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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1590/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 2004
σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, τη συλλογή και
τη χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1467/94
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Το ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων που ασκούνται στα κράτη
µέλη, από φορέα του δηµοσίου ή από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και από διάφορους διεθνείς οργανισµούς και προγράµµατα, όπως, λ.χ.: ο FAO, το ευρωπαϊκό πρόγραµµα συνεργασίας για τα δίκτυα γενετικών πόρων καλλιεργούµενων
φυτών (European Cooperative Programme for Crop
Genetic Resources Networks — ECP/GR), η συµβουλευτική οµάδα για τη διεθνή γεωργική έρευνα (Consultative
Group on International Agricultural Research —
CGIAR), το παγκόσµιο φόρουµ για τη γεωργική έρευνα
(Global Forum on Agricultural Research — GFAR), η
γεωργική έρευνα για την ανάπτυξη (Agricultural Research
for Development — ARD), περιφερειακές και υποπεριφερειακές οργανώσεις που στηρίζονται από την Κοινότητα, το
ευρωπαϊκό περιφερειακό εστιακό σηµείο των εθνικών συντονιστών για τη διαχείριση των γενετικών πόρων των ζώων εκτροφείου, το ευρωπαϊκό πρόγραµµα δασικών γενετικών
πόρων (European Forest Genetic Resources Programme
— EUFORGEN) και οι συνδεόµενες υποχρεώσεις της διαρκούς διυπουργικής συνδιάσκεψης για την προστασία των
δασών στην Ευρώπη (Ministerial Conference on the protection of forests in Europe — MCPFE) όπου η Κοινότητα
αποτελεί υπογεγραµµένο µέλος, απαιτούν αποδοτική ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και τη στενή συνεργασία µεταξύ
των κοινοτικών κύριων συντελεστών και των οικείων ανά τον
κόσµο οργανισµών όσον αφορά τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών
πόρων στη γεωργία, έτσι ώστε να ενισχυθεί η θετική τους
συµβολή στη γεωργία.

(4)

Οι προσπάθειες για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, τη
συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων στη
γεωργία µπορούν να συµβάλουν στη διαφύλαξη της βιολογικής ποικιλότητας, στη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, στην αύξηση της διαφοροποίησης στην
ύπαιθρο και στη µείωση των εισροών και του κόστους της
γεωργικής παραγωγής, µέσω της προαγωγής της αειφόρου
γεωργικής παραγωγής και της συνεισφοράς στην αειφόρο
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

(5)

Η ex situ και in situ διατήρηση των γενετικών πόρων στη
γεωργία (συµπεριλαµβανοµένης της διατήρησης και ανάπτυξης in situ/στη γεωργική εκµετάλλευση), θα πρέπει να
προαχθεί. Θα πρέπει να καλύπτει όλους τους φυτικούς, µικροβιακούς και ζωικούς γενετικούς πόρους που είναι ή θα
µπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιµοι για τη γεωργία και την
αγροτική ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένων των δασικών
γενετικών πόρων, και σύµφωνα µε τις ανάγκες της κοινής
γεωργικής πολιτικής, αποβλέποντας στη διατήρηση των
γενετικών πόρων και στην αύξηση της χρήσης υποχρησιµοποιούµενων φυλών και ποικιλιών στη γεωργική παραγωγή.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

Η βιολογική και γενετική ποικιλότητα στη γεωργία είναι
ζωτικής σηµασίας για την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργικής
παραγωγής και της υπαίθρου. Ως εκ τούτου, ενδείκνυται η
λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη διατήρηση, τον
χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση του δυναµικού της εν λόγω ποικιλότητας κατά τρόπο αειφόρο, στο
πλαίσιο της προαγωγής των στόχων της κοινής γεωργικής
πολιτικής (ΚΓΠ).
Η διατήρηση και αειφόρος χρήση των γενετικών πόρων στη
γεωργία συµβάλλει επίσης στην προαγωγή των στόχων της
σύµβασης για τη βιολογική ποικιλοµορφία, την οποία ενέκρινε η Κοινότητα µε την απόφαση 93/626/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1), καθώς και της συναφούς στρατηγικής της Κοινότητας για τη βιοποικιλότητα, η οποία περιλαµβάνει σχέδιο
δράσης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία των γενετικών πόρων στη γεωργία. Αποτελεί επίσης
σηµαντικό στόχο του συνολικού σχεδίου δράσης για τη
διατήρηση και αειφόρο χρησιµοποίηση των φυτικών γενετικών πόρων στα τρόφιµα και στη γεωργία του Οργανισµού
Επισιτισµού και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO)
καθώς και της διεθνούς συνθήκης για τους φυτικούς γενετικούς πόρους στα τρόφιµα και τη γεωργία, που η Επιτροπή
και τα κράτη µέλη υπέγραψαν στις 6 Ιουνίου 2002.

(1) ΕΕ L 309 της 13.12.1993, σ. 1.
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(6)

Χρειάζεται να βελτιωθεί περαιτέρω η γνώση των γενετικών
πόρων που υπάρχουν στην Κοινότητα, της προέλευσης και
των χαρακτηριστικών τους. Θα πρέπει να συγκεντρωθούν
πληροφορίες για τα διαθέσιµα µέσα και τις δραστηριότητες
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο σχετικά µε τη διατήρηση,
τον χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των
γενετικών πόρων στη γεωργία σε κάθε κράτος µέλος και να
γνωστοποιηθούν στα άλλα κράτη µέλη και σε κοινοτικό,
όπως και σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα δε στις αναπτυσσόµενες χώρες, σύµφωνα µε τις διεθνείς συνθήκες και συµφωνίες.

(7)

Είναι σκόπιµο να προαχθεί η ανάπτυξη αποκεντρωµένων
µονίµων και ευρέως προσβάσιµων καταλόγων συνδεδεµένων
µε το ∆ιαδίκτυο, που θα συλλέγουν τις εν λόγω πληροφορίες και θα διασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιµες σε κοινοτική
και διεθνή κλίµακα, µε ιδιαίτερη αναφορά στις τρέχουσες
προσπάθειες για την κατάρτιση καταλόγου των συλλογών in
situ που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές τράπεζες γονιδίων (η
«Epgris» — ευρωπαϊκή υποδοµή πληροφοριών για τους
φυτικούς γενετικούς πόρους «Eurisco», που χρηµατοδοτείται
από το πέµπτο πρόγραµµα-πλαίσιο).

(8)

Η Κοινότητα θα πρέπει να συµπληρώσει και να προαγάγει
τις προσπάθειες των κρατών µελών σχετικά µε τη διατήρηση
και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας στη
γεωργία. Η σε κοινοτικό επίπεδο προστιθέµενη αξία πρέπει
να προαχθεί, µέσω του συντονισµού των υφιστάµενων ενεργειών και της στήριξης της ανάπτυξης νέων διασυνοριακών
πρωτοβουλιών που αφορούν τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών
πόρων στη γεωργία.

(9)

(10)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για µέτρα που
συµπληρώνουν ή που υπερβαίνουν το πεδίο εφαρµογής, (ως
προς τους αποδέκτες ή/και τις επιλέξιµες για χρηµατοδότηση δράσεις) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του
Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) (1).

Για την προαγωγή των στόχων αυτών, συνεστήθη κοινοτικό
πρόγραµµα βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1467/94 του
Συµβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1994, για τη διατήρηση, τον
χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία (2), για περίοδο πέντε ετών. Το
πρόγραµµα αυτό ολοκληρώθηκε στις 31 ∆εκεµβρίου 1999
και θα πρέπει να αντικατασταθεί από νέο κοινοτικό πρόγραµµα. Κατά συνέπεια, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1467/94
θα πρέπει να καταργηθεί.

