ΄πων ελε΄γχου Τ 5 η΄
— απο΄ βεβαι΄ωση που εκδι΄δεται απο΄ τον αρµο΄διο οργανισµο΄
για την καταβολη΄ των επιστροφω΄ν και πιστοποιει΄ ο΄τι
πληρου΄νται οι προϋποθε΄σεις που αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 32 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β) η΄
— απο΄ ισοδυ΄ναµη απο΄δειξη ο΄πως προβλε΄πεται στην
παρα΄γραφο 4.
Στην περι΄πτωση που το αντι΄τυπο ελε΄γχου Τ 5 ΄εχει µοναδικο΄
σκοπο΄ να καταστη΄σει δυνατη΄ την αποδε΄σµευση της εγγυ΄ησης,
το αντι΄τυπο ελε΄γχου Τ 5 φε΄ρει στη θε΄ση 106 µι΄α απο΄ τις
ακο΄λουθες ενδει΄ξεις:
— Se utilizará para liberar la garantı́a
— Til brug ved frigivelse af sikkerhed
— Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit
— Προς χρησιµοποι΄ηση για την αποδε΄σµευση της εγγυ΄ησης
— To be used to release the security
— À utiliser pour la libération de la garantie
— Da utilizzare per lo svincolo della cauzione
— Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid
— A utilizar para liberar a garantia
— Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

α) εναπο΄κειται στην επιλογη΄ του ενδιαφεροµε΄νου κρα΄τους µε΄λους
στις περιπτω΄σεις που:
i) το πιστοποιητικο΄ εκδι΄δεται,
ii) η διασα΄φηση που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 24 παρα΄γραφος 1
στοιχει΄ο β) γι΄νεται αποδεκτη΄ και

— Att användas för frisläppande av säkerhet
Εντου΄τοις, αν χρησιµοποιει΄ται απο΄σπασµα πιστοποιητικου΄,
πιστοποιητικο΄ αντικαταστα΄σεως η΄ απο΄σπασµα αντικαταστα΄σεως, η ΄ενδειξη συµπληρω΄νεται µε τον αριθµο΄ του αρχικου΄
πιστοποιητικου΄ καθω΄ς και µε την ονοµασι΄α και τη διευ΄θυνση
του εκδι΄δοντος οργανισµου΄.
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Τα ΄εγγραφα που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο β) στην πρω΄τη και
δευ΄τερη περι΄πτωση αποστε΄λλονται στον εκδι΄δοντα οργανισµο΄
δια της διοικητικη΄ς οδου΄.

Στην περι΄πτωση που αναφε΄ρεται στο προηγου΄µενο εδα΄φιο, το
τελωνει΄ο αναχωρη΄σεως επιτρε΄πει τροποποι΄ηση της συµβα΄σεως
µεταφορα΄ς η οποι΄α ΄εχει ως αποτε΄λεσµα τον τερµατισµο΄ της
µεταφορα΄ς στο εσωτερικο΄ της Κοινο΄τητας µο΄νον αν αποδειχθει΄:

3.
Στην περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α, µετα΄ την αποδοχη΄ της
διασα΄φησης εξαγωγη΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 24 παρα΄γραφος
1 στοιχει΄ο β), πρω΄τη περι΄πτωση, το προϊο΄ν τι΄θεται σε ΄ενα απο΄ τα
απλουστευµε΄να καθεστω΄τα που προβλε΄πονται στο µε΄ρος ΙΙ τι΄τλος ΙΙ
κεφα΄λαιο 7 τµη΄µα 3 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2454/93 η΄ τον τι΄τλο
Χ κεφα΄λαιο Ι του προσαρτη΄µατος Ι της συ΄µβασης της 20η΄ς Μαι΅ου
1987 σχετικα΄ µε το καθεστω΄ς κοινη΄ς διαµετακο΄µισης, για να
κατευθυνθει΄ προς σταθµο΄ προορισµου΄ η΄ παραλη΄πτη εκτο΄ς του
τελωνειακου΄ εδα΄φους της Κοινο΄τητας, το αναφερο΄µενο στην
παρα΄γραφο 2 στοιχει΄ο β) αντι΄τυπο ελε΄γχου Τ 5 αποστε΄λλεται στον
εκδι΄δοντα οργανισµο΄ δια της διοικητικη΄ς οδου΄. Στη θε΄ση «J» του
αντιτυ΄που ελε΄γχου Τ 5 αναγρα΄φεται, κα΄τω απο΄ τον τι΄τλο
«παρατηρη΄σεις», µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες ενδει΄ξεις:

— ο΄τι η εγγυ΄ηση ΄εχει εκ νε΄ου συσταθει΄ στην περι΄πτωση κατα΄ την
οποι΄α ΄εχει η΄δη αποδεσµευτει΄η΄

— Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el
régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril
o en contenedores grandes,
— Udgang fra Fællesskabets toldomrade i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse
med jernbane eller store containere
— Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen
des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens
mit der Eisenbahn oder in Großbehältern
— 'Εξοδος απο΄ το τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας υπο΄ το
απλοποιηµε΄νο καθεστω΄ς της κοινοτικη΄ς διαµετακο΄µισης µε
σιδηρο΄δροµο η΄ µεγα΄λα εµπορευµατοκιβω΄τια
— Exit from the customs territory of the Community under the
simplified Community transit procedure for carriage by rail
or large containers
— Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le
régime du transit communautaire simplifié par chemin de
fer ou par grands conteneurs
— Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime
di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi
contenitori
— Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de
regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per
spoor of in grote containers
— Saı́da do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do
regime do trânsito comunitário simplificado por caminhode-ferro ou en grandes contentores.

— ο΄τι ο΄λα τα µε΄τρα ΄εχουν ληφθει΄ απο΄ τις ενδιαφερο΄µενες
υπηρεσι΄ες για να µην αποδεσµευτει΄ η εγγυ΄ηση σχετικα΄ µε το εν
λο΄γω προϊο΄ν.
Αν η εγγυ΄ηση ΄εχει αποδεσµευτει΄ και το προϊο΄ν δεν ΄εχει εξαχθει΄, τα
κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα.
4.
'Οταν το αναφερο΄µενο στην παρα΄γραφο 2 στοιχει΄ο β)
αντι΄τυπο ελε΄γχου Τ 5 δεν προσκοµι΄ζεται σε προθεσµι΄α τριω΄ν µηνω΄ν
απο΄ την ΄εκδοση΄ του εξ αιτι΄ας περιστα΄σεων που δεν µπορου΄ν να
καταλογισθου΄ν στον ενδιαφερο΄µενο, αυτο΄ς µπορει΄ να απευθυ΄νει
στον αρµο΄διο οργανισµο΄ αιτιολογηµε΄νη αι΄τηση ισοτιµι΄ας
συνοδευο΄µενη απο΄ δικαιολογητικα΄ στοιχει΄α.
Τα προσκοµιζο΄µενα µε την αι΄τηση δικαιολογητικα΄ στοιχει΄α ει΄ναι
αυτα΄ που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 49 παρα΄γραφος 3 δευ΄τερο
εδα΄φιο του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 800/1999.

'Αρθρο 34
Σε περι΄πτωση εφαρµογη΄ς των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 37 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 800/1999, η τελευται΄α ηµε΄ρα του µη΄να
θεωρει΄ται ως ηµεροµηνι΄α αποδοχη΄ς της διασα΄φησης που αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 24 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β), δευ΄τερη περι΄πτωση.

'Αρθρο 35
1.
Κατο΄πιν αιτη΄σεως του δικαιου΄χου του τι΄τλου, τα κρα΄τη µε΄λη
µπορου΄ν να αποδεσµευ΄σουν την εγγυ΄ηση τµηµατικα΄ ανα΄λογα µε τις
ποσο΄τητες των προϊο΄ντων για τα οποι΄α προσκοµι΄ζονται οι
αναφερο΄µενες στο α΄ρθρο 32 αποδει΄ξεις και εφο΄σον προσκοµι΄ζεται
απο΄δειξη ο΄τι εισα΄γεται η΄ εξα΄γεται ποσο΄τητα ΄ση
ι µε το 5 % της
αναγραφο΄µενης στο πιστοποιητικο΄ ποσο΄τητας.
2.
Με την επιφυ΄λαξη της εφαρµογη΄ς των διατα΄ξεων των α΄ρθρων
40, 41 και 49, ο΄ταν δεν εκπληρω
΄ νεται η υποχρε΄ωση εισαγωγη΄ς η΄
εξαγωγη΄ς, η εγγυ΄ηση καταπι΄πτει για ποσο΄ ΄σο
ι µε τη διαφορα΄ µεταξυ΄:
α) του 95 % της ποσο΄τητας που αναγρα΄φεται στο πιστοποιητικο΄
και

— Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa
passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa.

β) της ποσο΄τητας η οποι΄α πρα΄γµατι εισα΄γεται η΄ εξα΄γεται.

— Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det
förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter
eller transporter i stora containrar.

Αν το πιστοποιητικο΄ εκδι΄δεται ανα΄ κεφαλη΄, το αποτε΄λεσµα του
υπολογισµου΄ του 95 % στρογγυλευ΄εται, κατα΄ περι΄πτωση, στον
αµε΄σως κατω΄τερο ακε΄ραιο αριθµο΄ κεφαλω΄ν.
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Εντου΄τοις, αν η εισαγο΄µενη η΄ εξαγο΄µενη ποσο΄τητα ανε΄ρχεται σε
λιγο΄τερο απο΄ το 5 % της αναγραφο΄µενης στο πιστοποιητικο΄
ποσο΄τητας, η εγγυ΄ηση καταπι΄πτει στο συ΄νολο΄ της.

— κατα΄ 50 %, εφο΄σον προσκοµιστει΄η απο΄δειξη εντο΄ς
του τε΄ταρτου µη΄να που ακολουθει΄ τη λη΄ξη του
πιστοποιητικου΄,

Εξα΄λλου, αν το συνολικο΄ ποσο΄ της εγγυ΄ησης που πρε΄πει να
καταπε΄σει ει΄ναι µικρο΄τερο η΄ ΄σο
ι µε 60 ευρω΄ για συγκεκριµε΄νο
πιστοποιητικο΄, το κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να αποδεσµευ΄σει εξ
ολοκλη΄ρου την εγγυ΄ηση.

— κατα΄ 30 %, εφο΄σον προσκοµιστει΄η απο΄δειξη εντο΄ς
του πε΄µπτου µη΄να που ακολουθει΄ την ηµεροµηνι΄α
λη΄ξεως του πιστοποιητικου΄,

Αν η εγγυ΄ηση ΄εχει αποδεσµευτει΄ αχρεωστη΄τως εν ο΄λω η΄ εν µε΄ρει,
πρε΄πει να συσταθει΄εκ νε΄ου ανα΄λογα µε τις σχετικε΄ς ποσο΄τητες, στον
οργανισµο΄ που εκδι΄δει το πιστοποιητικο΄. Ωστο΄σο, η ανασυ΄σταση
της αποδεσµευθει΄σας εγγυ΄ησης δεν µπορει΄ να ζητηθει΄ πε΄ραν µιας
περιο΄δου τεσσα΄ρων ετω΄ν που υπολογι΄ζεται απο΄ την αποδε΄σµευση΄
της, εφο΄σον ο συναλλασσο΄µενος ενη΄ργησε καλη΄ τη πι΄στει.
3.
'Οσον αφορα΄ το πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς στο οποι΄ο
περιλαµβα΄νεται προκαθορισµο΄ς της επιστροφη΄ς:
— εα΄ν το πιστοποιητικο΄ η΄ ΄ενα απο΄σπασµα πιστοποιητικου΄
επιστραφει΄ στον οργανισµο΄ ΄εκδοση΄ς του στη δια΄ρκεια της
περιο΄δου που αντιστοιχει΄ στα δυ΄ο τρι΄τα της δια΄ρκειας ισχυ΄ος
του, η αντι΄στοιχη εγγυ΄ηση που πρε΄πει να καταπε΄σει µειω΄νεται
κατα΄ 40 %. Για το σκοπο΄ αυτο΄, κα΄θε τµη΄µα µιας ηµε΄ρας
θεωρει΄ται ολο΄κληρη ηµε΄ρα,
— εα΄ν το πιστοποιητικο΄ η΄ ΄ενα απο΄σπασµα πιστοποιητικου΄
επιστραφει΄ στον οργανισµο΄ ΄εκδοση΄ς του στη δια΄ρκεια της
περιο΄δου που αντιστοιχει΄ στο τελευται΄ο τρι΄το της δια΄ρκειας
ισχυ΄ος του η΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια του µη΄να που ΄επεται της ηµε΄ρας
λη΄ξεως της ισχυ΄ος του, η αντι΄στοιχη εγγυ΄ηση που πρε΄πει να
καταπε΄σει µειω΄νεται κατα΄ 25 %.
Οι διατα΄ξεις του προηγου΄µενου εδαφι΄ου εφαρµο΄ζονται µο΄νο στα
πιστοποιητικα΄ και στα αποσπα΄σµατα πιστοποιητικω΄ν που
επιστρε΄φονται στον οργανισµο΄ ΄εκδοσης κατα΄ τη δια΄ρκεια της
περιο΄δου GATT για την οποι΄α εκδο΄θηκαν τα πιστοποιητικα΄ και
εφο΄σον επιστραφου΄ν α΄νω των 30 ηµερω΄ν πριν απο΄ το τε΄λος αυτη΄ς
της περιο΄δου.
4.

α) — Η απο΄δειξη χρη΄σης του πιστοποιητικου΄ που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 33 παρα΄γραφος 1
στοιχει΄ο α) και στοιχει΄ο β), πρω΄το µε΄ρος της
προ΄τασης, πρε΄πει να προσκοµι΄ζεται εντο΄ς δυ΄ο
µηνω΄ν µετα΄ τη λη΄ξη του πιστοποιητικου΄, µε
εξαι΄ρεση την περι΄πτωση αδυναµι΄ας λο΄γω ανωτε΄ρας
βι΄ας,
— η απο΄δειξη εξο΄δου απο΄ το τελωνειακο΄ ΄εδαφος η΄
παρα΄δοσης σε προορισµο΄ κατα΄ την ΄εννοια του
α΄ρθρου 36 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 800/1999
η΄ της υπαγωγη΄ς του στο καθεστω΄ς που αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 40 του εν λο΄γω κανονισµου΄, η οποι΄α
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 33 παρα΄γραφος 2 πρε΄πει να
προσκοµι΄ζεται εντο΄ς δω΄δεκα µηνω΄ν µετα΄ τη λη΄ξη
του πιστοποιητικου΄, µε εξαι΄ρεση την περι΄πτωση
αδυναµι΄ας λο΄γω ανωτε΄ρας βι΄ας.
β) το ποσο΄ το οποι΄ο καταπι΄πτει για τις ποσο΄τητες για
τις οποι΄ες η απο΄δειξη η σχετικη΄ µε το πιστοποιητικο΄
εξαγωγη΄ς που περιλαµβα΄νει προκαθορισµο΄ της
επιστροφη΄ς, δεν ΄εχει προσκοµιστει΄ εντο΄ς της
οριζο΄µενης στο στοιχει΄ο α) πρω΄τη περι΄πτωση
προθεσµι΄ας µειω΄νεται:
— κατα΄ 90 %, εφο΄σον προσκοµιστει΄η απο΄δειξη εντο΄ς
του τρι΄του µη΄να µετα΄ την ηµεροµηνι΄α λη΄ξεως του
πιστοποιητικου΄,