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1783/2003 (ΕΕ L 270 της
21.10.2003, σ. 70).
(2) ΕΕ L 159 της 28.6.1994, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).
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(11)

Η επιλογή και εφαρµογή των υπό το νέο κοινοτικό πρόγραµµα µέτρων θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης που
υποστηρίζονται είτε σε εθνικό επίπεδο είτε από τα προγράµµατα-πλαίσια της Κοινότητας για δραστηριότητες έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης. Η εµπορία των σπόρων προς σπορά και του πολλαπλασιαστικού υλικού που
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί υπό το νέο πρόγραµµα θα
πρέπει να τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1966, περί εµπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών
φυτών (3), 66/402/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1966, περί εµπορίας σπόρων δηµητριακών προς σπορά (4),
68/193/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 9ης Απριλίου 1968,
περί εµπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου (5), 92/33/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Απριλίου
1992, για την εµπορία φυτωρίων και πολλαπλασιαστικού
υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά (6),
92/34/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Απριλίου 1992, για
την εµπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων
φυτών και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την
παραγωγή φρούτων (7), 98/56/ΕΚ του Συµβουλίου, της
20ής Ιουλίου 1998, για την εµπορία πολλαπλασιαστικού
υλικού καλλωπιστικών φυτών (8), 1999/105/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1999, σχετικά µε την
εµπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού (9),
2002/53/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί
του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούµενων φυτικών
ειδών (10), 2002/54/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου
2002, περί εµπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά (11),
2002/55/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί
εµπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (12), 2002/56/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εµπορίας
σπόρων γεωµήλων προς φύτευση (13) και 2002/57/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εµπορίας των
σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών
φυτών (14).

(12)

Η συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (συµφωνία ΕΟΧ) ορίζει ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που συµµετέχουν στον
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ) οφείλουν,
µεταξύ άλλων, να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη συνεργασία στο πλαίσιο των κοινοτικών δραστηριοτήτων στον
τοµέα της διατήρησης, του χαρακτηρισµού, της συλλογής
και της χρησιµοποίησης των γενετικών πόρων στη γεωργία.

(3) ΕΕ P 125 της 11.7.1966, σ. 2298· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/61/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 23).
(4) ΕΕ P 125 της 11.7.1996, σ. 2309· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/61/ΕΚ.
(5) ΕΕ L 93 της 17.4.1968, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1).
6
( ) ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ.
1).
(7) ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.
(8) ΕΕ L 226 της 13.8.1998, σ. 16· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.
(9) ΕΕ L 11 της 15.1.2000, σ. 17.
(10) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
(11) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 12· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2003/61/ΕΚ.
(12) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
(13) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 60· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/61/ΕΚ.
(14) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 74· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/61/ΕΚ.
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Για την καλύτερη εκτέλεση του κοινοτικού προγράµµατος,
θα πρέπει να καταρτισθεί πρόγραµµα εργασίας για την
περίοδο 2004-2006, καθορίζοντας τις σχετικές εφαρµοστέες δηµοσιονοµικές διατάξεις.
Για τους σκοπούς της εφαρµογής και παρακολούθησης του
κοινοτικού προγράµµατος, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε
θέση να αξιοποιεί τη συνδροµή επιστηµονικών και τεχνικών
συµβούλων.

(15)

Το σύνολο της κοινοτικής συνεισφοράς θα πρέπει να χρηµατοδοτηθεί µέσω του τοµέα 3 (εσωτερικές πολιτικές) των
δηµοσιονοµικών προοπτικών.

(16)

Τα αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού
µέτρα θα πρέπει να θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1),
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Άρθρο 3
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:
α) «φυτικοί γενετικοί πόροι», οι πόροι των γεωργικών φυτών, των
κτηνοτροφικών φυτών, των φαρµακευτικών και αρωµατικών
φυτών, των οπωροφόρων δένδρων, των δασικών δένδρων και
της άγριας χλωρίδας που χρησιµοποιούνται ή που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στον τοµέα της γεωργίας·
β) «ζωικοί γενετικοί πόροι», οι πόροι που αφορούν τα εκτρεφόµενα ζώα (σπονδυλωτά και ασπόνδυλα) και την άγρια πανίδα
που χρησιµοποιούνται ή που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στον τοµέα της γεωργίας·
γ) «γενετικό υλικό», κάθε υλικό φυτικής, µικροβιακής ή ζωικής
προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένου του αναπαραγωγικού και
αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού, που περιέχει λειτουργικές
µονάδες κληρονοµικότητας·

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

δ) «γενετικοί πόροι στη γεωργία», κάθε γενετικό υλικό φυτικής,
µικροβιακής ή ζωικής προέλευσης, πραγµατικής ή δυνητικής
αξίας για τη γεωργία·

Άρθρο 1

ε) «διατήρηση in situ», η διατήρηση γενετικού υλικού σε οικοσυστήµατα και φυσικούς οικοτόπους, καθώς και η διατήρηση και
ανάκτηση βιώσιµων πληθυσµών ειδών ή άγριων φυλών στο
φυσικό τους περιβάλλον και, προκειµένου περί των οικόσιτων
ζωικών φυλών ή καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, στο γεωργικό
περιβάλλον όπου ανέπτυξαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους,

Στόχοι
Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΓΠ και να υλοποιηθούν οι αναληφθείσες σε διεθνές επίπεδο δεσµεύσεις, θεσπίζεται
κοινοτικό πρόγραµµα για την περίοδο 2004-2006, ούτως ώστε να
συµπληρωθούν και να προαχθούν, σε κοινοτικό επίπεδο, οι εργασίες
που αναλαµβάνονται στα κράτη µέλη για τη διατήρηση, τον
χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών
πόρων στη γεωργία.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στους φυτικούς, µικροβιακούς και ζωικούς γενετικούς πόρους που χρησιµοποιούνται, ή που
θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν, στη γεωργία.
2.
Βάσει του παρόντος κανονισµού, δεν είναι δυνατή η παροχή
στήριξης για:
α) υποχρεώσεις επιλέξιµες υπό τον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο VI του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, όπως ορίζεται από το άρθρο 14
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 445/2002 της Επιτροπής, της 26ης
Φεβρουαρίου 2002, περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) (2)·
β) δραστηριότητες επιλέξιµες υπό το πρόγραµµα-πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης.
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(2) ΕΕ L 74 της 15.3.2002, σ. 2· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 963/2003 (ΕΕ L 138 της 5.6.2003,
σ. 32).

στ) διατήρηση «in situ/στην εκµετάλλευση», η «διατήρηση και ανάπτυξη in situ» σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης·
ζ) «διατήρηση ex situ», η διατήρηση γενετικού υλικού για τη
γεωργία εκτός του οικείου φυσικού οικοτόπου·
η) «συλλογή ex situ», η συλλογή γενετικού υλικού για τη γεωργία,
που διατηρείται εκτός του οικείου φυσικού οικοτόπου·
θ) «βιογεωγραφική περιοχή», γεωγραφική περιοχή µε τυπικά
χαρακτηριστικά όσον αφορά τη σύνθεση και διάρθρωση της
πανίδας και χλωρίδας.

Άρθρο 4
Επιλέξιµες δράσεις
1. Το κοινοτικό πρόγραµµα που αναφέρεται στο άρθρο 1 περιλαµβάνει στοχοθετηµένες δράσεις, συντονισµένες δράσεις και συνοδευτικές δράσεις, όπως ορίζεται στα άρθρα 5, 6 και 7.
2. Όλες οι δράσεις που εκτελούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος συνάδουν µε την κοινοτική νοµοθεσία την σχετική µε τους
φυτοϋγειονοµικούς κανόνες, τους κανόνες υγείας των ζώων και
τους ζωοτεχνικούς κανόνες, µε την εµπορία σπόρων προς σπορά
και πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και µε τη σχετική µε τον
κοινό κατάλογο, και να συνεκτιµά:
α) άλλες δραστηριότητες που αναλαµβάνονται σε κοινοτικό
επίπεδο·
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β) σχετικές διεθνείς διεργασίες, εξελίξεις και συµφωνίες, ιδίως όσον
αφορά:
— τη σύµβαση για τη βιολογική ποικιλοµορφία,
— τη διεθνή σύµβαση σχετικά µε τους φυτικούς γενετικούς
πόρους για τα τρόφιµα και τη γεωργία,
— το παγκόσµιο σχέδιο δράσης του FAO για τη διατήρηση και
αειφόρο χρησιµοποίηση των φυτικών γενετικών πόρων για
τα τρόφιµα και για τη γεωργία, καθώς και άλλες ενέργειες
στο πλαίσιο του FAO,
— την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διατήρηση των φυτών και
τα σχετικά ψηφίσµατα των υπουργικών συνδιασκέψεων για
την προστασία των δασών στην Ευρώπη,
— την παγκόσµια σρατηγική για τη διαχείριση των γενετικών
πόρων των εκτρεφόµενων ζώων, και
— τα προγράµµατα που εκτελούνται στο πλαίσιο διεθνών
µηχανισµών όπως είναι το ευρωπαϊκό πρόγραµµα συνεργασίας για τα δίκτυα γενετικών πόρων των καλλιεργειών (ECP/
GR), το ευρωπαϊκό περιφερειακό εστιακό σηµείο (ERFP) των
εθνικών συντελεστών για τη διαχείριση των γενετικών πόρων
των εκτρεφόµενων ζώων, το ευρωπαϊκό πρόγραµµα δασικών
γενετικών πόρων — European Forest Genetic Resources
Programme (EUFORGEN) και η συµβουλευτική οµάδα για
τη διεθνή γεωργική έρευνα (Consultative Group on International Agricultural Research) (CGIAR).

Άρθρο 5
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Άρθρο 6
Συντονισµένες δράσεις

Οι συντονισµένες δράσεις προάγουν την ανταλλαγή πληροφοριών
επί θεµατικών ζητηµάτων, µε στόχο τη βελτίωση του συντονισµού
των ενεργειών και προγραµµάτων για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων στη
γεωργία. Οι συντονισµένες ενέργειες πρέπει να είναι διεθνείς.
Άρθρο 7
Συνοδευτικές δράσεις
Οι συνοδευτικές δράσεις πρέπει να περιλαµβάνουν ενέργειες πληροφόρησης, ευρείας κυκλοφορίας και παροχής συµβουλών, σχετικά µε
την οργάνωση σεµιναρίων, τεχνικών συναντήσεων, συναντήσεων µε
µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη,
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη σύνταξη τεχνικών
εκθέσεων.
Άρθρο 8
Πρόγραµµα εργασίας
1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρµογή του κοινοτικού
προγράµµατος βάσει προγράµµατος εργασίας που καλύπτει την
περίοδο 2004-2006, καθοριζόµενου σύµφωνα µε τη διαδικασία
στην οποία αναφέρεται το άρθρο 15 παράγραφος 2 και ανάλογα
µε τις διαθέσιµες πιστώσεις του προϋπολογισµού.
2. Η µέγιστη διάρκεια των υπό το κοινοτικό πρόγραµµα συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών είναι τετραετής.

Στοχοθετηµένες δράσεις
Άρθρο 9
Οι στοχοθετηµένες δράσεις περιλαµβάνουν:
α) δράσεις που προάγουν την διατήρηση ex situ και in situ, τον
χαρακτηρισµό και τη χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων στη
γεωργία·
β) τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού αποκεντρωµένου, µόνιµου, ευρέως
προσπελάσιµου και συνδεδεµένου µε το ∆ιαδίκτυο καταλόγου
των γενετικών πόρων που διατηρούνται σήµερα in situ, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων διατήρησης των γενετικών
πόρων in situ/στη γεωργική εκµετάλλευση·
γ) τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού αποκεντρωµένου, µόνιµου, ευρέως
προσπελάσιµου και συνδεδεµένου µε το ∆ιαδίκτυο καταλόγου
των συλλογών ex situ (τράπεζες γονιδίων) και των µέσων in situ
(πόροι), καθώς και των βάσεων δεδοµένων που διατίθενται
σήµερα ή που βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης, βάσει
εθνικών καταλόγων·
δ) την προαγωγή της τακτικής ανταλλαγής τεχνικών και επιστηµονικών πληροφοριών, ιδίως εις ό, τι αφορά την προέλευση και τα
ατοµικά χαρακτηριστικά των διαθέσιµων γενετικών πόρων,
µεταξύ των αρµόδιων οργανισµών στα κράτη µέλη.
Οι δράσεις στις οποίες γίνεται αναφορά στο στοιχείο α) πρέπει να
είναι διεθνείς, συνεκτιµώντας, κατά περίπτωσιν, τις ιδιαιτερότητες
των βιογεωγραφικών περιοχών και να προάγουν ή να συµπληρώνουν, σε κοινοτικό επίπεδο, τις δραστηριότητες σε περιφερειακό ή
εθνικό επίπεδο. Οι δράσεις δεν µπορούν να περιλαµβάνουν ενισχύσεις για τη διατήρηση των ζωνών προστασίας της φύσεως.

Επιλογή δράσεων
1. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασίας του
άρθρου 8 και βάσει προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για
δράσεις, δηµοσιευόµενων στη σειρά C της Επίσηµης Εφηµερίδας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιλέγει τις ενέργειες που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος.
2. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων πρέπει να καλύπτουν
τις δράσεις και τους τοµείς στους οποίους αναφέρονται τα άρθρα
5, 6 και 7, καθώς και το παράρτηµα Ι. Το περιεχόµενο των
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων πρέπει να καθορίζεται σύµφωνα
µε τη διαδικασία στην οποία αναφέρεται το άρθρο 15 παράγραφος
2 και µε τα σχετικά άρθρα του τίτλου VI του κανονισµού (ΕΚ,
Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου
2002, για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1).
3. Οι προτάσεις δράσεων στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 5,
6 και 7, δύνανται να υποβάλλονται από οργανισµό του δηµοσίου ή
από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι κράτους µέλους
εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων των τραπεζών γονιδίων, των ΜΚΟ, των εκτροφέων, των τεχνικών ιδρυµάτων,
των πειραµατικών εκµεταλλεύσεων, των κηπουρών και των
ιδιοκτητών δασών. Οργανισµοί ή πρόσωπα εγκατεστηµένα σε τρίτες
χώρες δύνανται επίσης να υποβάλλουν προτάσεις, υπό τους όρους
του άρθρου 10.
(1) ΕΕ L 248 της 10.9.2002, σ. 1.
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4.
Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων λαµβάνονται υπόψη τα
ακόλουθα κριτήρια:
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και των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και την τήρηση όλων των
υποχρεώσεων που προβλέπονται στη σύµβαση επιχορήγησης.