— κατα΄ 20 %, εφο΄σον προσκοµιστει΄η απο΄δειξη εντο΄ς
του ΄εκτου µη΄να που ακολουθει΄ την ηµεροµηνι΄α
λη΄ξης του πιστοποιητικου΄·
γ) στις υπο΄λοιπες εκτο΄ς των αναφεροµε΄νων στο σηµει΄ο
β) περιπτω΄σεις, το ποσο΄, το οποι΄ο καταπι΄πτει για τις
ποσο΄τητες για τις οποι΄ες η απο΄δειξη δεν ΄εχει
προσκοµιστει΄ εντο΄ς της οριζο΄µενης στο στοιχει΄ο α)
προθεσµι΄ας, αλλα΄ προσκοµι΄ζεται το αργο΄τερο τον
εικοστο΄ τε΄ταρτο µη΄να µετα΄ την ηµεροµηνι΄α λη΄ξεως του
πιστοποιητικου΄, ει΄ναι ΄σο
ι µε το 15 % του ποσου΄ το
οποι΄ο θα κατε΄πιπτε οριστικα΄ στην περι΄πτωση κατα΄ την
οποι΄α τα προϊο΄ντα δεν θα ει΄χαν εισαχθει΄η΄ εξαχθει΄· στην
περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α για ΄ενα ορισµε΄νο προϊο΄ν,
υπα΄ρχουν πιστοποιητικα΄ τα οποι΄α προβλε΄πουν
διαφορετικα΄ ποσοστα΄ εγγυ΄ησης, για τον υπολογισµο΄
του ποσου΄ που καταπι΄πτει χρησιµοποιει΄ται ως βα΄ση
το χαµηλο΄τερο ποσοστο΄ που εφαρµο΄ζεται κατα΄ την
εισαγωγη΄ η΄ την εξαγωγη΄·
δ) οι αρµο΄διες αρχε΄ς µπορου΄ν να απαλλα΄ξουν απο΄ την
υποχρε΄ωση προσκο΄µισης των αποδει΄ξεων που προβλε΄πονται στο στοιχει΄ο α) πρω΄τη και δευ΄τερη
περι΄πτωση, ο΄ταν ΄εχουν η΄δη στην κατοχη΄ τους τα
αναγκαι΄α στοιχει΄α.
5.
Εφο΄σον προβλε΄πεται απο΄ µι΄α κοινοτικη΄ δια΄ταξη µε αναφορα΄
στην παρου΄σα παρα΄γραφο ο΄τι η υποχρε΄ωση πληρου΄ται µε την
προσκο΄µιση της απο΄δειξης ο΄τι το προϊο΄ν ΄εχει φθα΄σει σε
συγκεκριµε΄νο προορισµο΄, η εν λο΄γω απο΄δειξη πρε΄πει να παρε΄χεται
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 16 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 800/1999 και η µη προσκο΄µιση αυτη΄ς της απο΄δειξης
συνεπα΄γεται την κατα΄πτωση της εγγυ΄ησης του πιστοποιητικου΄ για
τη σχετικη΄ ποσο΄τητα.
Η απο΄δειξη αυτη΄ πρε΄πει επι΄σης να προσκοµι΄ζεται σε προθεσµι΄α
δω΄δεκα µηνω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α λη΄ξης της ισχυ΄ος του
πιστοποιητικου΄. Εντου΄τοις, εφο΄σον τα ΄εγγραφα που απαιτου΄νται
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 16 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 800/1999
δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να προσκοµιστου΄ν µε΄σα στις προβλεπο΄µενες
προθεσµι΄ες, µολονο΄τι ο εξαγωγε΄ας επε΄δειξε προθυµι΄α για να τα
προσκοµι΄σει µε΄σα στις εν λο΄γω προθεσµι΄ες, ει΄ναι δυνατο΄ν να
χορηγηθει΄παρα΄ταση για την προσκο΄µιση των εν λο΄γω εγγρα΄φων.
6.
'Οσον αφορα΄ τα πιστοποιητικα΄ εισαγωγη΄ς για τα οποι΄α
προβλε΄πεται, απο΄ κοινοτικη΄ δια΄ταξη, η εφαρµογη΄ της παρου΄σας
παραγρα΄φου, κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ την παρα΄γραφο 4, η απο΄δειξη
χρησιµοποι΄ησης του πιστοποιητικου΄ που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 33
παρα΄γραφος Ι στοιχει΄ο α) πρε΄πει να προσκοµισθει΄εντο΄ς 45 ηµερω΄ν
απο΄ τη λη΄ξη της προθεσµι΄ας ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄, εκτο΄ς απο΄
περι΄πτωση αδυναµι΄ας οφειλοµε΄νης σε ανωτε΄ρα βι΄α.
'Οταν η απο΄δειξη της χρησιµοποι΄ησης του πιστοποιητικου΄, που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 33 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο α), προσκοµι΄ζεται µετα΄ την προβλεπο΄µενη προθεσµι΄α:
α) Στην περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α το πιστοποιητικο΄ ΄εχει
χρησιµοποιηθει΄, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τη µικρο΄τερη ανοχη΄,
εντο΄ς της προθεσµι΄ας ισχυ΄ος του, η εγγυ΄ηση καταπι΄πτει µε΄χρι
ποσου΄ ΄σου
ι
µε το 15 % του συνολικου΄ ποσου΄ της εγγυη΄σεως
που αναφε΄ρεται στο πιστοποιητικο΄, ως κατ' αποκοπη΄ µει΄ωση
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β) στην περι΄πτωση που το πιστοποιητικο΄ χρησιµοποιη΄θηκε εν µε΄ρει
εντο΄ς της προθεσµι΄ας ισχυ΄ος του, η εγγυ΄ηση καταπι΄πτει για
ποσο΄ ΄σο
ι προς:

Το πιστοποιητικο΄ αντικαταστα΄σεως η΄ το απο΄σπασµα
αντικαταστα΄σεως πρε΄πει να αναφε΄ρει επιπλε΄ον, στη θε΄ση 22, µι΄α
απο΄ τις ακο΄λουθες ενδει΄ξεις υπογραµµισµε΄νη µε κο΄κκινο:

— τη διαφορα΄ µεταξυ΄ του 95 % της ποσο΄τητας που
αναφε΄ρεται στο πιστοποιητικο΄ και της ποσο΄τητας που
πρα΄γµατι ΄εχει εισαχθει΄συν

— Certificado (o extracto) de sustitición de un certificado (o
extracto) perdido — número del certificado inicial ...

— 15 % του ποσου΄ της εναποµε΄νουσας εγγυ΄ησης που
προκυ΄πτει µετα΄ την αφαι΄ρεση που πραγµατοποιει΄ται
συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους της προηγου΄µενης περι΄πτωσης, ως
κατ' αποκοπη΄ µει΄ωση συν
— 3 %, για κα΄θε ηµε΄ρα υπε΄ρβασης της προθεσµι΄ας
προσκο΄µισης της απο΄δειξης, του ποσου΄ της εγγυ΄ησης που
αποµε΄νει µετα΄ την αφαι΄ρεση που γι΄νεται συ΄µφωνα µε τις
δυ΄ο προηγου΄µενες περιπτω΄σεις.

— Erstaningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for
bortkomen licens/attest (eller partiallicens) — Oprindelig
licens/attest (eller partiallicens) nr. ...
— Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder
Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz ...
— Πιστοποιητικο΄ (η΄ απο΄σπασµα) αντικαταστα΄σεως του απολεσθε΄ντος πιστοποιητικου΄ (η΄ αποσπα΄σµατος πιστοποιητικου΄)
αριθ. ...

Τ µ η΄ µ α 5

— Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence
(certificate or extract) — Number of original licence (certificate) ...

΄ λεια πιστοποιητικου΄
Απω

— Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou
extrait de) perdu — numéro du certificat initial ...

'Αρθρο 36

— Titolo (o estratto) sostitutivo du un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale ...

1.
Το παρο΄ν α΄ρθρο εφαρµο΄ζεται σε περι΄πτωση απω΄λειας
πιστοποιητικου΄ η΄ αποσπα΄σµατος που περιε΄χει προκαθορισµο΄
επιστροφη΄ς υ΄ψους ανω΄τερου του µηδενο΄ς.

— Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren
gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het
oorspronkelijke certificaat ...

2.
Ο οργανισµο΄ς εκδο΄σεως του αρχικου΄ πιστοποιητικου΄ εκδι΄δει,
κατο΄πιν αιτη΄σεως του δικαιου΄χου η΄ του εκδοχε΄ως σε περι΄πτωση
εκχω΄ρησης του πιστοποιητικου΄ η΄ του αποσπα΄σµατος, πιστοποιητικο΄
αντικαταστα΄σεως η΄ απο΄σπασµα αντικαταστα΄σεως, µε την επιφυ΄λαξη
των διατα΄ξεων του δευ΄τερου εδαφι΄ου.
΄ ν µελω΄ν µπορου΄ν να αρνηθου΄ν την
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω
΄εκδοση πιστοποιητικου΄ αντικαταστα΄σεως η΄ αποσπα΄σµατος
αντικαταστα΄σεως, ο΄ταν:
— ο αιτω΄ν δεν ει΄ναι σε θε΄ση να εγγυηθει΄ την εκπλη΄ρωση του
σκοπου΄ που επιδιω΄κεται απο΄ τις διατα΄ξεις του παρο΄ντος
α΄ρθρου· σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος, η ευχε΄ρεια αυτη΄ ασκει΄ται
συ΄µφωνα µε τις ισχυ΄ουσες σ' αυτο΄ αρχε΄ς ο΄σον αφορα΄ την ΄ση
ι
µεταχει΄ριση των αιτου΄ντων και την ελευ΄θερη διεξαγωγη΄ του
εµπορι΄ου και της βιοµηχανι΄ας,
— ο αιτω΄ν δεν ΄εχει αποδει΄ξει ο΄τι ΄ελαβε τις ευ΄λογες προφυλα΄ξεις
προς αποφυγη΄ της απω΄λειας του πιστοποιητικου΄ η΄ του
αποσπα΄σµατος.
3.
Η επιστροφη΄ που καθορι΄ζεται στο πλαι΄σιο διαγωνισµου΄
αποτελει΄προκαθορισµε΄νη επιστροφη΄.
4.
Το πιστοποιητικο΄ αντικαταστα΄σεως η΄ το απο΄σπασµα
αντικαταστα΄σεως φε΄ρει τις ενδει΄ξεις και τις µνει΄ες που αναφε΄ρονται
στο ΄εγγραφο που αντικαθιστα΄. Εκδι΄δεται για ποσο΄τητα προϊο΄ντων η
οποι΄α, προσαυξηµε΄νη κατα΄ τα ο΄ρια ανοχη΄ς, αντιστοιχει΄ στη
διαθε΄σιµη ποσο΄τητα που εµφαι΄νεται στο απολεσθε΄ν ΄εγγραφο. Ο
αιτω΄ν αναφε΄ρει εγγρα΄φως τη διαθε΄σιµη αυτη΄ ποσο΄τητα. Εφο΄σον οι
πληροφορι΄ες που ΄εχει στην κατοχη΄ του ο εκδι΄δων οργανισµο΄ς
αποδεικνυ΄ουν ο΄τι η διαθε΄σιµη ποσο΄τητα που αναφε΄ρεται απο΄ τον
αιτου΄ντα ει΄ναι πολυ΄ µεγα΄λη, η διαθε΄σιµη ποσο΄τητα µειου΄ται
αναλο΄γως, µε την επιφυ΄λαξη της εφαρµογη΄ς των διατα΄ξεων της
παραγρα΄φου 2 δευ΄τερο εδα΄φιο.

— Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado
(ou extracto) perdido — número do certificado inicial ...
— Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai
ote). Alkuperäisen todistuksen numero ...
— Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens
(licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen ...
Σε περι΄πτωση που το πιστοποιητικο΄ αντικαταστα΄σεως η΄ το
απο΄σπασµα αντικαταστα΄σεως απολεσθει΄, δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να
εκδοθει΄α΄λλο νε΄ο πιστοποιητικο΄ η΄ απο΄σπασµα αντικαταστα΄σεως.
5.
Η ΄εκδοση πιστοποιητικου΄ αντικαταστα΄σεως η΄ αποσπα΄σµατος
αντικαταστα΄σεως υπο΄κειται στη συ΄σταση εγγυ΄ησης. Το ποσο΄ της
εγγυ΄ησης αυτη΄ς υπολογι΄ζεται πολλαπλασια΄ζοντας:
— το υ΄ψος της προκαθορισµε΄νης επιστροφη΄ς η΄, κατα΄ περι΄πτωση,
το ανω΄τερο υ΄ψος που ισχυ΄ει για τους εν λο΄γω προορισµου΄ς,
προσαυξηµε΄νο κατα΄ 20 %,
επι΄
— την ποσο΄τητα για την οποι΄α εκδι΄δεται το πιστοποιητικο΄
αντικαταστα΄σεως η΄ το απο΄σπασµα αντικαταστα΄σεως,
προσαυξηµε΄νη κατα΄ το ο΄ριο ανοχη΄ς.
Η προσαυ΄ξηση της εγγυ΄ησης δεν µπορει΄ να ει΄ναι κατω΄τερη των 3
ευρω΄ ανα΄ 100 χιλιο΄γραµµα καθαρου΄ βα΄ρους. Τα σχετικα΄ µε την
εγγυ΄ηση δικαιολογητικα΄ υποβα΄λλονται στον οργανισµο΄ εκδο΄σεως
του αρχικου΄ πιστοποιητικου΄.
6.
Αν η εξαχθει΄σα ποσο΄τητα προϊο΄ντων που καλυ΄πτονται απο΄
πιστοποιητικο΄ και πιστοποιητικο΄ αντικαταστα΄σεως η΄ απο΄
απο΄σπασµα και απο΄σπασµα αντικαταστα΄σεως ει΄ναι ανω΄τερη απο΄ την
ποσο΄τητα προϊο΄ντων που ει΄ναι δυνατο΄ν να εξαχθει΄ υπο΄ την κα΄λυψη
του εν λο΄γω πιστοποιητικου΄ η΄ αποσπα΄σµατος, η εγγυ΄ηση που
αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 5 και αντιστοιχει΄ στην πλεονα΄ζουσα
ποσο΄τητα καταπι΄πτει ως απο΄δοση της επιστροφη΄ς.
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7.
Επιπλε΄ον, σε περι΄πτωση εφαρµογη΄ς της παραγρα΄φου 6, ο΄ταν
εφαρµο΄ζεται εισφορα΄ κατα΄ την εξαγωγη΄ κατα΄ την ηµεροµηνι΄α
αποδοχη΄ς της διασα΄φησης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 24
παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β) για την πλεονασµατικη΄ ποσο΄τητα, πρε΄πει
να εισπραχθει΄ η εισφορα΄ κατα΄ την εξαγωγη΄ που ισχυ΄ει την
ηµεροµηνι΄α αυτη΄.
Η πλεονασµατικη΄ ποσο΄τητα:
— καθορι΄ζεται συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 6,
— ει΄ναι εκει΄νη για την οποι΄α η διασα΄φηση ΄εγινε τελευται΄α
αποδεκτη΄ υπο΄ την κα΄λυψη αρχικου΄ πιστοποιητικου΄,
αποσπα΄σµατος του αρχικου΄ πιστοποιητικου΄, πιστοποιητικου΄
αντικαταστα΄σεως η΄ αποσπα΄σµατος αντικαταστα΄σεως. Στην
περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α η ποσο΄τητα την οποι΄α αφορα΄ η
τελευται΄α εξαγωγη΄ ει΄ναι κατω΄τερη απο΄ την πλεονασµατικη΄
ποσο΄τητα, λαµβα΄νεται υπο΄ψη, µε΄χρις εξαντλη΄σεως της
πλεονασµατικη΄ς ποσο΄τητας, η αµε΄σως προηγου΄µενη εξαγωγη΄ η΄
εξαγωγε΄ς.
Οι διατα΄ξεις του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 120/89 της Επιτροπη΄ς δεν εφαρµο΄ζονται στην περι΄πτωση που
αναφε΄ρεται στην παρου΄σα παρα΄γραφο.
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'Αρθρο 37
1.
Η αι΄τηση ενο΄ς πιστοποιητικου΄ αντικατα΄στασης η΄ ενο΄ς
αποσπα΄σµατος αντικατα΄στασης για ΄ενα προϊο΄ν ει΄ναι απαρα΄δεκτη,
αν η ΄εκδοση του πιστοποιητικου΄ ΄εχει ανασταλει΄ για το σχετικο΄
προϊο΄ν η΄ αν η ΄εκδοση του πιστοποιητικου΄ πραγµατοποιει΄ται στο
΄ σεων που
πλαι΄σιο ποσο΄στωσης εξαιρουµε΄νων των περιπτω
αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2.
2.
'Οταν ο δικαιου΄χος η΄ ο εκδοχε΄ας πιστοποιητικου΄ εισαγωγη΄ς,
εξαγωγη΄ς η΄ προκαθορισµου΄, προσκοµι΄ζει στις αρµο΄διες αρχε΄ς
επαρκη΄ απο΄δειξη ο΄τι το πιστοποιητικο΄ η΄ απο΄σπασµα, αφενο΄ς, δεν
΄εχει χρησιµοποιηθει΄ καθο΄λου η΄ εν µε΄ρει και, αφετε΄ρου, δεν µπορει΄
να χρησιµοποιηθει΄ ιδι΄ως λο΄γω της ολικη΄ς η΄ µερικη΄ς καταστροφη΄ς
του, εκδι΄δεται απο΄ τον οργανισµο΄ εκδο΄σεως του αρχικου΄
πιστοποιητικου΄ πιστοποιητικο΄ αντικαταστα΄σεως η΄ απο΄σπασµα
αντικαταστα΄σεως για ποσο΄τητα προϊο΄ντων η οποι΄α, επαυξηµε΄νη,
ενδεχοµε΄νως, κατα΄ το ο΄ριο ανοχη΄ς, αντιστοιχει΄ στη διαθε΄σιµη
ποσο΄τητα. Στην περι΄πτωση αυτη΄, εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις του
α΄ρθρου 36 παρα΄γραφος 4 πρω΄τη φρα΄ση.

'Αρθρο 38
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ανακοινω΄νει στην Επιτροπη΄ ανα΄ τρι΄µηνο:

8.
Εφο΄σον η εγγυ΄ηση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 5 δεν
καταπι΄πτει δυνα΄µει της παραγρα΄φου 6, αποδεσµευ΄εται 15 µη΄νες
µετα΄ τη λη΄ξη ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄.

α) τον αριθµο΄ πιστοποιητικω΄ν η΄ αποσπασµα΄των αντικαταστα΄σεως
που ΄εχουν εκδοθει΄κατα΄ το προηγου΄µενο τρι΄µηνο:
— κατ' εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 36,

9.
Σε περι΄πτωση που το απωλεσθε΄ν πιστοποιητικο΄ η΄ απο΄σπασµα
επανευρεθει΄, το εν λο΄γω ΄εγγραφο δεν µπορει΄να χρησιµοποιηθει΄και
πρε΄πει να επιστραφει΄στον οργανισµο΄ εκδο΄σεως του πιστοποιητικου΄
η΄ του αποσπα΄σµατος αντικαταστα΄σεως. Στην περι΄πτωση αυτη΄, αν η
διαθε΄σιµη ποσο΄τητα που αναφε΄ρεται στο αρχικο΄ πιστοποιητικο΄ η΄
απο΄σπασµα ει΄ναι ανω΄τερη η΄ ΄ση
ι προς την ποσο΄τητα για την οποι΄α
΄εχει εκδοθει΄ το πιστοποιητικο΄ αντικαταστα΄σεως η΄ το απο΄σπασµα
αντικαταστα΄σεως, προσαυξηµε΄νη κατα΄ το ο΄ριο ανοχη΄ς, η εγγυ΄ηση
που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 5 αποδεσµευ΄εται αµε΄σως.
Εντου΄τοις, αν η διαθε΄σιµη ποσο΄τητα ει΄ναι ανω΄τερη, εκδι΄δεται,
κατο΄πιν αιτη΄σεως του ενδιαφεροµε΄νου, απο΄σπασµα για ποσο΄τητα η
οποι΄α, προσαυξηµε΄νη κατα΄ το ο΄ριο ανοχη΄ς, ει΄ναι ΄ση
ι προς την
ποσο΄τητα που µπορει΄ακο΄µα να χρησιµοποιηθει΄.
10.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν ανακοινω΄νουν µεταξυ΄
τους τις πληροφορι΄ες που ει΄ναι αναγκαι΄ες για την εφαρµογη΄ των
διατα΄ξεων του παρο΄ντος α΄ρθρου.
Στην περι΄πτωση που οι αρχε΄ς χρησιµοποιου΄ν, προς υποστη΄ριξη των
πληροφοριω΄ν, το αντι΄τυπο ελε΄γχου Τ 5 που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο
472 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 και εκδι΄δεται για να
αποδειχθει΄ η ΄εξοδος απο΄ το τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας,
αναγρα΄φεται ο αριθµο΄ς του αρχικου΄ πιστοποιητικου΄ στη θε΄ση 105
του αντιτυ΄που ελε΄γχου Τ 5. Σε περι΄πτωση που χρησιµοποιει΄ται
απο΄σπασµα πιστοποιητικου΄, πιστοποιητικο΄ αντικαταστα΄σεως η΄
απο΄σπασµα αντικαταστα΄σεως, αναγρα΄φεται ο αριθµο΄ς του αρχικου΄
πιστοποιητικου΄ στη θε΄ση 106 του αντιτυ΄που ελε΄γχου Τ 5.

— κατ' εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 37·
β) τη φυ΄ση και την ποσο΄τητα των σχετικω΄ν προϊο΄ντων και, κατα΄
περι΄πτωση, το προκαθορισµε΄νο υ΄ψος της επιστροφη΄ς κατα΄ την
εξαγωγη΄ η΄ της εισφορα΄ς κατα΄ την εξαγωγη΄.
Η Επιτροπη΄ πληροφορει΄σχετικα΄ τα λοιπα΄ κρα΄τη µε΄λη.

'Αρθρο 39
1.
Σε περι΄πτωση απω΄λειας πιστοποιητικου΄ η΄ αποσπα΄σµατος
πιστοποιητικου΄, και εφο΄σον τα ΄εγγραφα αυτα΄ ΄εχουν χρησιµοποιηθει΄
εν ο΄λω η΄ εν µε΄ρει, οι εκδι΄δοντες οργανισµοι΄µπορου΄ν, κατ' εξαι΄ρεση,
να χορηγη΄σουν στον ενδιαφερο΄µενο αντι΄γραφο των εγγρα΄φων
αυτω΄ν που ΄εχει συνταχθει΄ και θεωρηθει΄ ο΄πως και τα πρωτο΄τυπα
΄εγγραφα και το οποι΄ο περιλαµβα΄νει εµφανω΄ς την ΄ενδειξη
«αντι΄γραφο» σε κα΄θε αντι΄τυπο.
2.
Τα αντι΄γραφα δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να προσκοµι΄ζονται µε σκοπο΄
την πραγµατοποι΄ηση πρα΄ξεων εισαγωγη΄ς η΄ εξαγωγη΄ς.
3.
Το αντι΄γραφο προσκοµι΄ζεται στο τελωνει΄ο στο οποι΄ο ΄εχει
γι΄νει αποδεκτη΄ η διασα΄φηση που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 24 υπο΄ την
κα΄λυψη του απολεσθε΄ντος πιστοποιητικου΄ η΄ αποσπα΄σµατος, η΄ σε
α΄λλη αρµο΄δια αρχη΄ που ΄εχει οριστει΄απο΄ το κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο
ει΄ναι εγκατεστηµε΄νο το τελωνει΄ο.
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Η αρµο΄δια αρχη΄ καταχωρει΄και θεωρει΄τα αντι΄γραφα.

5.
Τα θεωρηµε΄να κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο αντι΄γραφα αποτελου΄ν
απο΄δειξη για την αποδε΄σµευση της εγγυ΄ησης αντι΄του απολεσθε΄ντος
αντιτυ΄που αριθ. 1 του πιστοποιητικου΄ η΄ του αποσπα΄σµατος.

Τ µ η΄ µ α 6
Ανωτε΄ρα βι΄α
'Αρθρο 40
1.
Εφο΄σον η εισαγωγη΄ η΄ η εξαγωγη΄ δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να
πραγµατοποιηθει΄ κατα΄ την περι΄οδο ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄
λο΄γω περιστατικου΄, το οποι΄ο ο εµπορευο΄µενος θεωρει΄ως περι΄πτωση
ανωτε΄ρας βι΄ας, ο δικαιου΄χος του πιστοποιητικου΄ ζητα΄ απο΄ τον
αρµο΄διο οργανισµο΄ του κρα΄τους µε΄λους εκδο΄σεως του
πιστοποιητικου΄ ει΄τε την παρα΄ταση της περιο΄δου ισχυ΄ος του
πιστοποιητικου΄ ει΄τε την ακυ΄ρωση΄ του. Προσκοµι΄ζει την απο΄δειξη
των περιστα΄σεων που θεωρει΄ ως περιπτω΄σεις ανωτε΄ρας βι΄ας σε
προθεσµι΄α ΄εξι µηνω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α λη΄ξης του
πιστοποιητικου΄.
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δια΄στηµα που κρι΄νεται αναγκαι΄ο λο΄γω ο΄λων των περιστα΄σεων της εν
λο΄γω περιπτω΄σεως, χωρι΄ς να ει΄ναι δυνατο΄ να υπα΄ρξει υπε΄ρβαση
προθεσµι΄ας ΄εξι µηνω΄ν απο΄ τη λη΄ξη της αρχικη΄ς δια΄ρκειας ισχυ΄ος
του πιστοποιητικου΄. Η παρα΄ταση µπορει΄ να επε΄λθει µετα΄ τη λη΄ξη
της περιο΄δου ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄.
2.
Η απο΄φαση του αρµοδι΄ου οργανισµου΄ µπορει΄ να ει΄ναι
διαφορετικη΄ απο΄ την απο΄φαση την οποι΄α ΄εχει ζητη΄σει ο δικαιου΄χος
του πιστοποιητικου΄.
Στην περι΄πτωση που ο δικαιου΄χος ζητα΄ την ακυ΄ρωση του
πιστοποιητικου΄ που περιλαµβα΄νει προκαθορισµο΄, ακο΄µη και αν η
αι΄τηση αυτη΄ ΄εχει υποβληθει΄ περισσο΄τερο απο΄ 30 ηµε΄ρες µετα΄ τη
λη΄ξη της περιο΄δου ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄, ο αρµο΄διος
οργανισµο΄ς µπορει΄ να παρατει΄νει την περι΄οδο ισχυ΄ος του
πιστοποιητικου΄, εφο΄σον το υ΄ψος που ΄εχει προκαθορισθει΄µαζι΄µε τις
ενδεχο΄µενες προσαρµογε΄ς ει΄ναι κατω΄τερο απο΄ το εκα΄στοτε ισχυ΄ον
υ΄ψος ο΄ταν προ΄κειται για ποσο΄ που πρε΄πει να χορηγηθει΄, η΄ ανω΄τερο
απο΄ το εκα΄στοτε ισχυ΄ον υ΄ψος ο΄ταν προ΄κειται για ποσο΄ που πρε΄πει
να εισπραχθει΄.
3.
Η απο΄φαση ακυ΄ρωσης η΄ παρα΄τασης περιορι΄ζεται στην
ποσο΄τητα του προϊο΄ντος που δεν η΄ταν δυνατο΄ν να εισαχθει΄ η΄ να
εξαχθει΄λο΄γω περιπτω΄σεων ανωτε΄ρας βι΄ας.

Εφο΄σον δεν ει΄ναι δυνατη΄ η προσκο΄µιση των αποδει΄ξεων αυτω΄ν µε΄σα
στην εν λο΄γω προθεσµι΄α, µολονο΄τι ο εµπορευο΄µενος ΄εχει φροντι΄σει
να τις προµηθευτει΄ και να τις διαβιβα΄σει, µπορει΄ να χορηγηθει΄
συµπληρωµατικη΄ προθεσµι΄α.

4.
Η παρα΄ταση της περιο΄δου ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄
αποτελει΄ αντικει΄µενο, ο΄σον αφορα΄ τον εκδι΄δοντα οργανισµο΄,
θεω΄ρησης που πραγµατοποιει΄ται στο πιστοποιητικο΄ και στα
αποσπα΄σµατα΄ του καθω΄ς και των αναγκαι΄ων προσαρµογω΄ν.

2.
∆εν ει΄ναι παραδεκτη΄ αι΄τηση για παρα΄ταση της περιο΄δου
ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄ που ΄εχει κατατεθει΄ µετα΄ απο΄
περισσο΄τερες απο΄ 30 ηµε΄ρες απο΄ τη λη΄ξη της περιο΄δου ισχυ΄ος του
πιστοποιητικου΄.

5.
Κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 9
παρα΄γραφος 1, σε περι΄πτωση παρα΄τασης της περιο΄δου ισχυ΄ος ενο΄ς
πιστοποιητικου΄ που περιλαµβα΄νει προκαθορισµο΄, τα δικαιω΄µατα
που απορρε΄ουν απο΄ το πιστοποιητικο΄ δεν µεταβιβα΄ζονται.
Εντου΄τοις, ο΄ταν οι περιστα΄σεις της εν λο΄γω περιπτω΄σεως το
δικαιολογου΄ν, επιτρε΄πεται η µεταβι΄βαση αυτη΄, ο΄ταν ζητει΄ται
συγχρο΄νως µε την αι΄τηση παρατα΄σεως.

3.
Εφο΄σον επικαλεσθει΄ κα΄ποιος περι΄σταση που θεωρει΄ται
περι΄πτωση ανωτε΄ρας βι΄ας και ΄εχει σχε΄ση µε τη χω΄ρα προελευ΄σεως
η΄/και καταγωγη΄ς, ο΄ταν προ΄κειται για εισαγωγη΄, η΄ µε τη χω΄ρα
προορισµου΄, ο΄ταν προ΄κειται για εξαγωγη΄, η περι΄σταση αυτη΄ δεν
µπορει΄ να γι΄νει δεκτη΄ παρα΄ µο΄νον εα΄ν οι ενδιαφερο΄µενες χω΄ρες
΄εχουν ορισθει΄εγκαι΄ρως και γραπτω΄ς στον οργανισµο΄ εκδο΄σεως του
πιστοποιητικου΄ η΄ σε α΄λλον επι΄σηµο οργανισµο΄ του ιδι΄ου κρα΄τους
µε΄λους.
Η ΄ενδειξη της χω΄ρας προελευ΄σεως, καταγωγη΄ς η΄ προορισµου΄
θεωρει΄ται ο΄τι ΄εχει ανακοινωθει΄ εγκαι΄ρως εα΄ν, τη στιγµη΄ της
ανακοινω΄σεως, η εκδη΄λωση της προβαλλο΄µενης περιπτω΄σεως
ανωτε΄ρας βι΄ας δεν η΄ταν ακο΄µη δυνατο΄ να προβλεφθει΄ απο΄ τον
αιτου΄ντα.
4.
Ο αρµο΄διος οργανισµο΄ς που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο
1 αποφασι΄ζει αν η προβαλλο΄µενη περι΄σταση αποτελει΄ περι΄πτωση
ανωτε΄ρας βι΄ας.
'Αρθρο 41
1.
Εφο΄σον η προβαλλο΄µενη περι΄σταση αποτελει΄ περι΄πτωση
ανωτε΄ρας βι΄ας, ο αρµο΄διος οργανισµο΄ς του κρα΄τους µε΄λους που
εκδι΄δει το πιστοποιητικο΄ αποφασι΄ζει ει΄τε ο΄τι ακυρω΄νεται η
υποχρε΄ωση εισαγωγη΄ς η΄ εξαγωγη΄ς και αποδεσµευ΄εται η εγγυ΄ηση
ει΄τε ο΄τι η περι΄οδος ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄ παρατει΄νεται κατα΄ το