α) συνάφεια µε τους στόχους του κοινοτικού προγράµµατος, όπως
αυτοί ορίζονται µε το άρθρο 1·
β) τεχνική ποιότητα των προτεινόµενων εργασιών·
γ) ικανότητα επιτυχούς διεκπεραίωσης της ενέργειας και εξασφάλισης της αποδοτικής διαχείρισής της, αξιολογούµενη υπό το
πρίσµα των πόρων και δεξιοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των
οργανωτικών ρυθµίσεων στις οποίες έχουν καταλήξει οι συµµετέχοντες·
δ) ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και δυνητική συµµετοχή στις κοινοτικές πολιτικές.
5.
Οι προτάσεις χρηµατοδότησης δράσεων στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος επιλέγονται βάσει αξιολογήσεων από
ανεξάρτητους ειδήµονες. Οι ανεξάρτητοι ειδήµονες καλούνται από
την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 57 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 και µε το άρθρο 178 του
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της
23ης ∆εκεµβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου,
για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται
στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1).
6.
Εάν είναι αναγκαίο, θεσπίζονται λεπτοµερείς διατάξεις εφαρµογής του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε τη διαδικασία στην
οποία αναφέρεται το άρθρο 15 παράγραφος 2.

Άρθρο 10
Συµµετοχή τρίτων χωρών
Στο κοινοτικό πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν οι:
α) χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ σύµφωνα µε τους όρους που έχουν θεσπιστεί
στη συµφωνία ΕΟΧ·
β) συνδεδεµένες χώρες, σύµφωνα µε τους όρους των αντίστοιχων
διµερών συµφωνιών που θεσπίζουν τις γενικές αρχές συµµετοχής
τους στα κοινοτικά προγράµµατα.

Άρθρο 12
Τεχνική αρωγή
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 57 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002, η Επιτροπή δύναται να προσφύγει
στην συνδροµή επιστηµονικών και τεχνικών ειδηµόνων για την
εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων
τεχνικών συµβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά την κατάρτιση
των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, την αξιολόγηση των τεχνικών και χρηµατοδοτικών εκθέσεων, καθώς και την παρακολούθηση την υποβολή εκθέσεων και την ενηµέρωση.
2. Υπογράφεται σύµβαση παροχής υπηρεσιών ως αποτέλεσµα
της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών στον τοµέα των
δηµόσιων προµηθειών, σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα υπό τον τίτλο
V του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002.

Άρθρο 13
Κοινοτική συνεισφορά
1. Η κοινοτική συνεισφορά στις δράσεις στις οποίες αναφέρεται
το άρθρο 5 δεν υπερβαίνει το 50 % του συνολικού κόστους της.
2. Η κοινοτική συνεισφορά στις δράσεις στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 6 και 7 δεν υπερβαίνει το 80 % του συνολικού
κόστους της δράσης.
3. Ορίζεται κοινοτική συνεισφορά µέχρι ποσοστού 100 % του
συνολικού κόστους της ενίσχυσης των άρθρων 9 παράγραφος 5
(αξιολόγηση των προτάσεων), 12 (τεχνική συνδροµή) και 14 (αξιολόγηση του κοινοτικού προγράµµατος).
4. Ο τοµέας 3 «εσωτερικές πολιτικές» των δηµοσιονοµικών
προοπτικών συµβάλλει στη χρηµατοδότηση δράσεων και της συνδροµής που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος, κατ' εφαρµογήν του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 11
Συµβάσεις επιχορήγησης
1.
Μετά την έγκριση των επιλεγµένων δράσεων, η Επιτροπή
συνάπτει συµβάσεις επιχορήγησης µε τους συµµετέχοντες στις εν
λόγω ενέργειες, σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα υπό τον τίτλο VI
του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002. Στις συµβάσεις
επιχορήγησης πρέπει να καθορίζονται λεπτοµερή κριτήρια για την
αναφορά, τη ευρεία κυκλοφορία, την προστασία και την εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων των ενεργειών.
2.
Η Επιτροπή λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ιδίως µέσω τεχνικών, διοικητικών και λογιστικών ελέγχων στις εγκαταστάσεις των
αποδεκτών, προκειµένου να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών
(1) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.

5. Στο παράρτηµα ΙΙ παρατίθεται ενδεικτική κατανοµή των
πόρων που διατίθενται στο κοινοτικό πρόγραµµα.

Άρθρο 14
Αξιολόγηση του κοινοτικού προγράµµατος
Με το πέρας του κοινοτικού προγράµµατος, η Επιτροπή ορίζει
οµάδα ανεξάρτητων ειδηµόνων επιφορτισµένων µε τη σύνταξη
έκθεσης για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, µε την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και µε τη διενέργεια των κατάλληλων
συστάσεων. Η έκθεση της οµάδας, καθώς και τα σχόλια της Επιτροπής, υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο
και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.
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Άρθρο 15

Άρθρο 16

∆ιαδικασία επιτροπής

Κατάργηση

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για τη διατήρηση, τον
χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών
πόρων στη γεωργία (καλούµενη εν προκειµένω «η επιτροπή»).
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι ένας µήνας.
3.

30.9.2004

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

4.
Η επιτροπή ενηµερώνεται τακτικά για την εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1467/94 καταργείται, υπό την επιφύλαξη
των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών που συνήψαν συµβάσεις
βάσει του εν λόγω κανονισµού.
Άρθρο 17
Θέση σε ισχύ
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 26 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. WALSH
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κοινοτικό πρόγραµµα: επιλέξιµες ενέργειες και τοµείς
1. Επιλέξιµες ενέργειες και τοµείς
Το κοινοτικό πρόγραµµα αφορά τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, την αξιολόγηση, τη συλλογή, την τεκµηρίωση, την ανάπτυξη
και τη χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων που υπάρχουν σήµερα στην επικράτεια της Κοινότητας. Οι επιλέξιµοι οργανισµοί
είναι φυτά (σπορόφυτα), ζώα (σπονδυλωτά και ορισµένα ασπόνδυλα) και µικροοργανισµοί.
Το πρόγραµµα καλύπτει υλικά που βρίσκονται στη φάση της ενεργού ανάπτυξης και υλικά εν υπνώσει (σπόροι, έµβρυα, σπέρµα
και γύρις). Καλύπτει ταυτοχρόνως τις συλλογές ex situ, in situ και την γεωργική εκµετάλλευση. Όλοι οι τύποι υλικών είναι επιλέξιµοι, συµπεριλαµβανοµένων των ποικιλιών και οικόσιτων φυλών, των τοπικών φυλών, του υλικού των εκτροφέων, των συλλογών δειγµάτων γενετικών τύπων και των άγριων ειδών.
Αποδίδεται προτεραιότητα σε είδη τα οποία είναι ή αναµένεται ευλόγως ότι θα είναι, σηµαντικά για την γεωργία, την κηπευτική
ή τη δασοκοµία στην Κοινότητα.
Προτιµάται η χρησιµοποίηση γενετικών πόρων για τους ακόλουθους σκοπούς:
α) διαφοροποίηση της παραγωγής στη γεωργία·
β) βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων·
γ) αειφόρος διαχείριση και χρησιµοποίηση των φυσικών και γεωργικών πόρων·
δ) βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και του τοπίου·
ε) προσδιορισµός των προϊόντων που επιτρέπουν νέες χρήσεις και δηµιουργούν νέες αγορές.
Κατά την απογραφή των συλλογών ή τη δηµιουργία νέων συλλογών, λαµβάνονται µέτρα στο πλαίσιο του προγράµµατος προκειµένου να εξασφαλιστεί επίσης η συνεκτίµηση της πείρας και των παραδοσιακών γνώσεων των χρηστών (γεωργών, ασχολούµενων µε την κηπευτική) όσον αφορά τις καλλιεργητικές µεθόδους, τις συγκεκριµένες χρήσεις, τη µεταποίηση, τη γεύση κ.λπ. Τα
τελευταία αυτά δεδοµένα δεν πρέπει να καταγραφούν κατά τρόπο αφηγηµατικό αλλά, στο µέτρο του δυνατού, υπό τυποποιηµένη µορφή που επιτρέπει την τεκµηρίωση και την εύκολη ανάκτηση των δεδοµένων σε ένα σχεσιακό σύστηµα βάσεων
δεδοµένων.
Όλες οι ενέργειες που διεκπεραιώνονται στο πλαίσιο του προγράµµατος πρέπει να είναι σύµµορφες µε την κοινοτική νοµοθεσία
τη σχετική µε την εµπορία σπόρων προς σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού, µε τον κοινό κατάλογο, καθώς και µε τους
φυτοϋγειονοµικούς κανόνες, τους κανόνες υγείας των ζώων και τους ζωοτεχνικούς κανόνες που ισχύουν στην Κοινότητα.
Σύµφωνα µε τους στόχους της ΚΓΠ και µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα µέτρα προαγωγής της διάδοσης και εκµετάλλευσης των τυχόν αποτελεσµάτων των εργασιών στους τοµείς της διατήρησης, του χαρακτηρισµού, της αξιολόγησης, της συλλογής, της τεκµηρίωσης, της ανάπτυξης και της χρησιµοποίησης γενετικών πόρων στη γεωργία,
τα οποία θα µπορούσαν να συµβάλουν στην επίτευξη των εν λόγω στόχων και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων. Κύριος στόχος είναι η αποδοτική και πρακτική στήριξη των σηµερινών και µελλοντικών τελικών χρηστών των γενετικών πόρων στην Κοινότητα.