6.
Το κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο υπα΄γεται ο αρµο΄διος οργανισµο΄ς
ενηµερω΄νει την Επιτροπη΄ σχετικα΄ µε την περι΄πτωση ανωτε΄ρας βι΄ας,
και αυτη΄ ενηµερω΄νει σχετικα΄ τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη.
'Αρθρο 42
1.
'Οταν ο εµπορευο΄µενος ΄εχει ζητη΄σει την παρα΄ταση, λο΄γω
περι΄πτωσης ανωτε΄ρας βι΄ας, της περιο΄δου ισχυ΄ος πιστοποιητικου΄
που περιλαµβα΄νει προκαθορισµο΄ της εισφορα΄ς κατα΄ την εξαγωγη΄ η΄
της επιστροφη΄ς κατα΄ την εξαγωγη΄ και ο΄ταν ο αρµο΄διος οργανισµο΄ς
δεν ΄εχει αποφασι΄σει σχετικα΄ µε την εν λο΄γω αι΄τηση, ο
συναλλασσο΄µενος µπορει΄ να ζητη΄σει απο΄ τον οργανισµο΄ αυτο΄ ΄ενα
δευ΄τερο πιστοποιητικο΄. Το δευ΄τερο αυτο΄ πιστοποιητικο΄ εκδι΄δεται
µε τους ο΄ρους που ισχυ΄ουν κατα΄ τη στιγµη΄ της αιτη΄σεως αυτη΄ς,
εξαιρουµε΄νου του ο΄τι:
— εκδι΄δεται κατ' ανω΄τατο ο΄ριο για τη µη χρησιµοποιηθει΄σα
΄ του πιστοποιητικου΄ για το οποι΄ο ΄εχει ζητηθει΄
ποσο΄τητα του πρω
η παρα΄ταση,
— περιλαµβα΄νει στη θε΄ση 20 µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες ενδει΄ξεις:
— Certificado emitido en las condiciones del artı́culo 42
del Reglamento (CE) no 1291/2000; certificado inicial no ...
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— Licens udstedt på de i artikel 42 i forordning (EF)
nr. 1291/2000 fastsatte betingelser; oprindelig licens
nr. ...
— Unter den Bedingungen von Artikel 42 der Verordnung
(EG) Nr. 1291/2000 erteilte Lizenz; ursprüngliche
Lizenz Nr. ...
— Πιστοποιητικο΄ που εκδι΄δεται υπο΄ τους ο΄ρους του α΄ρθρου
42 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1291/2000· αρχικο΄
πιστοποιητικο΄ αριθ. ...
— License issued in accordance with Article 42 of Regulation (EΕC) nο 1291/2000; original licence nο...
— Certificat émis dans les conditions de l’article 42 du
règlement (CΕE) nο 1291/2000; certificat initial nο ...
— Titolo rilasciato alle condizioni dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1291/2000; titolo originale n. ...
— Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 42 van
Verordening (EG) nr. 1291/2000; oorspronkelijk certificaat nr. ...
— Certificado emitido nas condições previstas no artigo 42g do Regulamento (CE) n.ο 1291/2000; certificado
inicial n.ο ...
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ΤΙΤΛΟΣ IV
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 43
1.
Τα προϊο΄ντα που υπο΄κεινται σε καθεστω΄ς πιστοποιητικω΄ν
εξαγωγη΄ς η΄ που ει΄ναι δυνατο΄ν να επωφεληθου΄ν απο΄ καθεστω΄ς
προκαθορισµου΄ των επιστροφω΄ν η΄ των α΄λλων ποσω΄ν που
εφαρµο΄ζονται κατα΄ την εξαγωγη΄, δεν υπα΄γονται στο καθεστω΄ς των
επανεισαγοµε΄νων που προβλε΄πεται στο τι΄τλο VI κεφα΄λαιο 2 του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 παρα΄ εφο΄σον τηρου΄νται οι
ακο΄λουθες διατα΄ξεις:
α) στην περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α η εξαγωγη΄ πραγµατοποιη΄θηκε
χωρι΄ς πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς η΄ προκαθορισµου΄, σε περι΄πτωση
χρησιµοποιη΄σεως του δελτι΄ου πληροφοριω΄ν INF 3 που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 850 του κανονισµου΄ 2454/93, αυτο΄ το
τελευται΄ο πρε΄πει να περιλαµβα΄νει, στη θε΄ση Α, µι΄α απο΄ τις
ακο΄λουθες ενδει΄ξεις:
— Exportación realizada sin certificado
— Udførsel uden licens/attest
— Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung
— Εξαγωγη΄ πραγµατοποιουµε΄νη α΄νευ αδει΄ας η΄ πιστοποιητικου΄

— Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 1291/2000
42 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o ...

— Exported without licence or certificate

— Licens utfärdad i enlighet med artikel 42 i förordning
(EG) nr 1291/2000; ursprunglig licens nr …

— Esportazione realizzata senza titolo

— Exportation réalisée sans certificat

— Uitvoer zonder certificaat
2.
'Οταν ο αρµο΄διος οργανισµο΄ς ΄εχει λα΄βει ευνοϊκη΄ απο΄φαση
σχετικα΄ µε την παρα΄ταση της περιο΄δου ισχυ΄ος του πρω΄του
πιστοποιητικου΄:
α) στο πρω΄το πιστοποιητικο΄ καταχωρου΄νται οι ποσο΄τητες για τις
οποι΄ες χρησιµοποιη΄θηκε το δευ΄τερο πιστοποιητικο΄ και εφο΄σον:
— η χρησιµοποι΄ηση αυτη΄ πραγµατοποιη΄θηκε απο΄ τον
εµπορευο΄µενο που δικαιου΄ται να χρησιµοποιη΄σει το πρω΄το
πιστοποιητικο΄ και
— η χρησιµοποι΄ηση αυτη΄ ΄εγινε κατα΄ την παραταθει΄σα περι΄οδο
ισχυ΄ος·
β) η εγγυ΄ηση του δευ΄τερου πιστοποιητικου΄ η σχετικη΄ µε την
ποσο΄τητα αυτη΄ αποδεσµευ΄εται·
γ) κατα΄ περι΄πτωση, ο οργανισµο΄ς ΄εκδοσης των πιστοποιητικω΄ν
ενηµερω΄νει τον αρµο΄διο οργανισµο΄ του κρα΄τους µε΄λους ο΄που
χρησιµοποιη΄θηκε το δευ΄τερο πιστοποιητικο΄, προκειµε΄νου να
διορθωθει΄το ποσο΄ που ΄εχει εισπραχθει΄η΄ χορηγηθει΄.
Στις περιπτω΄σεις που ο αρµο΄διος οργανισµο΄ς συνα΄γει ο΄τι δεν
υπα΄ρχει περι΄πτωση ανωτε΄ρας βι΄ας η΄ αποφασι΄ζει, συ΄µφωνα µε τις
διατα΄ξεις του α΄ρθρου 41, ο΄τι πρε΄πει να ακυρω΄σει το πρω΄το
πιστοποιητικο΄, διατηρου΄νται τα δικαιω΄µατα και οι υποχρεω΄σεις που
προκυ΄πτουν απο΄ το δευ΄τερο πιστοποιητικο΄.

— Exportação efectuada sem certificado;
— Viety ilman todistusta
— Exporterad utan licens
β) σε περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α η εξαγωγη΄ πραγµατοποιη΄θηκε
βα΄σει πιστοποιητικου΄ εξαγωγη΄ς η΄ προκαθορισµου΄, εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις του α΄ρθρου 44.
2.
Σε περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α τα επανεισαγο΄µενα προϊο΄ντα
επανεισα΄γονται:
α) απο΄ τελωνει΄ο που βρι΄σκεται σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος απο΄ το
κρα΄τος µε΄λος εξαγωγη΄ς, η απο΄δειξη ο΄τι ΄εχουν τηρηθει΄ οι
διατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 44 παρα΄γραφος 1
στοιχει΄α α) η΄ β) παρε΄χεται µε το δελτι΄ο πληροφοριω΄ν INF 3 που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 850 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 2454/93·
β) απο΄ τελωνει΄ο που βρι΄σκεται στο ΄διο
ι κρα΄τος µε΄λος, η απο΄δειξη
ο΄τι οι διατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 στοιχει΄ο
α) η΄ στο α΄ρθρο 44 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄α α) η΄ β) ΄εχουν τηρηθει΄,
παρε΄χεται µε τους τρο΄πους που καθορι΄ζονται απο΄ τις αρµο΄διες
αρχε΄ς κα΄θε κρα΄τους µε΄λους.
3.
Οι διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 1 στοιχει΄ο α) δεν εφαρµο΄ζονται
στις περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 844 παρα΄γραφος 2
στοιχει΄ο β) του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
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'Αρθρο 44
1.
Αν δεν ΄εχει εκπληρωθει΄ η υποχρε΄ωση εξαγωγη΄ς, στις
περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 43 τα κρα΄τη µε΄λη
λαµβα΄νουν τα ακο΄λουθα µε΄τρα:
α) σε περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α η εξαγωγη΄ πραγµατοποιη΄θηκε
βα΄σει ενο΄ς πιστοποιητικου΄ εξαγωγη΄ς η΄ προκαθορισµου΄ και η
περι΄οδος ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄ δεν ΄εχει λη΄ξει την
ηµεροµηνι΄α κατα΄ την οποι΄α ο ενδιαφερο΄µενος δηλω΄νει την
προ΄θεση΄ του να υπαχθει΄στο καθεστω΄ς των «επανεισαγοµε΄νων»:
— η καταχω΄ρηση του πιστοποιητικου΄ σχετικα΄ µε την εν λο΄γω
εξαγωγη΄ πρε΄πει να ακυρωθει΄,
— η εγγυ΄ηση η σχετικη΄ µε το πιστοποιητικο΄ δεν πρε΄πει να
αποδεσµευθει΄βα΄σει της εν λο΄γω εξαγωγη΄ς η΄, αν η εγγυ΄ηση
΄εχει αποδεσµευθει΄, πρε΄πει να συσταθει΄ εκ νε΄ου αναλογικα΄
προς τις εν λο΄γω ποσο΄τητες υπε΄ρ του οργανισµου΄ ΄εκδοσης
του πιστοποιητικου΄ και
— το πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς η΄ προκαθορισµου΄ επιστρε΄φεται
στο δικαιου΄χο του πιστοποιητικου΄·
β) σε περι΄πτωση που η εξαγωγη΄ πραγµατοποιη΄θηκε βα΄σει ενο΄ς
πιστοποιητικου΄ εξαγωγη΄ς η΄ προκαθορισµου΄ και η περι΄οδος
ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄ ΄εχει λη΄ξει την ηµεροµηνι΄α κατα΄ την
οποι΄α ο ενδιαφερο΄µενος δηλω΄νει την προ΄θεση΄ του να υπαχθει΄
στο καθεστω΄ς επανεισαγοµε΄νων:
— αν η σχετικη΄ µε το πιστοποιητικο΄ εγγυ΄ηση δεν ΄εχει
αποδεσµευθει΄ βα΄σει της εν λο΄γω εξαγωγη΄ς, η εγγυ΄ηση
καταπι΄πτει, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κανο΄νων που
εφαρµο΄ζονται σχετικα΄,
— αν η σχετικη΄ µε το πιστοποιητικο΄ εγγυ΄ηση ΄εχει
αποδεσµευθει΄, ο δικαιου΄χος του πιστοποιητικου΄ πρε΄πει να
συστη΄σει εκ νε΄ου την εγγυ΄ηση αναλογικα΄ προς τις εν λο΄γω
ποσο΄τητες υπε΄ρ του οργανισµου΄ ΄εκδοσης του
πιστοποιητικου΄· η εγγυ΄ηση αυτη΄ καταπι΄πτει λαµβανοµε΄νων
υπο΄ψη των κανο΄νων που εφαρµο΄ζονται σχετικα΄.
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Πρε΄πει να προ΄κειται για εξαγωγη΄:

α) για την οποι΄α ΄εγινε αποδεκτη΄ η διασα΄φηση:
— το αργο΄τερο σε προθεσµι΄α ει΄κοσι ηµερω΄ν απο΄ την ηµε΄ρα
αποδοχη΄ς της διασα΄φησης επανεισαγωγη΄ς των
επανεισαγο΄µενων προϊο΄ντων,
— σε τελωνει΄ο που βρι΄σκεται στο κρα΄τος µε΄λος της
επανεισαγωγη΄ς και ΄εχει οριστει΄ απο΄ το εν λο΄γω κρα΄τος
µε΄λος και
— βα΄σει νε΄ου πιστοποιητικου΄ εξαγωγη΄ς στην περι΄πτωση κατα΄
την οποι΄α η ισχυ΄ς του αρχικου΄ πιστοποιητικου΄ εξαγωγη΄ς
΄εχει λη΄ξει κατα΄ την ηµεροµηνι΄α αποδοχη΄ς της διασα΄φησης
εξαγωγη΄ς των ισοδυνα΄µων προϊο΄ντων·
β) που αφορα΄:
— την ΄δια
ι ποσο΄τητα προϊο΄ντων και
— προϊο΄ντα που απευθυ΄νονται στον ΄διο
ι παραλη΄πτη µε αυτο΄ν
που σηµειω΄νεται στην αρχικη΄ εξαγωγη΄, εκτο΄ς απο΄ τις
περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 844
παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο γ) του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 2454/93.
3.
Η εγγυ΄ηση αποδεσµευ΄εται µε την προσκο΄µιση της
αποδει΄ξεως, στον οργανισµο΄ εκδο΄σεως του πιστοποιητικου΄, ο΄τι οι
ο΄ροι που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν α΄ρθρο ΄εχουν τηρηθει΄. Αυτη΄ η
απο΄δειξη γι΄νεται µε την προσκο΄µιση:
α) της διασα΄φησης εξαγωγη΄ς των ισοδυνα΄µων προϊο΄ντων η΄ του
αντιγρα΄φου η΄ φωτοαντιγρα΄φου της, επικυρωµε΄νων απο΄ τις
αρµο΄διες υπηρεσι΄ες, που φε΄ρει µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες ενδει΄ξεις:
— Condiciones previstas en el artı́culo 45 del Reglamento
(CE) no 1291/2000 cumplidas
— Betingelsarne i artikel 45 i forordning (EF) nr. 1291/
2000 opfyldt

2.
Οι διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 1 στοιχει΄α α) και β) δεν
εφαρµο΄ζονται στην περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α η επανεισαγωγη΄
πραγµατοποιη΄θηκε λο΄γω ανωτε΄ρας βι΄ας η΄ στις περιπτω΄σεις που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 844 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο β) του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

— Τηρουµε΄νων των προϋποθε΄σεων του α΄ρθρου 45 του
κανονισµου΄ (ΕOΚ) αριθ. 1291/2000

'Αρθρο 45

— Conditions laid down in Article 45 of Regulation (EEC)
no 1291/2000 fullfilled

1.
Εφο΄σον η επανεισαγωγη΄ των προϊο΄ντων στα πλαι΄σια του
καθεστω΄τος «των επανεισαγοµε΄νων» συνοδευ΄εται απο΄ εξαγωγη΄
ισοδυνα΄µων προϊο΄ντων που υπα΄γονται στην ΄δια
ι
δια΄κριση της
συνδυασµε΄νης ονοµατολογι΄ας και η εγγυ΄ηση η σχετικη΄ µε το
πιστοποιητικο΄ που χρησιµοποιει΄ται κατα΄ την εξαγωγη΄ των
προϊο΄ντων που ΄εχουν επανεισαχθει΄πρε΄πει να καταπε΄σει δυνα΄µει των
διατα΄ξεων του α΄ρθρου 44, αυτη΄ η εγγυ΄ηση αποδεσµευ΄εται κατο΄πιν
αιτη΄σεως των ενδιαφεροµε΄νων.

— Bedingungen von Artikel 45 der Verordnung (EG)
Nr. 1291/2000 wurden eingehalten

— Conditions prévues à l’article 45 du règlement (CEE)
no 1291/2000 respectées
— Condizioni previste dall’articolo 45 del regolamento
(CE) no 1291/2000 ottemperate
— in artikel 45 van Verordening (EG) no 1291/2000
bedoelde voorwaarden nageleefd
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— Condições previstas no artigo 45.o do Regulamento (CE)
no 1291/2000 cumpridas
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— Villkoren i artikel 45 i förordning (EG) nr 1291/2000 är
uppfyllda

3.
Στην περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α εγκρι΄νεται η επιστροφη΄ η΄ η
διαγραφη΄ των δασµω΄ν, η καταχω΄ρηση στο πιστοποιητικο΄ για την εν
λο΄γω ποσο΄τητα ακυρω΄νεται, ακο΄µη και εα΄ν η περι΄οδος ισχυ΄ος του
πιστοποιητικου΄ ΄εχει λη΄ξει. Το πιστοποιητικο΄ πρε΄πει να αποσταλει΄
απο΄ τον ενδιαφερο΄µενο στον εκδι΄δοντα οργανισµο΄, αµε΄σως µο΄λις
λη΄ξει η περι΄οδος ισχυ΄ος του. Η εγγυ΄ηση η σχετικη΄ µε την εν
λο΄γω ποσο΄τητα καταπι΄πτει, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κανο΄νων που
εφαρµο΄ζονται στον τοµε΄α.

Το γνη΄σιο της ενδει΄ξεως αυτη΄ς επικυρω΄νεται µε τη σφραγι΄δα του
αρµο΄διου τελωνει΄ου, που τι΄θεται πρωτοτυ΄πως στο ΄εγγραφο που
χρησιµευ΄ει ως δικαιολογητικο΄ και

4.
Οι διατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στις παραγρα΄φους 1 και 2 δεν
εφαρµο΄ζονται:

— Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 45 artiklassa säädetyt
edellytykset on täytetty

β) ενο΄ς εγγρα΄φου που πιστοποιει΄ ο΄τι τα προϊο΄ντα ΄εχουν
εγκαταλει΄ψει το τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας, σε
προθεσµι΄α 60 ηµερω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α αποδοχη΄ς της
διασα΄φησης εξαγωγη΄ς, εκτο΄ς περιπτω΄σεως ανωτε΄ρας βι΄ας.
'Αρθρο 46
1.
Για την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 896 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 2454/93, το αποδεικτικο΄ ο΄τι ΄εχουν ληφθει΄ τα µε΄τρα για να
γι΄νει δυνατη΄ η ενδεχο΄µενη ακυ΄ρωση των αποτελεσµα΄των της
πρα΄ξεως για τη θε΄ση σε ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α παρε΄χεται απο΄ την
αρχη΄ που ΄εχει εκδω΄σει το πιστοποιητικο΄, µε την επιφυ΄λαξη των
διατα΄ξεων που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 4 του παρο΄ντος
α΄ρθρου.
Ο εισαγωγε΄ας δηλω΄νει στην αρχη΄ που ΄εχει χορηγη΄σει το
πιστοποιητικο΄:
— το ο΄νοµα και τη διευ΄θυνση της τελωνειακη΄ς αρχη΄ς που
αποφασι΄ζει, που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 877 παρα΄γραφος 1 του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, στην οποι΄α πρε΄πει να σταλει΄
το αποδεικτικο΄,
— την ποσο΄τητα, τη φυ΄ση των σχετικω΄ν προϊο΄ντων, την
ηµεροµηνι΄α εισαγωγη΄ς και τον αριθµο΄ του εν λο΄γω
πιστοποιητικου΄.
Στην περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α το πιστοποιητικο΄ δεν ΄εχει η΄δη
παραδοθει΄ στην αρχη΄ εκδο΄σεως, ο εισαγωγε΄ας οφει΄λει να
προσκοµι΄σει το πιστοποιητικο΄ στην αρχη΄ αυτη΄.
Προτου΄ αποσταλει΄ το αποδεικτικο΄ που αναφε΄ρεται στο πρω΄το
εδα΄φιο, η αρχη΄ που ΄εχει χορηγη΄σει το πιστοποιητικο΄ πρε΄πει να
βεβαιωθει΄ο΄τι:
— η εγγυ΄ηση σχετικα΄ µε την εν λο΄γω ποσο΄τητα δεν ΄εχει
αποδεσµευτει΄και δεν προ΄κειται να αποδεσµευτει΄η΄
— εα΄ν η εγγυ΄ηση ΄εχει αποδεσµευτει΄, ο΄τι ΄εχει συσταθει΄ εκ νε΄ου για
τις εν λο΄γω ποσο΄τητες.
Εντου΄τοις, η εγγυ΄ηση δεν συστη΄νεται εκ νε΄ου για τις ποσο΄τητες που
υπερβαι΄νουν το ο΄ριο πε΄ρα απο΄ το οποι΄ο η υποχρε΄ωση προς εισαγωγη΄
θεωρει΄ται εκπληρωθει΄σα.
Το πιστοποιητικο΄ παραδι΄δεται στον ενδιαφερο΄µενο.
2.
Στην περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α δεν εγκρι΄νεται η επιστροφη΄
η΄ η διαγραφη΄ των εισαγωγικω΄ν δασµω΄ν, η αρχη΄ που αποφασι΄ζει
πληροφορει΄σχετικα΄ την αρχη΄ που ΄εχει χορηγη΄σει το πιστοποιητικο΄.
Η εγγυ΄ηση η σχετικη΄ µε την εν λο΄γω ποσο΄τητα αποδεσµευ΄εται.

α) εφο΄σον, συνεπει΄α περιπτω΄σεως ανωτε΄ρας βι΄ας, ει΄ναι απαραι΄τητο
να επανεξαχθου΄ν τα προϊο΄ντα, να καταστραφου΄ν η΄ να
τοποθετηθου΄ν σε τελωνειακη΄ αποθη΄κη η΄ σε ελευθε΄ρα ζω΄νη η΄
β) εφο΄σον τα προϊο΄ντα βρι΄σκονται στην κατα΄σταση που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 900 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο ν) δευ΄τερη
περι΄πτωση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 η΄
γ) εφο΄σον το πιστοποιητικο΄ στο οποι΄ο ΄εχει γι΄νει καταχω΄ρηση
της εισαχθει΄σας ποσο΄τητας δεν ΄εχει ακο΄µα παραδοθει΄ στον
ενδιαφερο΄µενο κατα΄ τη στιγµη΄ της υποβολη΄ς της αιτη΄σεως για
την επιστροφη΄ η΄ την διαγραφη΄ των δασµω΄ν.
5.
Οι διατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 3 πρω΄τη
φρα΄ση:
— δεν εφαρµο΄ζονται στην περι΄πτωση που αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 4 στοιχει΄ο β),
— εφαρµο΄ζονται αποκλειστικα΄ κατο΄πιν αιτη΄σεως του
ενδιαφεροµε΄νου στην περι΄πτωση που αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 4 στοιχει΄ο α).
'Αρθρο 47
1.
'Οταν ΄εχουν ακυρωθει΄ οι επιπτω΄σεις µιας πρα΄ξης για θε΄ση σε
ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α και η εγγυ΄ηση η σχετικη΄ µε το πιστοποιητικο΄
που ΄εχει χρησιµοποιηθει΄ κατα΄ την εισαγωγη΄ των προϊο΄ντων πρε΄πει
να καταπε΄σει δυνα΄µει των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 46, η εγγυ΄ηση
αυτη΄ αποδεσµευ΄εται κατο΄πιν αιτη΄σεως των ενδιαφεροµε΄νων, εφο΄σον
τηρου΄νται οι ο΄ροι που απαριθµου΄νται στην παρα΄γραφο 2.
2.
Ο ενδιαφερο΄µενος πρε΄πει να αποδει΄ξει, προς ικανοποι΄ηση των
αρµοδι΄ων αρχω΄ν, ο΄τι σε προθεσµι΄α δυ΄ο µηνω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α
της αρχικη΄ς εισαγωγη΄ς, η ΄δια
ι ποσο΄τητα ισοδυ΄ναµων προϊο΄ντων που
υπα΄γονται στην ΄δια
ι
δια΄κριση της συνδυασµε΄νης ονοµατολογι΄ας
΄εχει εισαχθει΄ απο΄ τον ΄διο
ι εισαγωγε΄α και προε΄ρχεται απο΄ τον ΄διο
ι
προµηθευτη΄, βα΄σει της αντικαταστα΄σεως των προϊο΄ντων για τα
οποι΄α ΄εχουν εφαρµοσθει΄ οι διατα΄ξεις του α΄ρθρου 238 του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.
'Αρθρο 48
1.
Εφο΄σον προϊο΄ντα βα΄σεως ΄εχουν τεθει΄ υπο΄ το καθεστω΄ς που
προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 4 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 η΄
προϊο΄ντα η΄ εµπορευ΄µατα ΄εχουν τεθει΄ υπο΄ το καθεστω΄ς που
προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 5 του εν λο΄γω κανονισµου΄ και ΄εχει
χρησιµοποιηθει΄ πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς η΄ προκαθορισµου΄, και
στην περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α ο ενδιαφερο΄µενος, εν ο΄λω η΄ εν µε΄ρει:
— αποσυ΄ρει αυτα΄ τα προϊο΄ντα βα΄σεως απο΄ τον τελωνειακο΄ ΄ελεγχο,
ει΄τε ως ΄εχουν ει΄τε υπο΄ µορφη΄ µεταποιηµε΄νων προϊο΄ντων, η΄ αυτα΄
τα προϊο΄ντα η΄ αυτα΄ τα εµπορευ΄µατα, η΄
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— δεν τηρει΄ τη συνολικη΄ προθεσµι΄α που υπολογι΄ζεται βα΄σει των
διατα΄ξεων των α΄ρθρων 28 παρα΄γραφος 6 και 29 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 800/1999 η΄ α΄λλων κανονιστικω΄ν
διατα΄ξεων,
η υποχρε΄ωση προς εξαγωγη΄ δεν ΄εχει τηρηθει΄ για την εν λο΄γω
ποσο΄τητα.
2.
Η αρµο΄δια αρχη΄ του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο ΄εγινε
αποδεκτη΄ η δη΄λωση πληρωµη΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 26
παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 800/1999 πληροφορει΄
σχετικα΄ την αρχη΄ που ΄εχει χορηγη΄σει το πιστοποιητικο΄. Ανακοινω΄νει,
κυρι΄ως, την ποσο΄τητα και τη φυ΄ση των εν λο΄γω προϊο΄ντων, τον
αριθµο΄ του πιστοποιητικου΄ και την ηµεροµηνι΄α της σχετικη΄ς
καταχωρη΄σεως.
3.
Η αρχη΄ που ΄εχει χορηγη΄σει το πιστοποιητικο΄ εφαρµο΄ζει,
τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν, τις διατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 44.
4.
Τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα µε΄τρα που κρι΄νουν απαραι΄τητα
ω΄στε να εξασφαλι΄σουν την τη΄ρηση των διατα΄ξεων της
παραγρα΄φου 3.
'Αρθρο 49
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Η αι΄τηση η΄ οι αιτη΄σεις ΄εκδοσης πιστοποιητικου΄ δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να
κατατεθου΄ν περισσο΄τερο απο΄ 15 ηµε΄ρες πριν απο΄ τη λη΄ξη της
προθεσµι΄ας για την υποβολη΄ των προσφορω΄ν, αλλα΄ πρε΄πει να
κατατεθου΄ν το αργο΄τερο στις 13:00 την ηµε΄ρα που λη΄γει η
προθεσµι΄α για την υποβολη΄ των προσφορω΄ν.
Η ποσο΄τητα για την οποι΄α ζητου΄νται το η΄ τα πιστοποιητικα΄ δεν
µπορει΄να υπερβαι΄νει την ποσο΄τητα που αναφε΄ρεται στην προκη΄ρυξη
του διαγωνισµου΄. ∆εν λαµβα΄νονται υπο΄ψη τα ο΄ρια ανοχη΄ς η΄ οι
δυνατο΄τητες επιλογη΄ς που προβλε΄πονται στην προκη΄ρυξη του
διαγωνισµου΄.
4.
Κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 15 παρα΄γραφος 2, η
συ΄σταση της εγγυ΄ησης δεν πρε΄πει να γι΄νει τη στιγµη΄ της υποβολη΄ς
της αι΄τησης πιστοποιητικου΄.
5.
Σε προθεσµι΄α 21 ηµερω΄ν απο΄ τη λη΄ξη της προθεσµι΄ας για την
υποβολη΄ των προσφορω΄ν, εκτο΄ς απο΄ περιπτω΄σεις ανωτε΄ρας βι΄ας, ο
αιτω΄ν πληροφορει΄τον οργανισµο΄ ΄εκδοσης µε επιστολη΄ η΄ µε γραπτη΄
τηλεπικοινωνι΄α. Η πληροφορι΄α αυτη΄ πρε΄πει να περιε΄λθει στον
οργανισµο΄ ΄εκδοσης το αργο΄τερο κατα΄ την ηµεροµηνι΄α εκπνοη΄ς της
προθεσµι΄ας των 21 ηµερω΄ν και πρε΄πει να αναφε΄ρει:
α) ο΄τι ΄εχει κηρυχθει΄ο ΄διος
ι
υπερθεµατιστη΄ς η΄
β) ο΄τι δεν ΄εχει κηρυχθει΄υπερθεµατιστη΄ς η΄

1.
Το παρο΄ν α΄ρθρο εφαρµο΄ζεται στα πιστοποιητικα΄ που
περιλαµβα΄νουν προκαθορισµο΄ της επιστροφη΄ς κατα΄ την εξαγωγη΄
και τα οποι΄α ζητου΄νται για διαγωνισµο΄ που προκηρυ΄σσεται σε τρι΄τη
χω΄ρα εισαγωγη΄ς.
Θεωρου΄νται ως διαγωνισµοι΄ οι προσκλη΄σεις, οι οποι΄ες δεν ει΄ναι
εµπιστευτικε΄ς και προε΄ρχονται απο΄ δηµο΄σιους οργανισµου΄ς τρι΄των
χωρω΄ν η΄ διεθνει΄ς οργανισµου΄ς δηµοσι΄ου δικαι΄ου, προς υποβολη΄, σε
καθορισµε΄νη προθεσµι΄α, υποψηφιοτη΄των ως προς την αποδοχη΄ των
οποι΄ων αποφασι΄ζουν οι εν λο΄γω οργανισµοι΄.
Για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος α΄ρθρου, οι ΄ενοπλες δυνα΄µεις που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 36 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο γ) του
΄ ρα εισαγωγη΄ς.
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 800/1999 θεωρου΄νται ως χω
2.
Ο εξαγωγε΄ας που ΄εχει συµµετα΄σχει η΄ επιθυµει΄να συµµετα΄σχει
στο διαγωνισµο΄ που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 µπορει΄ να
ζητη΄σει, αν πληρου΄νται οι ο΄ροι που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 3, ΄ενα η΄ περισσο΄τερα πιστοποιητικα΄, τα οποι΄α
χορηγου΄νται µο΄νον εφο΄σον ΄εχει πραγµατοποιηθει΄ υπε΄ρ αυτου΄ η
κατακυ΄ρωση.
3.
Ο διατα΄ξεις που προβλε΄πονται στο παρο΄ν α΄ρθρο
εφαρµο΄ζονται µο΄νον εα΄ν στην προκη΄ρυξη του διαγωνισµου΄
περιλαµβα΄νονται τουλα΄χιστον οι ακο΄λουθες ενδει΄ξεις:
— διαγωνισµο΄,
— η προθεσµι΄α υποβολη΄ς των προσφορω΄ν για το διαγωνισµο΄,
— η καθορισµε΄νη ποσο΄τητα προϊο΄ντων την οποι΄α αφορα΄ η
προκη΄ρυξη του διαγωνισµου΄.
Ο ενδιαφερο΄µενος οφει΄λει να ανακοινω΄σει τις ενδει΄ξεις αυτε΄ς στον
οργανισµο΄ ΄εκδοσης του πιστοποιητικου΄ κατα΄ την υποβολη΄ της
σχετικη΄ς αι΄τησης.