2. Εξαιρούµενες δράσεις και τοµείς
Οι παρακάτω συγκεκριµένες δράσεις δεν είναι επιλέξιµες για κοινοτική χρηµατοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος
προγράµµατος: θεωρητικές µελέτες, µελέτες για την επαλήθευση υποθέσεων, µελέτες για την ανάπτυξη εργαλείων ή τεχνικών,
εργασίες στις οποίες εµπλέκονται αδοκίµαστες τεχνικές ή συστήµατα «µοντέλα» καθώς και όλες οι άλλες ερευνητικές δραστηριότητες. Τέτοιες δράσεις µπορούν να εξεταστούν υπό τα κοινοτικά προγράµµατα-πλαίσια έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
Η προσαρµογή υφιστάµενων µεθόδων για κάποια δραστηριότητα που εντάσσεται στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού θα µπορούσε, ωστόσο, να θεωρηθεί επιλέξιµη για στήριξη στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος.
∆ράσεις που είναι επιλέξιµες για στήριξη υπό το πρόγραµµα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για δραστηριότητες έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης ενδέχεται να µην τύχουν στήριξης.
Στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος δεν επιτρέπεται η υποστήριξη για υποχρεώσεις οι οποίες ήδη βρίσκονται στη φάση
της εκπλήρωσης στα κράτη µέλη ή/και που είναι επιλέξιµες για στήριξη υπό τον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο VI του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1257/1999, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 445/2002. Ωστόσο, θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι
δράσεις που οδηγούν σε συνέργεια µεταξύ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και του παρόντος προγράµµατος.
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Οι δράσεις στις οποίες εµπλέκονται κατώτερα ζώα, κατώτερα φυτά και µικροοργανισµοί, συµπεριλαµβανοµένων των µυκήτων,
είναι επιλέξιµες µόνον εφόσον η εκτροφή ή η καλλιέργειά τους γίνεται στη γη ή εφόσον αποδεικνύονται ή θα µπορούσαν να
χρησιµεύσουν στον γεωργικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των οργανισµών που είναι χρήσιµοι ως παράγοντες βιολογικού ελέγχου στη γεωργία υπό την ευρύτερη έννοια. Προβλέπεται εξαίρεση στην συγκεκριµένη περίπτωση καθορισµένων σχέσεων µεταξύ
των γονιδίων παρασίτων ή συµβίωτων αφενός, και ξενιστών τους αφετέρου, όταν αµφότεροι οι οργανισµοί πρέπει να διατηρηθούν. Η συλλογή και απόκτηση του υλικού υπόκειται στις προαναφερθείσες προτεραιότητες.

3. Τύποι δράσεων
Η εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, την αξιολόγηση, τη συλλογή, την τεκµηρίωση,
την ανάπτυξη και τη χρησιµοποίηση γενετικών πόρων στην γεωργία περιλαµβάνει στοχοθετηµένες δράσεις, συντονισµένες δράσεις
και συνοδευτικές δράσεις. Θα ενθαρρυνθούν οι ακόλουθες δράσεις:

3.1. Στοχοθετηµένες δράσεις
Οι δράσεις για την — ex situ, in situ και στην γεωργική εκµετάλλευση — διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, την αξιολόγηση, τη
συλλογή, την τεκµηρίωση, την ανάπτυξη και την χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία, αποβλέπουν στη στήριξη ή
τη συµπλήρωση, σε κοινοτικό επίπεδο, εργασιών που αναλαµβάνονται σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Οι δράσεις αυτές πρέπει
να είναι διεθνείς (λαµβανοµένων επίσης υπόψη, κατά περίπτωσιν, των βιογεωγραφικών πτυχών της περιοχής). Οι δράσεις αυτές
δεν πρέπει να εµπλέκουν ενισχύσεις για τη διατήρηση περιοχών προστασίας της φύσεως.
Οι δράσεις πρέπει να προσφέρουν προστιθέµενη αξία (διεύρυνση της γνώσης, αύξηση της χρήσης, βελτίωση των µεθοδολογιών,
ανταλλαγή µεταξύ κρατών µελών) στα αγροπεριβαλλοντικά συστήµατα για τα είδη, τις προελεύσεις, τις ποικιλίες ή φυλές που
απειλούνται µε εξαφάνιση και που χρηµατοδοτούνται ήδη σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο (π.χ. ο χαρακτηρισµός της γενετικής
ποικιλότητας και η απόσταση µεταξύ των αντίστοιχων φυλών, η χρήση τοπικών προϊόντων, ο συντονισµός και η αναζήτηση
κοινών σηµείων µεταξύ των διαχειριστών των συστηµάτων).
Εν γένει, οι δράσεις αυτές πρέπει να διεκπεραιώνονται από εγκατεστηµένους στην Κοινότητα συµµετέχοντες και να χρηµατοδοτούνται από το παρόν πρόγραµµα σε συνεργασία, κατά περίπτωσιν, µε οργανισµούς από άλλες περιοχές του κόσµου. Πρέπει να
αποδίδεται προτεραιότητα στα έργα που προβλέπουν τη συµµετοχή τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων —ο ένας από τον άλλο—
εταίρων, εγκατεστηµένων σε διαφορετικά κράτη µέλη. Πρέπει να ενθαρρύνεται η συµµετοχή ΜΚΟ και άλλων µερών τα οποία
ενδιαφέρονται για την in situ/στην γεωργική εκµετάλλευση διατήρηση.
Πρέπει να ενθαρρύνεται η διάδοση και ανταλλαγή ευρωπαϊκών γενετικών πόρων, προκειµένου να αυξηθεί η χρησιµοποίηση
υποχρησιµοποιούµενων ειδών, αλλά και η χρήση ευρέος φάσµατος γενετικών πόρων στην αειφόρο γεωργική παραγωγή.
Όσον αφορά τους φυτικούς γενετικούς πόρους, υπάρχουν ήδη ή βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Epgris ένα συνδεδεµένο µε το ∆ιαδίκτυο, αποκεντρωµένο, µόνιµο και ευρέως προσπελάσιµο ευρωπαϊκό δίκτυο των
εθνικών καταλόγων συλλογών ex situ (τραπεζών γονιδίων), των µέσων in situ (πόρων), καθώς και οι βάσεις δεδοµένων που
στηρίζονται στους εθνικούς καταλόγους. Θα πρέπει να καταρτισθούν και να εµπλουτισθούν εθνικοί κατάλογοι συλλογών ex situ
που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και ευρωπαϊκό ευρετήριο (Eurisco), όπως επίσης και να καταρτισθούν κατάλογοι
πόρων in situ (κέντρα γενετικών αποθεµάτων ή διατήρησης γονιδίων).
Θα πρέπει να καταρτισθεί ένας ευρωπαϊκός αποκεντρωµένος, µόνιµος, ευρέως προσπελάσιµος και συνδεδεµένος µε το ∆ιαδίκτυο
κατάλογος των δασικών γενετικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των πόρων in situ (κέντρα γενετικών αποθεµάτων ή κέντρα
διατήρησης γονιδίων) και να δηµιουργηθούν συλλογές ex situ βάσει των εθνικών καταλόγων, συνεκτιµώντας τις δραστηριότητες
του προγράµµατος δικτύωσης Euforgen.
Όσον αφορά τους ζωικούς γενετικούς πόρους στη γεωργική εκµετάλλευση, είναι σκόπιµο να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στη
σύσταση ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών καταλόγων σχετικών µε τις διοικητικές πτυχές (προέλευση και καθεστώς της χρηµατοδότησης, κατάσταση των φυλών και απειλές εξαφάνισης, τόπος φύλαξης των γενεαλογικών µητρώων κ.λπ.) του οποίου η διαχείριση πρέπει να συνάδει µε το DAD-IS, το σύστηµα πληροφοριών για την παγκόσµια στρατηγική για τη διαχείριση των γενετικών
πόρων εκτρεφόµενων ζώων (AnGR — Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources).
Όσον αφορά τη διατήρηση ex situ των ζωικών γενετικών πόρων (σπέρµα, έµβρυα), θα πρέπει να συσταθεί ηλεκτρονικό δίκτυο
εθνικών καταλόγων, καθώς και ευρωπαϊκό ευρετήριο που θα περιέχει, τουλάχιστον, τα δεδοµένα τύπου «διαβατηρίου». Ο κατάλογος συνίσταται κυρίως στον προσδιορισµό, την τακτική ενηµέρωση και τακτική δηµοσίευση των µέσων (αποθήκευση και
διατήρηση) για τους συλλεγόµενους στην Κοινότητα γενετικούς πόρους στη γεωργία, καθώς και στην καταγραφή και
απαρίθµηση των τρεχουσών εργασιών διατήρησης, χαρακτηρισµού, αξιολόγησης, συλλογής, τεκµηρίωσης, ανάπτυξης και χρησιµοποίησης των εν λόγω γενετικών πόρων. Είναι δυνατό επίσης να περιλαµβάνονται ελάχιστα δεδοµένα τύπου «διαβατηρίου»
µεµονωµένων εγγραφών.
Όσον αφορά τους µικροβιακούς γενετικούς πόρους, θα πρέπει να συσταθεί ένα συνδεδεµένο µε το ∆ιαδίκτυο δίκτυο των εθνικών
καταλόγων των ex situ και in situ πόρων, στο πλαίσιο του δικτύου των κέντρων βιολογικών πόρων στην Ευρώπη (EBRCN).
Ενθαρρύνονται οι περιοδικές ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων οργανισµών στα κράτη µέλη, ιδίως όσον αφορά
την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των διαθέσιµων γενετικών πόρων. Οι ανταλλαγές αυτές θα συµβάλουν στη σύσταση δικτύου εθνικών καταλόγων, το οποίο θα αποτελεί οδηγό των συλλογών γενετικών πόρων που διατηρούνται στην Κοινότητα, καθώς
και των σχετικών δραστηριοτήτων. Το αντικείµενο του δικτύου εθνικών καταλόγων είναι η στήριξη των κοινοτικών και εθνικών
δραστηριοτήτων και η ενθάρρυνση της ευρύτερης γνώσης και καλύτερης δυνατής αξιοποίησης του διατηρούµενου υλικού.
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Οι δαπάνες οι σχετικές µε την ενίσχυση του δυναµικού των ΜΚΟ, την κατάρτιση και τον έλεγχο των καταλόγων, τις περιοδικές
ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων οργανισµών στα κράτη µέλη, καθώς και µε την προετοιµασία τακτικών δηµοσιεύσεων και εκθέσεων, πρόκειται να καλυφθούν από τις συνολικές πιστώσεις εφαρµογής του προγράµµατος.
3.2. Συντονισµένες δράσεις
Αναλαµβάνονται συντονισµένες δράσεις για τη βελτίωση του συντονισµού σε κοινοτικό επίπεδο, κυρίως µέσω της οργάνωσης
σεµιναρίων και της σύνταξης εκθέσεων, της προπαρασκευής µεµονωµένων (εθνικών, περιφερειακών, τοπικών) ενεργειών για τη
διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, την αξιολόγηση, τη συλλογή, την τεκµηρίωση, την ανάπτυξη και τη χρησιµοποίηση των γενετικών
πόρων στη γεωργία, οι οποίες διεκπεραιώνονται ήδη στα κράτη µέλη. Ειδικότερα, οι δράσεις αυτές πρέπει να ενθαρρύνουν τις
ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής, επί των θεµατικών
ζητηµάτων και επί ειδικών τοπικών (στη γεωργική εκµετάλλευση), περιφερειακών ή εθνικών (των οποίων ο σχεδιασµός ή η υλοποίηση τελεί υπό την αιγίδα των κρατών µελών ή διενεργείται από ανεξάρτητους οργανισµούς) προγραµµάτων, συµπεριλαµβανοµένων επίσης των ενεργειών που υλοποιούνται ή που µπορούν να υλοποιηθούν δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1257/1999, του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων (1) και του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2082/92 του Συµβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων (2) ή της οδηγίας 98/95/ΕΚ του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου 1998, για την τροποποίηση, στα πλαίσια της ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς, των γενετικώς τροποποιηµένων φυτικών ποικιλιών και των φυτικών γενετικών πόρων, των οδηγιών 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 66/403/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ, 70/457/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ που αφορούν, αντίστοιχα την εµπορία σπόρων προς σπορά τεύτλων, κτηνοτροφικών φυτών, σιτηρών, γεωµήλων, ελαιούχων και κλωστικών φυτών,