γ) ο΄τι δεν ΄ελαβε µε΄ρος στο διαγωνισµο΄ η΄
δ) ο΄τι δεν ει΄ναι σε θε΄ση να γνωρι΄ζει τα αποτελε΄σµατα του
διαγωνισµου΄ µε΄σα στην προθεσµι΄α αυτη΄ για λο΄γους για τους
οποι΄ους δεν ευθυ΄νεται ο ΄διος.
ι
6.
∆εν δι΄δεται συνε΄χεια στις αιτη΄σεις πιστοποιητικω΄ν ο΄ταν, στη
δια΄ρκεια της προθεσµι΄ας ΄εκδοσης που ΄εχει επιβληθει΄για τις αιτη΄σεις
πιστοποιητικω΄ν που αφορου΄ν ορισµε΄να προϊο΄ντα, ΄εχει ληφθει΄ειδικο΄
µε΄τρο που εµποδι΄ζει την ΄εκδοση των πιστοποιητικω΄ν.
Κανε΄να ειδικο΄ µε΄τρο που ΄εχει ληφθει΄ µετα΄ τη λη΄ξη της εν λο΄γω
προθεσµι΄ας δεν µπορει΄ να εµποδι΄σει την ΄εκδοση ενο΄ς η΄
περισσοτε΄ρων πιστοποιητικω
΄ ν για τον σχετικο΄ διαγωνισµο΄, εφο΄σον
ο αιτω΄ν ΄εχει τηρη΄σει τους ακο΄λουθους ο΄ρους:
α) για τα στοιχει΄α που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 3 πρω΄το
εδα΄φιο προσκοµι΄ζονται τα κατα΄λληλα δικαιολογητικα΄·
β) προσκοµι΄ζεται απο΄ τον αιτου΄ντα αποδεικτικο΄ στοιχει΄ο της
ιδιο΄τητα΄ς του ως υπερθεµατιστη΄·
γ) υποβα΄λλεται η συ΄µβαση η΄
δ) εφο΄σον δικαιολογηµε΄να δεν υπα΄ρχει συ΄µβαση, υποβα΄λλονται
τα ΄εγγραφα τα αποδεικτικα΄ των υποχρεω΄σεων που
αναλαµβα΄νονται µε τον αντισυµβαλλο΄µενο η΄ τους
αντισυµβαλλο΄µενους, µαζι΄ µε επιβεβαι΄ωση της τρα΄πεζας
σχετικα΄ µε το α΄νοιγµα αµετα΄κλητης ενε΄γγυας πι΄στωσης η οποι΄α
χορηγει΄ται απο΄ το χρηµατοδοτικο΄ φορε΄α του αγοραστη΄ για τη
συµφωνηµε΄νη παρα΄δοση·
ε) ΄εχει συσταθει΄ η απαιτου΄µενη εγγυ΄ηση για την ΄εκδοση του
πιστοποιητικου΄.
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Το η΄ τα πιστοποιητικα΄ εκδι΄δονται µο΄νο για τη χω΄ρα που αναφε΄ρεται
στην παρα΄γραφο 3 πρω΄το εδα΄φιο, πρω΄τη περι΄πτωση και περιλαµβα΄νουν αναφορα΄ του διαγωνισµου΄ αυτου΄.
Η συνολικη΄ ποσο΄τητα για την οποι΄α εκδι΄δονται το η΄ πιστοποιητικα΄
΄ ν ΄εχει
ει΄ναι ΄ση
ι µε τη συνολικη΄ ποσο΄τητα για την οποι΄α ο αιτω
ανακηρυχθει΄ υπερθεµατιστη΄ς και ΄εχει υποβα΄λει τη συ΄µβαση η΄ τα
δικαιολογητικα΄ ο΄πως αναφε΄ρεται στο στοιχει΄ο δ)· η ποσο΄τητα αυτη΄
δεν µπορει΄να υπερβαι΄νει την αιτου΄µενη ποσο΄τητα.
Εξα΄λλου, στην περι΄πτωση που ζητου΄νται περισσο΄τερα
πιστοποιητικα΄, η ποσο΄τητα για την οποι΄α εκδι΄δονται το η΄ τα
πιστοποιητικα΄ δεν µπορει΄ να υπερβαι΄νει την αρχικω΄ς ζητηθει΄σα
ποσο΄τητα για κα΄θε πιστοποιητικο΄.
Για τον καθορισµο΄ της περιο΄δου ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄,
εφαρµο΄ζεται το α΄ρθρο 23 παρα΄γραφος 1.
Κανε΄να πιστοποιητικο΄ δεν εκδι΄δεται για την ποσο΄τητα ως προς την
οποι΄α ο αιτω
΄ ν δεν ΄εχει κηρυχθει΄ υπερθεµατιστη΄ς η΄ δεν ΄εχει τηρη΄σει
΄εναν απο΄ τους ο΄ρους που αναφε΄ρονται στα στοιχει΄α α), β), γ) και ε)
η΄ α), β), δ) και ε).
Ο κα΄τοχος του πιστοποιητικου΄ η΄ των πιστοποιητικω΄ν φε΄ρεται ως ο
κυ΄ριος υπευ΄θυνος για την απο΄δοση κα΄θε επιστροφη΄ς που
καταβλη΄θηκε αχρεωστη΄τως εφο΄σον αποδειχθει΄ο΄τι το πιστοποιητικο΄
η΄ τα πιστοποιητικα΄ εκδι΄δονται βα΄σει συµβα΄σεως η΄ µια απο΄ τις
δεσµευ΄σεις που προβλε΄πονται στο στοιχει΄ο δ), που δεν αντιστοιχει΄
στον διαγωνισµο΄ ο οποι΄ος ΄εχει προκηρυχθει΄απο΄ την τρι΄τη χω΄ρα.
7.
Στις περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 5
στοιχει΄α β), γ) και δ), κανε΄να πιστοποιητικο΄ δεν εκδι΄δεται µετα΄ απο΄
αι΄τηση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 3.
΄ ν το πιστοποιητικο΄ δεν τηρει΄ τις
8.
Στην περι΄πτωση που ο αιτω
διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 5, δεν εκδι΄δεται κανε΄να πιστοποιητικο΄.
΄ ν προσκοµι΄ζει, στον εκδι΄δοντα οργανισµο΄,
Ωστο΄σο, ο΄ταν ο αιτω
την απο΄δειξη για την παρα΄ταση της προθεσµι΄ας υποβολη΄ς των
προσφορω΄ν:
— κατα΄ δε΄κα ηµε΄ρες το πολυ΄, η αι΄τηση εξακολουθει΄ να ισχυ΄ει και
η προθεσµι΄α των 21 ηµερω΄ν για την ανακοι΄νωση των στοιχει΄ων
που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 5 υπολογι΄ζεται απο΄ την
ηµε΄ρα της ΄εναρξης της νε΄ας προθεσµι΄ας για την υποβολη΄ των
προσφορω΄ν,
— κατα΄ περισσο΄τερες απο΄ δε΄κα ηµε΄ρες, η αι΄τηση παυ΄ει πλε΄ον να
ισχυ΄ει.
9.

α) Αν ο υπερθεµατιστη΄ς προσκοµι΄σει απο΄δειξη, προς
ικανοποι΄ηση της αρµο΄διας αρχη΄ς, ο΄τι ο οργανισµο΄ς
που ΄εχει προκηρυ΄ξει το διαγωνισµο΄ ΄εχει καταγγει΄λει τη
συ΄µβαση για λο΄γους για τους οποι΄ους ο
υπερθεµατιστη΄ς δεν ει΄ναι υπευ΄θυνος και οι οποι΄οι δεν
θεωρου΄νται λο΄γοι ανωτε΄ρας βι΄ας, η αρµο΄δια αρχη΄
αποδεσµευ΄ει την εγγυ΄ηση στην περι΄πτωση που το υ΄ψος
της προκαθορισµε΄νης επιστροφη΄ς ει΄ναι ανω΄τερο η΄ ΄σο
ι
µε το υ΄ψος της επιστροφη΄ς που ισχυ΄ει την τελευται΄α
ηµε΄ρα ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄.
β) Αν ο υπερθεµατιστη΄ς προσκοµι΄σει απο΄δειξη, προς
ικανοποι΄ηση της αρµο΄διας αρχη΄ς, ο΄τι ο οργανισµο΄ς
που ΄εχει προκηρυ΄ξει το διαγωνισµο΄ ΄εχει επιφε΄ρει
αλλαγε΄ς στη συ΄µβαση για λο΄γους για τους οποι΄ους ο
υπερθεµατιστη΄ς δεν ει΄ναι υπευ΄θυνος και οι οποι΄οι δεν
θεωρου΄νται λο΄γοι ανωτε΄ρας βι΄ας, η αρµο΄δια αρχη΄
µπορει΄:
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— στην περι΄πτωση που το υ΄ψος της προκαθορισµε΄νης
επιστροφη΄ς ει΄ναι ανω΄τερο η΄ ΄σο
ι µε το υ΄ψος της
επιστροφη΄ς που ισχυ΄ει την τελευται΄α ηµε΄ρα ισχυ΄ος
του πιστοποιητικου΄, να αποδεσµευ΄σει την εγγυ΄ηση
για το υπο΄λοιπο της ποσο΄τητας που δεν ΄εχει ακο΄µη
εξαχθει΄,
— στην περι΄πτωση που το υ΄ψος της προκαθορισµε΄νης
επιστροφη΄ς ει΄ναι κατω΄τερο η΄ ΄σο
ι µε το υ΄ψος της
επιστροφη΄ς που ισχυ΄ει την τελευται΄α ηµε΄ρα ισχυ΄ος
του πιστοποιητικου΄, να παρατει΄νει την ισχυ΄ του
πιστοποιητικου΄ κατα΄ το απαραι΄τητο χρονικο΄
δια΄στηµα.
Ωστο΄σο, ο΄ταν ειδικη΄ ρυ΄θµιση για ορισµε΄να προϊο΄ντα
προβλε΄πει ο΄τι η περι΄οδος ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄
που εκδι΄δεται στο πλαι΄σιο του παρο΄ντος α΄ρθρου µπορει΄
να ει΄ναι µεγαλυ΄τερη απο΄ τη συνη΄θη δια΄ρκεια ισχυ΄ος του
πιστοποιητικου΄ αυτου΄ και ο υπερθεµατιστη΄ς βρι΄σκεται
στην κατα΄σταση που αναφε΄ρεται στο πρω΄το εδα΄φιο
πρω΄τη περι΄πτωση, ο εκδι΄δων οργανισµο΄ς µπορει΄ να
παρατει΄νει την περι΄οδο ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄ υπο΄
την προϋπο΄θεση ο΄τι δεν θα υπερβει΄ την ανω΄τατη
δια΄ρκεια ισχυ΄ος που επιτρε΄πεται απο΄ τη ρυ΄θµιση αυτη΄.
γ) Αν ο υπερθεµατιστη΄ς προσκοµι΄σει την απο΄δειξη ο΄τι,
στην προκη΄ρυξη του διαγωνισµου΄ η΄ στη συ΄µβαση που
΄εχει συνα΄ψει µετα΄ την κατακυ΄ρωση του διαγωνισµου΄,
προβλε΄πονται ο΄ρια ανοχη΄ς η΄ δυνατο΄τητα επιλογη΄ς
προς τα κα΄τω µεγαλυ΄τερα του 5 % και ο΄τι ο οργανισµο΄ς
που ΄εχει προκηρυ΄ξει το διαγωνισµο΄ επικαλει΄ται τη
ρη΄τρα αυτη΄, η υποχρε΄ωση εξαγωγη΄ς θεωρει΄ται ο΄τι
εκπληρω΄νεται ο΄ταν η εξαγο΄µενη ποσο΄τητα ει΄ναι
κατω΄τερη κατα΄ 10 % το πολυ΄ απο΄ την ποσο΄τητα για
την οποι΄α ΄εχει εκδοθει΄ το πιστοποιητικο΄, εφο΄σον το
υ΄ψος της προκαθορισµε΄νης επιστροφη΄ς ει΄ναι ανω΄τερο
η΄ ΄σο
ι µε το υ΄ψος της επιστροφη΄ς που ισχυ΄ει κατα΄
την τελευται΄α ηµε΄ρα ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄. Στην
περι΄πτωση αυτη΄, το ποσοστο΄ 95 % που αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 35 παρα΄γραφος 2 αντικαθι΄σταται απο΄ το
ποσοστο΄ 90 %.
δ) Για τη συ΄γκριση µεταξυ΄ του υ΄ψους της
προκαθορισµε΄νης επιστροφη΄ς και του υ΄ψους της
επιστροφη΄ς που ισχυ΄ει την τελευται΄α ηµε΄ρα της
περιο΄δου ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄, λαµβα΄νονται
υπο΄ψη, κατα΄ περι΄πτωση, α΄λλα ποσα΄ που προβλε΄πονται
απο΄ την κοινοτικη΄ ρυ΄θµιση.
10.
Τα κρα΄τη µε΄λη ανακοινω΄νουν αµε΄σως στην Επιτροπη΄ τις
ενδει΄ξεις που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 3 πρω΄το εδα΄φιο.
11.
Μπορει΄ να ληφθου΄ν µε΄τρα που εισα΄γουν παρεκκλι΄σεις σε
ειδικε΄ς περιπτω΄σεις συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο
α΄ρθρο 23 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 η΄, ανα΄λογα µε την
περι΄πτωση, στα αντι΄στοιχα α΄ρθρα α΄λλων κανονισµω΄ν περι΄ κοινη΄ς
οργανω΄σεως των αγορω΄ν.
'Αρθρο 50
1.
'Οταν η εισαγωγη΄ ενο΄ς προϊο΄ντος υπο΄κειται στην προσκο΄µιση
πιστοποιητικου΄ εισαγωγη΄ς και το πιστοποιητικο΄ αυτο΄ χρησιµοποιει΄ται επι΄σης για να καθοριστει΄ το δικαι΄ωµα υπαγωγη΄ς σε
προτιµησιακο΄ καθεστω΄ς, οι εισαχθει΄σες ποσο΄τητες οι οποι΄ες λο΄γω
της ανοχη΄ς υπερβαι΄νουν την ποσο΄τητα που κατονοµα΄ζεται στο
πιστοποιητικο΄ εισαγωγη΄ς, δεν επωφελου΄νται του προτιµησιακου΄
καθεστω΄τος.
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Εκτο΄ς απο΄ τις περιπτω΄σεις που η νοµοθεσι΄α ενο΄ς τοµε΄α προβλε΄πει
µια ιδιαι΄τερη ΄ενδειξη, στη θε΄ση 24 του πιστοποιητικου΄ πρε΄πει να
αναγρα΄φεται µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες ενδει΄ξεις:
— Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las
casillas 17 y 18
— Præferenceordning gældende for mængden anført i
rubrik 17 og 18
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4.
'Οταν η εισαγωγη΄ ενο΄ς προϊο΄ντος δεν υπο΄κειται στην
προσκο΄µιση πιστοποιητικου΄ εισαγωγη΄ς και ο΄ταν πιστοποιητικο΄
εισαγωγη΄ς χρησιµοποιει΄ται για τη διαχει΄ριση ενο΄ς προτιµησιακου΄
καθεστω΄τος του προϊο΄ντος αυτου΄, αυτο΄ το πιστοποιητικο΄
εισαγωγη΄ς δεν περιλαµβα΄νει ανοχη΄ προς τα α΄νω.
Ο αριθµο΄ς µηδε΄ν «0» πρε΄πει να προστεθει΄ στη θε΄ση 19 του
πιστοποιητικου΄.

— Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und
18 genannte Menge

ΤΙΤΛΟΣ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

— Προτιµησιακο΄ καθεστω΄ς εφαρµοζο΄µενο για την ποσο΄τητα που
αναγρα΄φεται στις θε΄σεις 17 και 18
— Preferential arrangements applicable to the quantity given
in Sections 17 and 18
— Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée
dans les cases 17 et 18
— Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata
nelle caselle 17 e 18
— Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken
17 en 18 vermelde hoeveelheid

'Αρθρο 51
1.

Καταργει΄ται ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88.

2.
Οι αναφορε΄ς στον κανονισµο΄ που καταργει΄ται δυνα΄µει της
παραγρα΄φου 1 καθω΄ς και στους κανονισµου΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3183/
80, (ΕΟΚ) αριθ. 193/75 και (ΕΟΚ) αριθ. 1373/70 που ΄εχουν
καταργηθει΄ προηγουµε΄νως, θεωρει΄ται ο΄τι γι΄νονται στον παρο΄ντα
κανονισµο΄.
Ο πι΄νακας αντιστοιχι΄ας ο΄σον αφορα΄ τα α΄ρθρα του κανονισµου΄
(ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 εµφαι΄νονται στο παρα΄ρτηµα ΙΙ.

— Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18,
— Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin
määriin
— Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i
fält 17 och 18.
2.
'Οταν το πιστοποιητικο΄ που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1
χρησιµοποιει΄ται επιπλε΄ον για τη διαχει΄ριση κοινοτικη΄ς
δασµολογικη΄ς ποσο΄στωσης, η δια΄ρκεια ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄
δεν µπορει΄να υπερβει΄την περι΄οδο εφαρµογη΄ς ποσο΄στωσης.
3.
'Οταν το εν λο΄γω προϊο΄ν δεν µπορει΄ να εισαχθει΄ εκτο΄ς της
ποσο΄στωσης, η΄ ο΄ταν η ΄εκδοση ενο΄ς πιστοποιητικου΄ εισαγωγη΄ς για
το εν λο΄γω προϊο΄ν υπο΄κειται σε ειδικου΄ς ο΄ρους, το πιστοποιητικο΄
εισαγωγης δεν περιλαµβα΄νει ανοχη΄ προς τα α΄νω.
Ο αριθµο΄ς µηδε΄ν «0» πρε΄πει να προστεθει΄ στη θε΄ση 19 του
πιστοποιητικου΄.

'Αρθρο 52
1.
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την ΄εβδοµη ηµε΄ρα απο΄
΄ν
τη δηµοσι΄ευση΄ του στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω
Κοινοτη΄των.
2.
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς εφαρµο΄ζεται στα πιστοποιητικα΄ που
ζητου΄νται απο΄ την 1η Οκτωβρι΄ου 2000.
Ωστο΄σο:
— το α΄ρθρο 35 παρα΄γραφος 3 εφαρµο΄ζεται στα πιστοποιητικα΄
που εκδι΄δονται απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 2000.
— το παρα΄ρτηµα ΙΙΙ εφαρµο΄ζεται απο΄ την 1η Οκτωβρι΄ου 2000.
Μετα΄ απο΄ αι΄τηση των ενδιαφεροµε΄νων, οι διατα΄ξεις του α΄ρθρου 25
παρα΄γραφος 6 και του α΄ρθρου 35 παρα΄γραφος 4 στοιχει΄ο δ)
µπορου΄ν να εφαρµο΄ζονται στους φακε΄λους που ει΄ναι ακο΄µη
ανοιχτοι΄κατα΄ την 1η Οκτωβρι΄ου 2000.

Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς ει΄ναι δεσµευτικο΄ς ως προς ο΄λα τα µε΄ρη του και ισχυ΄ει α΄µεσα σε κα΄θε κρα΄τος
µε΄λος.
Βρυξε΄λλες, 9 Ιουνι΄ου 2000.
Για την Επιτροπη΄
Franz FISCHLER

Με΄λος της Επιτροπη΄ς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 'Η ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ A G R I M

1

1

Οργανισµδσ
διεύθυνση)

εκδίδων

το

πιστοποιητικÞ

(Þνοµα

και

2

Τυπωµένο χαρτÞσηµο
και διάτρηση απÞ τον
εκδίδοντα οργανισµÞ (1)

Αριθ.

ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ

3
4

∆ικαιούχοσ (Þνοµα, πλήρησ διεύθυνση και κράτοσ µέλοσ)

5

ΟργανισµÞσ εκδίδων το απÞσπασµα (Þνοµα και διεύθυνση)

6

Μεταβιβασθέντα δικαιώµατα σε:

7

Χώρα προελεύσεωσ

Υποχρεωτική
ΝΑΙ
ΟΧΙ

8

Χώρα καταγωγήσ

Υποχρεωτική
ΝΑΙ
ΟΧΙ

απÞ την

10 Ηµεροµηνία καταθέσεωσ τησ αιτήσεωσ

Σφραγίδα τησ αρµÞδιασ αρχήσ:
11 ΣυνολικÞ ποσÞ τησ ασφαλείασ

1

12 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΙΣΧΥΟΣ
13 ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
14 Εµπορική ονοµασία

15 Περιγραφή σύµφωνα µε τη συνδυασµένη ονοµατολογία (ΣΟ)

17 ΠοσÞτητα (2) αριθµητικώσ

16 ΚωδικÞσ(οί) ΣΟ

18 ΠοσÞτητα (2) ολογράφωσ

19 Ανοχή %
επιπλέον

(1) Να συµπληρωθεί, εάν η υπογραφή και η σφραγίδα δεν έχουν τεθεί στο τετραγωνιδιο 25.
(2) Καθαρή µάζα, ή άλλη µονάδα µετρήσεωσ µε ένδειξη τησ µονάδασ.

20 Ειδικέσ ενδείξεισ

24 Ειδικοί Þροι

25 Εκδοθέν στ.
την

26 Παραταθείσα ισχύσ µέχρι την
µε τον αριθ.

συµπεριλαµβανÞµενη για (2):

Υπογραφή και σφραγίδα του εκδίδονοσ οργανισµού:
Στ...

, την

Υπογραφή και σφραγίδα του εκδίδοντοσ το πιστοποιητικÞ
οργανισµού:

24.6.2000
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27 Καταχωρήσεισ
Να αναγραφεί στο µέροσ 1 τησ στήλησ 29 η διαθέσιµη ποσÞτητα και στο µέροσ 2 η καταχωρηθείσα ποσÞτητα
32 Ùνοµα, κράτοσ µέλοσ, υπογραφή και
µονάδα 31 Τελωνειακά έγγραφα
(πρÞτυπο και αριθµÞσ)
σφραγίδα τησ αρχήσ καταχωρήσεωσ
ή απÞσπασµα, αριθµÞσ
και ηµεροµηνία
30 Ολογράφωσ για την καταχωρηθείσα
καταχωρήσεωσ
ποσÞτητα

28 Καθαρή ποσÞτητα (καθαρή µάζα ή
µετρήσεωσ µε την ένδειξη τησ µονάδασ)
29 Αριθµητικώσ

άλλη

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

33 Να επικολληθεί εδώ η ενδεχÞµενη προσθήκη.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ A G R I M

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

2

2

1

ΟργανισµÞσ
διεύθυνση)

εκδίδων

το

πιστοποιητικÞ

(Þνοµα

και

2

Τυπωµένο χαρτÞσηµο
και διάτρηση απÞ τον
εκδίδοντα οργανισµÞ (1)

Αριθ.

3
4

∆ικαιούχοσ (Þνοµα, πλήρησ διεύθυνση και κράτοσ µέλοσ)

5

ΟργανισµÞσ εκδίδων το απÞσπασµα (Þνοµα και διεύθυνση)

6

Μεταβιβασθέντα δικαιώµατα σε:

7

Χώρα προελεύσεωσ

Υποχρεωτική
ΝΑΙ
ΟΧΙ

8

Χώρα καταγωγήσ

Υποχρεωτική
ΝΑΙ
ΟΧΙ

απÞ την

10 Ηµεροµηνία καταθέσεωσ τησ αιτήσεωσ

Σφραγίδα τησ αρµÞδιασ αρχήσ:
11 ΣυνολικÞ ποσÞ τησ ασφαλείασ

12 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΙΣΧΥΟΣ
13 ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
14 Εµπορική ονοµασία

15 Περιγραφή σύµφωνα µε τη συνδυασµένη ονοµατολογία (ΣΟ)

17 ΠοσÞτητα (2) αριθµητικώσ

16 ΚωδικÞσ(οί) ΣΟ

18 ΠοσÞτητα (2) ολογράφωσ

19 Ανοχή %
επιπλέον

(1) Να συµπληρωθεί, εάν η υπογραφή και η σφραγίδα δεν έχουν τεθεί στο τετραγωνιδιο 25.
(2) Καθαρή µάζα, ή άλλη µονάδα µετρήσεωσ µε ένδειξη τησ µονάδασ.

20 Ειδικέσ ενδείξεισ

24 Ειδικοί Þροι

25 Εκδοθέν στ.
την

26 Παραταθείσα ισχύσ µέχρι την
µε τον αριθ.

συµπεριλαµβανÞµενη για (2):

Υπογραφή και σφραγίδα του εκδίδονοσ οργανισµού:
Στ...

, την

Υπογραφή και σφραγίδα του εκδίδοντοσ το πιστοποιητικÞ
οργανισµού:
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ A G R I M
1

ΟργανισµÞσ
διεύθυνση)

4

Αιτών (Þνοµα, πλήρησ διεύθυνση και κράτοσ µέλοσ)

το

πιστοποιητικÞ

(Þνοµα

και

ΑΙΤΗΣΗ

εκδίδων

7

Χώρα προελεύσεωσ

Υποχρεωτική
ΝΑΙ
ΟΧΙ

8

Χώρα καταγωγήσ

Υποχρεωτική
ΝΑΙ

11 ΣυνολικÞ ποσÞ τησ ασφαλείασ

13 ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(1) Καθαρή µάζα, ή άλλη µονάδα µετρήσεωσ µε ένδειξη τησ µονάδασ.

14 Εµπορική ονοµασία

15 Περιγραφή σύµφωνα µε τη συνδυασµένη ονοµατολογία (ΣΟ)

17 ΠοσÞτητα (1) αριθµητικώσ

16 ΚωδικÞσ(οί) ΣΟ

18 ΠοσÞτητα (1) ολογράφωσ

20 Ειδικέσ ενδείξεισ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤÞποσ και ηµεροµηνία:
Υπογραφή του αιτούντοσ:

ΟΧΙ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ A G R E X

1

1

ΟργανισµÞσ
διεύθυνση)

εκδίδων

το

πιστοποιητικÞ

(Þνοµα

και

2

Τυπωµένο χαρτÞσηµο
και διάτρηση απÞ τον
εκδίδοντα οργανισµÞ (1)

/

Αριθ.

ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ

3
4

∆ικαιούχοσ (Þνοµα, πλήρησ διεύθυνση και κράτοσ µέλοσ)

6

Μεταβιβασθέντα δικαιώµατα σε

απÞ τησ
Σφραγίδα τησ αρµÞδιασ αρχήσ:

5

ΟργανισµÞσ εκδίδων το απÞσπασµα (Þνοµα και διεύθυνση)

7

Χώρα προορισµού

8

Εζητήθη προκαθορισµÞσ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Υποχρεωτική
ΝΑΙ
9

ΟΧΙ

Εζητήθη δηµοπρασία
ΝΑΙ
ΟΧΙ

10 Ηµεροµηνία καταθέσεωσ τησ αιτήσεωσ
του πρωτοτύπου πιστοποιητικού
11 ΣυνολικÞ ποσÞ τησ ασφαλείασ

1

12 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΙΣΧΥΟΣ
13 ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗ
14 Εµπορική ονοµασία

15 Περιγραφή εµπορεύµατοσ σύµφωνα µε την ονοµατολογία
τησ συνδυασµένησ ονοµατολογίασ (ΣΟ)

16 ΚωδικÞσ(οί) ΣΟ

18 ΠοσÞτησ (2) ολογράφωσ

17 ΠοσÞτησ (2) αριθµητικώσ

19 Ανοχή
% επιπλέον

(1) Να συµπληρωθεί εάν η υπογραφή και η σφραγίδα δεν έχουν τεθεί στο τετραγωνίδιο 23.
(2) ΚαθαρÞ βάροσ ή άλλη µονάδα µετρήσεωσ µε ένδειξη τησ µονάδοσ.

20 Ειδικέσ ενδείξεισ

21 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙΣΑ

22 Ειδικοί Þροι

23 Χορηγηθέν στον
την

µε τον αριθ.

Υπογραφή και σφραγίδα τον εκδίδοντοσ οργανισµού:

24 Παραταθείσα ισχύσ µέχρι την
σηµπεριλαµβανοµένη για (2)
Στ...

, την

Υπογραφή και σφραγίδα του εκδίδοντοσ το
πιστοποιητικÞ οργανισµού:

24.6.2000
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27 Καταχωρήσεισ
Να αναγραφεί στο µέροσ 1 τησ στήλησ 29 η διαθέσιµη ποσÞτητα και στο µέροσ 2 η καταχωρηθείσα ποσÞτητα
32 Ùνοµα, κράτοσ µέλοσ, υπογραφή και
µονάδα 31 Τελωνειακά έγγραφα
(πρÞτυπο και αριθµÞσ)
σφραγίδα τησ αρχήσ καταχωρήσεωσ
ή απÞσπασµα, αριθµÞσ
και ηµεροµηνία κατα30 Ολογράφωσ για την καταχωρηθείσα
χωρήσεωσ
ποσÞτητα

28 Καθαρή ποσÞτητα (καθαρή µάζα ή
µετρήσεωσ µε την ένδειξη τησ µονάδασ)
29 Αριθµητικώσ

άλλη

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

33 Να επικολληθεί εδώ η ενδεχÞµενη προσθήκη.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ A G R E X

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

2

1

ΟργανισµÞσ
διεύθυνση)

εκδίδων

το

πιστοποιητικÞ

(Þνοµα

και

2

Τυπωµένο χαρτÞσηµο
και διάτρηση απÞ τον
εκδίδοντα οργανισµÞ (1)

/

Αριθ.

3
4

∆ικαιούχοσ (Þνοµα, πλήρησ διεύθυνση και κράτοσ µέλοσ)

6

Μεταβιβασθέντα δικαιώµατα σε

απÞ τησ
Σφραγίδα τησ αρµÞδιασ αρχήσ:

5

ΟργανισµÞσ εκδίδων το απÞσπασµα (Þνοµα και διεύθυνση)

7

Χώρα προορισµού

8

Εζητήθη προκαθορισµÞσ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Υποχρεωτική
ΝΑΙ
9

ΟΧΙ

Εζητήθη δηµοπρασία
ΝΑΙ
ΟΧΙ

10 Ηµεροµηνία καταθέσεωσ τησ αιτήσεωσ
του πρωτοτύπου πιστοποιητικού
11 ΣυνολικÞ ποσÞ τησ ασφαλείασ

2

12 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΙΣΧΥΟΣ
13 ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗ
14 Εµπορική ονοµασία

15 Περιγραφή εµπορεύµατοσ σύµφωνα µε την ονοµατολογία
τησ συνδυασµένησ ονοµατολογίασ (ΣΟ)

16 ΚωδικÞσ(οί) ΣΟ

18 ΠοσÞτησ (2) ολογράφωσ

17 ΠοσÞτησ (2) αριθµητικώσ

19 Ανοχή
% επιπλέον

(1) Να συµπληρωθεί εάν η υπογραφή και η σφραγίδα δεν έχουν τεθεί στο τετραγωνίδιο 23.
(2) ΚαθαρÞ βάροσ ή άλλη µονάδα µετρήσεωσ µε ένδειξη τησ µονάδοσ.

20 Ειδικέσ ενδείξεισ

21 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙΣΑ

22 Ειδικοί Þροι

23 Χορηγηθέν στον
την

µε τον αριθ.

Υπογραφή και σφραγίδα τον εκδίδοντοσ οργανισµού:

24 Παραταθείσα ισχύσ µέχρι την
σηµπεριλαµβανοµένη για (2)
Στ...

, την

Υπογραφή και σφραγίδα του εκδίδοντοσ το
πιστοποιητικÞ οργανισµού:
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L 152/33

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ A G R E X
1

ΟργανισµÞσ
διεύθυνση)

4

Αιτών (Þνοµα, πλήρησ διεύθυνση και κράτοσ µέλοσ)

το

πιστοποιητικÞ

(Þνοµα

και

ΑΙΤΗΣΗ

εκδίδων

7

Χώρα προορισµού

8

Αιτηθείσ προκαθορισµÞσ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Υποχρεωτική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9

Εζητήθη δηµοπρασία
ΝΑΙ
ΟΧΙ

11 ΣυνολικÞ ποσÞ τησ ασφαλείασ

13 ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗ

(1) ΚαθαρÞ βάροσ ή άλλη µονάδα µετρήσεωσ µε ένδειξη τησ µονάδοσ.