κηπευτικών και τον κοινό κατάλογο ποικιλιών των καλλιεργούµενων φυτικών ειδών (3), µε στόχο την εξασφάλιση του συντονισµού των εν λόγω πρωτοβουλιών µεταξύ τους, µε τα µέτρα που πρόκειται να αναληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς και µε
τις σχετιζόµενες διεθνείς συνεργασίες, εξελίξεις και συµφωνίες. Οι συντονισµένες δράσεις µπορούν επίσης να περιλαµβάνουν
δραστηριότητες συντονισµού σε θεµατικά ζητήµατα (ειδικοί γενετικοί πόροι καλλιεργούµενων φυτών ή ειδικοί ζωικοί γενετικοί
πόροι) µέσω εξειδικευµένων τεχνικών οµάδων. Οι συντονισµένες δράσεις είναι διεθνείς.
3.3. Συνοδευτικές δράσεις
Οι ειδικές συνοδευτικές δράσεις περιλαµβάνουν δράσεις ενηµέρωσης, διάδοσης και παροχής συµβουλών, µεταξύ άλλων δε, περιλαµβάνουν:
— την οργάνωση σεµιναρίων, τεχνικών διασκέψεων, συναντήσεων πρακτικής εργασίας (workshops), περιστασιακών συναντήσεων
µε ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς και ενδιαφερόµενα µέρη,
— εκπαιδευτικούς κύκλους µαθηµάτων και συστήµατα κινητικότητας για ειδήµονες,
— σύνταξη τεχνικών εκθέσεων,
— προαγωγή της χρήσης των αποτελεσµάτων από την αγορά (χρήστες).
4. Στοχοθετηµένες δράσεις: περισσότερες λεπτοµέρειες για τους επιλέξιµους τοµείς
4.1. Γενετικοί πόροι καλλιεργούµενων φυτών
1. Ανάπτυξη ενός συνδεδεµένου µε το ∆ιαδίκτυο, µόνιµου και ευρύτερα προσπελάσιµου δικτύου των εθνικών καταλόγων των
γενετικών πόρων των καλλιεργούµενων φυτών (in situ και ex situ)· ενηµέρωση και βελτίωση του ευρωπαϊκού ευρετηρίου
(Eurisco).
2. Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις µεθόδους, τις τεχνικές και τις εµπειρίες όσον αφορά τις δραστηριότητες στην γεωργική εκµετάλλευση, συµπεριλαµβανοµένων των αντιλήψεων χρήσης και εµπορίας που είναι ικανές να προαγάγουν την χρησιµοποίηση υποχρησιµοποιούµενων καλλιεργειών και να συµβάλουν στη γεωργική διαφοροποίηση.
3. Απογραφή και τεκµηρίωση των in situ πόρων άγριων συγγενών φυτικών ειδών που χρησιµοποιούνται ή που θα µπορούσαν,
ενδεχοµένως, να χρησιµοποιηθούν στη διατροφή και στη γεωργία.
4. Σύσταση, επικαιροποίηση και βελτίωση των συνδεδεµένων µε το ∆ιαδίκτυο κεντρικών ευρωπαϊκών βάσεων δεδοµένων για τα
καλλιεργούµενα φυτά (European Central Crop Databases — ECCDB) µε δεδοµένα σχετικά µε τον χαρακτηρισµό και την
αξιολόγηση, και συνδεδεµένων µε το δίκτυο εθνικών καταλόγων και µε το ευρετήριο Eurisco για τα σχετικά µε τα τύπου
«διαβατήριο» δεδοµένα.
5. Σύσταση και συντονισµός µόνιµων ευρωπαϊκών συλλογών in situ, στηριζόµενων στις υφιστάµενες ex situ εθνικές ή θεσµικές
συλλογές· εφαρµογή αντιλήψεων για την από κοινού ανάληψη ευθυνών από ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τη διατήρηση
των γενετικών πόρων των καλλιεργούµενων φυτών.
6. Σύσταση και συντονισµός ευρωπαϊκού δικτύου για τη διατήρηση και επίδειξη εκτάσεων/κήπων υποχρησιµοποιούµενων γενετικών πόρων καλλιεργητικών φυτών που απειλούνται µε εξαφάνιση.
(1) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 9· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.
3
( ) ΕΕ L 25 της 1.2.1999, σ. 1.
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7. Χαρακτηρισµός και αξιολόγηση γενετικών πόρων καλλιεργούµενων φυτών, οι οποίοι θα µπορούσαν να παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή γεωργία.
8. Συλλογή, σύµφωνα µε τη διεθνή νοµοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις, γενετικών πόρων καλλιεργούµενων φυτών που ενδέχεται να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή γεωργία.
4.2. ∆ασικοί γενετικοί πόροι
1. Σύσταση ενός συνδεδεµένου µε το ∆ιαδίκτυο µόνιµου και ευρέως προσπελάσιµου δικτύου εθνικών καταλόγων για τους βασικούς γενετικούς πόρους που χρησιµοποιούνται ή που θα µπορούσαν να είναι χρήσιµοι στην αειφόρο διαχείριση των δασών
στην Ευρώπη.
2. Ανταλλαγή πληροφοριών για τις µεθόδους, τις τεχνικές και τις εµπειρίες τις σχετικές µε τη διατήρηση και τη διαχείριση των
δασικών γενετικών πόρων.
3. Αξιολόγηση και ανάπτυξη βέλτιστων επιχειρησιακών διαχειριστικών πρακτικών για τους δασικούς γενετικούς πόρους και
ενσωµάτωση συναφών δραστηριοτήτων στα εθνικά δασικά προγράµµατα.
4. Σύσταση ευρωπαϊκών δικτύων αντιπροσωπευτικών γενετικών πόρων ή µονάδων διατήρησης γονιδίων των ειδών — στόχων,
προκειµένου να βελτιωθεί η διατήρηση και ο χαρακτηρισµός σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
5. Αξιολόγηση των δασικών γενετικών πόρων σε επίπεδο ειδών και προέλευσης (συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης δοκιµών
προκειµένου περί πειραµάτων προέλευσης) που θα µπορούσαν να είναι χρήσιµοι για την αειφόρο διαχείριση των δασών στην
Ευρώπη.
6. Σύσταση και συντονισµός συλλογών για την προαγωγή της χρήσης γενετικών πόρων για σκοπούς δάσωσης, αναδάσωσης,
αποκατάστασης και βελτίωσης δένδρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
7. Συλλογή δασικών γενετικών πόρων που θα µπορούσαν να είναι χρήσιµοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
4.3. Ζωικοί γενετικοί πόροι
1. Σύσταση ενός συνδεδεµένου µε το ∆ιαδίκτυο, µόνιµου και ευρέως προσπελάσιµου ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών καταλόγων
ζωικών γενετικών πόρων ex situ και in situ/στη γεωργική εκµετάλλευση, λαµβανοµένων υπόψη των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του σχήµατος European National Coordinators for Animal Genetic Resources και σε σύνδεση µε το σύστηµα FAO/
DAD-IS.
2. Ανάπτυξη ευρωπαϊκών, τυποποιηµένων και συγκρίσιµων κριτηρίων για τον καθορισµό των εθνικών προτεραιοτήτων δράσης
στον τοµέα της αειφόρου διατήρησης και χρήσης των ζωικών γενετικών πόρων καθώς και των σχετιζόµενων απαιτήσεων διεθνούς συνεργασίας.
3. ∆ηµιουργία ευρωπαϊκών κρυογονικών τραπεζών για ζωικούς γενετικούς πόρους, βάσει εθνικών ή οργανισµικών κρυογονικών
τραπεζών.
4. Χαρακτηρισµός και αξιολόγηση ζωικών γενετικών πόρων (ειδών και φυλών) που χρησιµοποιούνται ή που θα µπορούσαν να
είναι χρήσιµοι στη διατροφή και στη γεωργία.
5. ∆ηµιουργία τυποποιηµένου ευρωπαϊκού συστήµατος ελέγχου των αποτελεσµάτων όσον αφορά τους ζωικούς γενετικούς
πόρους στη γεωργία και τεκµηρίωση των χαρακτηριστικών των φυλών και πληθυσµών ζώων εκτροφής που απειλούνται µε
εξαφάνιση.
6. ∆ηµιουργία και συντονισµός ευρωπαϊκού δικτύου τύπου «Ark farms», διασωστικών κέντρων και πάρκων ζώων εκτροφής, για
τις ευρωπαϊκές φυλές ζώων εκτροφής που απειλούνται µε εξαφάνιση.
7. Ανάπτυξη κοινών διεθνών προγραµµάτων εκτροφής για τις φυλές και τους πληθυσµούς που απειλούνται µε εξαφάνιση.
Θέσπιση κανόνων για την ανταλλαγή πληροφοριών, γενετικού υλικού και ζώων αναπαραγωγής.
8. Ανάπτυξη στρατηγικών βελτίωσης της αποδοτικότητας τοπικών φυλών, προκειµένου να αναπτυχθούν δεσµοί µεταξύ τοπικών
φυλών και των τυπικών προϊόντων τους, να προσδιοριστεί και να προαχθεί η αξία τοπικών φυλών εις ό, τι αφορά τις υπηρεσίες που παρέχουν σε περιβαλλοντικό επίπεδο (π.χ. διατήρηση του τοπίου, διαχείριση γεωργικών οικοσυστηµάτων) και τη
συµµετοχή τους στον πολυλειτουργικό χαρακτήρα της γεωργίας (π.χ. διατήρηση της αγροτικής καλλιεργητικής ποικιλότητας,
αγροτική ανάπτυξη και τουρισµός κ.λπ.).
9. Ανάπτυξη στρατηγικών που προάγουν την χρήση υποχρησιµοποιούµενων ζωικών γενετικών πόρων που θα µπορούσαν να
είναι χρήσιµοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ενδεικτική δηµοσιονοµική κατανοµή για το κοινοτικό πρόγραµµα
%
∆ράσεις