14 Εµπορική ονοµασία

15 Περιγραφή εµπορεύµατοσ σύµφωνα µε τη ονοµατολογία
τησ συνδυασµένησ ονοµατολογίασ (ΣΟ)

17 ΠοσÞτησ (1) αριθµητικώσ

16 ΚωδικÞσ(οί) ΣΟ

18 Ποσοτήσ (1) ολογράφωσ

20 Ειδικέσ ενδείξεισ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Στ...
Υπογραφή του αιτούντοσ:

, την:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ
Παρω΄ν κανονισµο΄ς

Κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88

'Αρθρο 1

'Αρθρο 1

'Αρθρο 2

'Αρθρο 2

'Αρθρο 3

'Αρθρο 3

'Αρθρο 4

'Αρθρο 4

'Αρθρο 5

'Αρθρο 5

'Αρθρο 6

'Αρθρο 6

'Αρθρο 7

'Αρθρο 7

'Αρθρο 8

'Αρθρο 8

'Αρθρο 9

'Αρθρο 9

'Αρθρο 10

'Αρθρο 10

'Αρθρο 11

'Αρθρο 11

'Αρθρο 12

'Αρθρο 12

'Αρθρο 13

'Αρθρο 13

'Αρθρο 14

'Αρθρο 13α

'Αρθρο 15

'Αρθρο 14

'Αρθρο 16

'Αρθρο 14α

'Αρθρο 17

'Αρθρο 15

'Αρθρο 18

'Αρθρο 16

'Αρθρο 19

'Αρθρο 16α

'Αρθρο 20

'Αρθρο 18

'Αρθρο 21

'Αρθρο 19

'Αρθρο 22

'Αρθρο 20

'Αρθρο 23

'Αρθρο 21

'Αρθρο 24

'Αρθρο 22

'Αρθρο 25

'Αρθρο 23

'Αρθρο 26

'Αρθρο 24

'Αρθρο 27

'Αρθρο 25

'Αρθρο 28

'Αρθρο 26

'Αρθρο 29

'Αρθρο 27

'Αρθρο 30

'Αρθρο 28

'Αρθρο 31

'Αρθρο 29

'Αρθρο 32

'Αρθρο 30

'Αρθρο 33

'Αρθρο 31

'Αρθρο 34

'Αρθρο 32

'Αρθρο 35

'Αρθρο 33

24.6.2000

24.6.2000
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Παρω΄ν κανονισµο΄ς

Κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88

'Αρθρο 36

'Αρθρο 34 § 1 ΄εως 9 και 11

'Αρθρο 37

'Αρθρο 34 § 3 και 10

'Αρθρο 38

'Αρθρο 34 § 12

'Αρθρο 39

'Αρθρο 35

'Αρθρο 40

'Αρθρο 36

'Αρθρο 41

'Αρθρο 37

'Αρθρο 42

'Αρθρο 38

'Αρθρο 43

'Αρθρο 39 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο α) και παρα΄γραφος 2
και 3

'Αρθρο 44

'Αρθρο 39 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄α β) και γ) και παρα΄γραφος 4

'Αρθρο 45

'Αρθρο 40

'Αρθρο 46

'Αρθρο 41

'Αρθρο 47

'Αρθρο 42

'Αρθρο 48

'Αρθρο 43

'Αρθρο 49

'Αρθρο 44

'Αρθρο 50

'Αρθρο 45

'Αρθρο 51

'Αρθρο 46

'Αρθρο 52

'Αρθρο 47

L 152/35
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24.6.2000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
΄ τατες ποσο΄τητες προϊο΄ντων µε΄χρι τις οποι΄ες δεν µπορει΄ να υποβληθει΄ κανε΄να πιστοποιητικο΄ εισαγωγη΄ς,
Ανω
εξαγωγη΄ς η΄ προκαθορισµου΄ σε εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 5 παρα΄γραφος 1 τε΄ταρτη υποπερι΄πτωση [εφο΄σον η εισαγωγη΄
΄ τος το ευεργε΄τηµα του οποι΄ου παρε΄χεται
η΄ η εξαγωγη΄ δεν ΄εχει διενεργηθει΄ στο πλαι΄σιο προτιµησιακου΄ καθεστω
µε΄σω του πιστοποιητικου΄] (1)

Προϊο΄ν (κωδικο΄ς της συνδυασµε΄νης ονοµατολογι΄ας)

Α

Καθαρη΄ ποσο΄τητα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ [κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1162/95 της
Επιτροπη΄ς] (2)
Πιστοποιητικο΄ εισαγωγη΄ς:
0709 90 60
0712 90 19
0714
1001 10
1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00
1003 00
1004 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90

Με εξαι΄ρεση τη δια΄κριση 0714 20 10

5 000 kg

1006 10
1006 20
1006 30
1006 40 00
1008
1101 00 11
1101 00 15
1101 00 90
1102
1103
1104
1106 20
1107
1108
1109 00 00
1702 30 51
1702 30 59
1702 30 91
1702 30 99
1702 40 90
1702 90 50
1702 90 75
1702 90 79
2106 90 55
2302
2303 10
2303 30 00
2306 70 00
2308 10 00
2308 90 30
ex 2309

Με εξαι΄ρεση τη δια΄κριση 1006 10 10

1 000 kg

Με εξαι΄ρεση τη δια΄κριση 1108 20 00

Με εξαι΄ρεση τη δια΄κριση 2302 50

Που περιε΄χουν κα΄θε ει΄δους α΄µυλα, γλυκο΄ζη η΄ σιρο΄πι γλυκο΄ζης,
µαλτοδεξτρι΄νη η΄ σιρο΄πι µαλτοδεξτρι΄νης που υπα΄γονται στις
διακρι΄σεις 1702 30 51 µε΄χρι 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50 και 2106 90 55 και τα γαλακτοκοµικα΄ προϊο΄ντα (3), µε εξαι΄ρεση τα παρασκευα΄σµατα και τις ζωοτροφε΄ς
περιεκτικο΄τητας ΄σης
ι
η΄ ανω΄τερης του 50 % κατα΄ βα΄ρος σε
γαλακτοκοµικα΄ προϊο΄ντα

24.6.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Προϊο΄ν (κωδικο΄ς της συνδυασµε΄νης ονοµατολογι΄ας)

L 152/37

Καθαρη΄ ποσο΄τητα

Πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς µε ΄η χωρι΄ς προκαθορισµο΄ της επιστροφη΄ς:
0709 90 60
0712 90 19
0714
1001 10
1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00
1003 00
1004 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1006 10
1006 20
1006 30
1006 40 00
1008
1101 00 11
1101 00 15
1101 00 90
1102
1103
1104
1106 20
1107
1108
1109 00 00
1702 30 51
1702 30 59
1702 30 91
1702 30 99
1702 40 90
1702 90 50
1702 90 75
1702 90 79
2106 90 55
2302
2303 10
2303 30 00
2306 70 00
2308 10 00
2308 90 30
ex 2309

Β

5 000 kg
Με εξαι΄ρεση τη δια΄κριση 0714 20 10

Με εξαι΄ρεση τη δια΄κριση 1006 10 10

500 kg

Με εξαι΄ρεση τη δια΄κριση 1108 20 00

Με εξαι΄ρεση τη δια΄κριση 2302 50

Που περιε΄χουν κα΄θε ει΄δους α΄µυλα, γλυκο΄ζη η΄ σιρο΄πι γλυκο΄ζης,
µαλτοδεξτρι΄νη η΄ σιρο΄πι µαλτοδεξτρι΄νης που υπα΄γονται
στις διακρι΄σεις 1702 30 51 µε΄χρι 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50 και 2106 90 55 και τα γαλακτοκοµικα΄ προϊο΄ντα(4), µε εξαι΄ρεση τα παρασκευα΄σµατα και τις ζωοτροφε΄ς
περιεκτικο΄τητας ΄σης
ι
η΄ ανω΄τερης του 50 % κατα΄ βα΄ρος σε
γαλακτοκοµικα΄ προϊο΄ντα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ:
Πιστοποιητικο΄ εισαγωγη΄ς [κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1476/95 της Επιτροπη΄ς] (5)
0709 90 39
0711 20 90
1509
1510 00
1522 00 31
1522 00 39
2306 90 19

100 kg
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Προϊο΄ν (κωδικο΄ς της συνδυασµε΄νης ονοµατολογι΄ας)

24.6.2000

Καθαρη΄ ποσο΄τητα

Πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς µε ΄η χωρι΄ς προκαθορισµο΄ της επιστροφη΄ς [κανονισµο΄ς (ΕΚ)
αριθ. 2543/95 της Επιτροπη΄ς] (6)
1509
1510 00

Γ

100 kg

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ [κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1464/95 της Επιτροπη΄ς] (7)
Πιστοποιητικο΄ εισαγωγη΄ς:
1212 91 20
1212 91 80
1212 92 00
1701 11 10
1701 11 90
1701 12 10
1701 12 90
1701 91 00
1701 99 10
1701 99 90
1702 20 10
1702 20 90
1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10
1702 60 80
1702 60 95
1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 80

2 000 kg

1702 90 99
1703 10 00
1703 90 00
2106 90 30
2106 90 59

Πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς µε ΄η χωρι΄ς προκαθορισµο΄ της επιστροφη΄ς:
1212 91 20
1212 91 80
1212 92 00
1701 11 10
1701 11 90
1701 12 10
1701 12 90
1701 91 00
1701 99 10
1701 99 90
1702 20 10
1702 20 90
1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10
1702 60 80
1702 60 95
1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 80

2 000 kg

24.6.2000
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Προϊο΄ν (κωδικο΄ς της συνδυασµε΄νης ονοµατολογι΄ας)
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Καθαρη΄ ποσο΄τητα

1702 90 99
1703 10 00
1703 90 00
2106 90 30
2106 90 59
∆

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:
Πιστοποιητικο΄ εισαγωγη΄ς [κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1374/98 της Επιτροπη΄ς] (8)
0401
0402
0403 10 11
΄εως 0403 10 39
0403 90 11
΄εως 0403 90 69
0404
0405 10
0405 20 90
0405 90
0406
1702 11 00
1702 19 00
2106 90 51
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 39
2309 10 59
2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70

150 kg

Παρασκευα΄σµατα των τυ΄πων που χρησιµοποιου΄νται για τη διατροφη΄ των ζω΄ων· παρασκευα΄σµατα και τροφε΄ς που περιε΄χουν
προϊο΄ντα στα οποι΄α ο κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 εφαρµο΄ζεται, απευθει΄ας η΄ δυνα΄µει του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75
του Συµβουλι΄ου (9), µε εξαι΄ρεση τα παρασκευα΄σµατα και τις
ζωοτροφε΄ς στα οποι΄α εφαρµο΄ζεται ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92

Πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς [κανονισµο΄ς µε προκαθορισµο΄ της επιστροφη΄ς (ΕΚ) αριθ. 174/
1999 της Επιτροπη΄ς] (10)
0401
0402
0403 10 11
΄εως 0403 10 39
0403 90 11
΄εως 0403 90 69
0404
0405 10
0405 20 90
0405 90
0406
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 70

Ε

150 kg

Παρασκευα΄σµατα των τυ΄πων που χρησιµοποιου΄νται για τη διατροφη΄ των ζω΄ων· παρασκευα΄σµατα και τροφε΄ς που περιε΄χουν
προϊο΄ντα στα οποι΄α ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 (11) εφαρµο΄ζεται, απευθει΄ας η΄ δυνα΄µει του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ.
2730/75, µε εξαι΄ρεση τα παρασκευα΄σµατα και τις ζωοτροφε΄ς
στα οποι΄α εφαρµο΄ζεται ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ [κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπη΄ς] (12)
Πιστοποιητικο΄ εισαγωγη΄ς:
0102 90 05
΄εως 0102 90 79

'Ενα ζω΄ο

L 152/40
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Προϊο΄ν (κωδικο΄ς της συνδυασµε΄νης ονοµατολογι΄ας)

0201
0202
0206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 90 41
0210 90 90
1602 50 10
1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80
1602 90 61
1602 90 69

24.6.2000

Καθαρη΄ ποσο΄τητα

200 kg

Πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς µε ΄η χωρι΄ς προκαθορισµο΄ της επιστροφη΄ς

ΣΤ

0102 10
0102 90 05
΄εως 0102 90 79

'Ενα ζω΄ο

0201
0202
0206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 90 41
0210 90 90
1602 50 10
1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80
1602 90 61
1602 90 69

200 kg

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ:
Πιστοποιητικο΄ εισαγωγη΄ς [κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1439/95 της Επιτροπη΄ς] (13)

Ζ

0204
0210 90 11
0210 90 19
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78

100 kg

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90

Πε΄ντε ζω΄α

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ:
Πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς µε προκαθορισµο΄ της
αριθ. 1370/95 της Επιτροπη΄ς] (14)

επιστροφη΄ς [κανονισµο΄ς (ΕΚ)

ex 0203
ex 1601
ex 1602

250 kg

0210

150 kg

24.6.2000
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Η

L 152/41

Καθαρη΄ ποσο΄τητα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ:
Πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς µε προκαθορισµο΄ της επιστροφη΄ς και πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς
«εκ των υστε΄ρων» [κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1372/95 της Επιτροπη΄ς] (15)
010511119000
010511199000
010511919000
010511999000

4 000 νεοσσοι΄

010512009000
010519209000

2 000 νεοσσοι΄

ex 0207
Θ

250 kg

ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ:
Πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς µε προκαθορισµο΄ της επιστροφη΄ς και πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς
«εκ των υστε΄ρων» [κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1371/95 της Επιτροπη΄ς] (16)

Ι

040700119000

2 000 αυγα΄

040700199000

4 000 αυγα΄

040700309000

400 kg

040811809100
040891809100

100 kg

040819819100
040819899100
040899809100

250 kg

ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ:
Πιστοποιητικο΄ εισαγωγη΄ς [κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1119/79 της Επιτροπη΄ς] (17)
1005 10 11 ΄εως
1005 10 19
1007 00 10

ΙΑ

100 kg

ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:
Πιστοποιητικο΄ εισαγωγη΄ς [κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3388/81 της Επιτροπη΄ς] (18)
2009 60

3 000 αυγα΄

2204 10
2204 21
2204 29
2204 30

30 εκατο΄λιτρα

Πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς µε προκαθορισµο΄ της επιτροπη΄ς [κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1685/
95] (19)
2009 60

10 εκατο΄λιτρα

L 152/42
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2204 21
2204 29
2204 30
ΙΒ

24.6.2000

Καθαρη΄ ποσο΄τητα

10 εκατο΄λιτρα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ:
Πιστοποιητικο΄ εισαγωγη΄ς [κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1859/93 της Επιτροπη΄ς] (20)
0703 20 00

(σκο΄ρδο)

350 kg

Πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς [κανονισµο΄ς µε προκαθορισµο΄ της επιστροφη΄ς (ΕΚ) αριθ.
2190/96 της Επιτροπη΄ς] (21)
070200
ex 0802
0805
08061010
0808
0809

ΙΓ

300 kg

ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:
Πιστοποιητικο΄ εισαγωγη΄ς [κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1921/95 της Επιτροπη΄ς] (22)
0711 90 40
0711 90 60
0806 20 12
0806 20 18
0806 20 92
0806 20 98
ex 0811 90 19
ex 0811 90 39
0811 90 75
0811 90 80
0812 10 00
ex 0813 40 95
2001 90 50
2002 90 11
2002 90 19
2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99
2003 10 20
2003 10 30
2003 10 80
2005 60 00
2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99
2008 70 61
2008 70 69
2008 70 71
2008 70 79
2009 11 99

350 kg

(κερα΄σια)
(κερα΄σια)

(κερα΄σια)
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Καθαρη΄ ποσο΄τητα

Πιστοποιητικο΄ εξαγωγη΄ς µε προκαθορισµο΄ της επιστροφη΄ς:
0806 20
ex 0812
2002
ex 2006 00
ex 2008
ex 2009

300 kg

(1) 'Οσον αφορα΄ παραδει΄γµατος χα΄ριν την εισαγωγη΄, οι ποσο΄τητες που περιλαµβα΄νονται στο ΄εγγραφο αυτο΄ δεν αφορου΄ν τις εισαγωγε΄ς που
πραγµατοποιου΄νται στο πλαι΄σιο δασµολογικη΄ς ποσο΄στωσης η΄ προτιµησιακου΄ καθεστω΄τος για τα οποι΄α απαιτει΄ται πα΄ντοτε πιστοποιητικο΄
΄ ς, δηλαδη΄ µε πλη΄ρη δασµο΄ και
για κα΄θε ποσο΄τητα. Οι ποσο΄τητες που αναγρα΄φονται εδω
΄ αφορου΄ν εισαγωγε΄ς υπο΄ κανονικο΄ καθεστω
χωρι΄ς ποσοτικο΄ περιορισµο΄.
(2) EE L 117 της 24.5.1995, σ. 2.
(3) Για την εφαρµογη΄ της διακρι΄σεως αυτη΄ς, νοου΄νται ο΄τι ως «γαλακτοκοµικα΄ προϊο΄ντα», τα προϊο΄ντα που υπα΄γονται στις διακρι΄σεως 0401
µε΄χρι 0406 καθω΄ς και στις διακρι΄σεις 1702 10 και 2106 90 51.
(4) Για την εφαρµογη΄ της διακρι΄σεως αυτη΄ς, νοου΄νται ο΄τι ως «γαλακτοκοµικα΄ προϊο΄ντα», τα προϊο΄ντα που υπα΄γονται στις διακρι΄σεως 0401
µε΄χρι 0406 καθω
΄ ς και στις διακρι΄σεις 1702 10 και 2106 90 51.
(5) EE L 260 της 31.10.1995, σ. 33.
(6) EE L 145 της 29.6.1995, σ. 35.
(7) EE L 144 της 28.6.1995, σ. 14.
(8) EE L 185 της 30.6.1998, σ. 21.
(9) EE L 281 της 1.11.1975, σ. 20.
(10) EE L 20 της 27.1.1999, σ. 8.
(11) EE L 148 της 28.6.1968, σ. 13.
(12) EE L 143 της 27.6.1995, σ. 35.
(13) EE L 143 της 27.6.1995, σ. 7.
(14) EE L 133 της 17.6.1995, σ. 9.
(15) EE L 133 της 17.6.1995, σ. 26.
(16) EE L 133 της 17.6.1995, σ. 16.
(17) EE L 139 της 7.6.1979, σ. 13.
(18) EE L 341 της 28.11.1981, σ. 19.
(19) EE L 161 της 12.7.1995, σ. 2.
(20) EE L 170 της 13.7.1993, σ. 10.
(21) EE L 292 της 15.11.1996, σ. 12.
(22) EE L 185 της 4.8.1995, σ. 10.