90

Στοχοθετηµένες δράσεις:

73

— για την προαγωγή της ex situ και in situ διατήρησης, χαρακτηρισµού, συλλογής και χρησιµοποίησης των
γενετικών πόρων στη γεωργία ώστε να προαχθούν ή συµπληρωθούν, σε κοινοτικό επίπεδο, οι εργασίες που
αναλαµβάνονται σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,

(53)

— για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών, συνδεδεµένων µε το ∆ιαδίκτυο αποκεντρωµένων, µόνιµων και ευρέως προσπελάσιµων καταλόγων των γενετικών πόρων στη γεωργία (ιδιαίτερα δε, της προέλευσης και των χαρακτηριστικών τους), των δραστηριοτήτων διατήρησης, των µέσων και βάσεων δεδοµένων που υπάρχουν ή
αναπτύσσονται στην Κοινότητα.

(20)

Συντονισµένες δράσεις

9

Ανταλλαγή πληροφοριών επί θεµατικών ζητηµάτων σχετικά µε τις εθνικές δράσεις και προγράµµατα, µε σκοπό
τη βελτίωση του συντονισµού των εν λόγω πρωτοβουλιών, καθώς και µε µέτρα που αναλαµβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο και µε τις εξελίξεις στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις.
Συνοδευτικές δράσεις

8

∆ράσεις πληροφόρησης, διάδοσης και παροχής συµβουλών, στις οποίες εµπλέκεται η διοργάνωση σεµιναρίων,
τεχνικών διασκέψεων, συναντήσεων µε ΜΚΟ και µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, κύκλοι µαθηµάτων και σύνταξη
τεχνικών εκθέσεων.
Τεχνική συνδροµή και διαβουλεύσεις µε ειδήµονες (αξιολόγηση)

10 (8+2)
Σύνολο

100
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Απριλίου 2004
για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή
των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους
µορφές προστασίας που να χορηγούν το κατάλληλο
καθεστώς σε κάθε πρόσωπο που έχει ανάγκη προστασίας.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 63 σηµείο 1 στοιχείο γ), σηµείο 2 στοιχείο α) και σηµείο
3 στοιχείο α),

(6)

Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η διασφάλιση,
αφενός, ότι τα κράτη µέλη εφαρµόζουν κοινά κριτήρια για
τον προσδιορισµό των προσώπων που χρήζουν όντως διεθνούς προστασίας και, αφετέρου, ότι τα εν λόγω πρόσωπα
έχουν πρόσβαση σε ελάχιστο επίπεδο παροχών σε όλα τα
κράτη µέλη.

(7)

Η προσέγγιση των διατάξεων των σχετικών µε τη χορήγηση
και το περιεχόµενο του καθεστώτος πρόσφυγα και του
καθεστώτος επικουρικής προστασίας εκτιµάται ότι θα
συµβάλει στον περιορισµό των δευτερογενών µετακινήσεων
των αιτούντων άσυλο µεταξύ κρατών µελών, όταν οι εν
λόγω µετακινήσεις οφείλονται αποκλειστικά στις διαφορές
µεταξύ των κατά τόπους νοµικών πλαισίων.

(8)

Οι ελάχιστες απαιτήσεις, εκ της φύσεώς τους, ενέχουν τη
δυνατότητα για τα κράτη µέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν
σε ισχύ περισσότερο ευνοϊκές διατάξεις για τους υπηκόους
τρίτων χωρών ή τους απάτριδες που αιτούνται διεθνή προστασία από κράτος µέλος, οσάκις το εν λόγω αίτηµα νοείται
ως στηριζόµενο στο γεγονός ότι το ενδιαφερόµενο πρόσωπο
είτε είναι πρόσφυγας κατά την έννοια του άρθρου 1Α της
σύµβασης της Γενεύης είτε χρήζει διεθνούς προστασίας γι'
άλλους λόγους.

(9)

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι ανιθαγενείς η παραµονή των
οποίων στο έδαφος των κρατών µελών επιτρέπεται όχι για
λόγους οφειλοµένους στην ανάγκη διεθνούς προστασίας,
αλλά βάσει διακριτικής ευχέρειας για ανθρωπιστικούς
λόγους ή λόγους συµπόνοιας, δεν εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

(10)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και
συνάδει µε τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως, στον
«Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία σκοπεί να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και
του δικαιώµατος ασύλου των αιτούντων άσυλο και των
µελών της οικογενείας τους που τους συνοδεύουν.

(11)

Όσον αφορά τη µεταχείριση των προσώπων που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη
δεσµεύονται από υποχρεώσεις που υπέχουν από πράξεις
διεθνούς δικαίου στις οποίες είναι µέρη και οι οποίες απαγορεύουν τις διακρίσεις.

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η κοινή πολιτική ασύλου, που περιλαµβάνει το κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα για το άσυλο, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προοδευτική
εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης, ανοικτού σε εκείνους οι οποίοι, αναγκασµένοι
από τις περιστάσεις, αναζητούν νοµίµως προστασία στην
Κοινότητα.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά την έκτακτη σύνοδο στο
Τάµπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, συµφώνησε να
καταβληθεί προσπάθεια για τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού
συστήµατος για το άσυλο, µε βάση την πλήρη και συνολική
εφαρµογή της σύµβασης της Γενεύης, της 28ης Ιουλίου
1951, σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων (εφεξής
«σύµβαση της Γενεύης»), όπως συµπληρώθηκε µε το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967 (εφεξής
«πρωτόκολλο»), επιβεβαιώνοντας έτσι την αρχή της µη επαναπροώθησης και διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν αποστέλλεται πίσω σε µέρος όπου θα υφίστατο διώξεις.

(3)

Η σύµβαση της Γενεύης και το σχετικό πρωτόκολλο αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του διεθνούς νοµικού καθεστώτος για την προστασία των προσφύγων.

(4)

Στα συµπεράσµατα του Τάµπερε αναφέρεται ότι το κοινό
ευρωπαϊκό σύστηµα για το άσυλο θα πρέπει βραχυπρόθεσµα
να περιλαµβάνει την προσέγγιση των κανόνων που διέπουν
την αναγνώριση και το περιεχόµενο του καθεστώτος
πρόσφυγα.

(5)

Στα συµπεράσµατα του Τάµπερε επισηµαίνεται περαιτέρω
ότι οι κανόνες σχετικά µε το καθεστώς πρόσφυγα είναι σκόπιµο να συµπληρώνονται από µέτρα σχετικά µε επικουρικές

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 51 Ε της 26.2.2002, σ. 325.
ΕΕ C 300 Ε της 11.12.2003, σ. 25.
ΕΕ C 221 της 17.9.2002, σ. 43.
ΕΕ C 278 της 14.11.2002, σ. 44.
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(12)

Το «βέλτιστο συµφέρον του παιδιού» θα πρέπει να αποτελεί
πρωταρχικό µέληµα των κρατών µελών κατά την εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας.

(13)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το πρωτόκολλο σχετικά µε το
δικαίωµα ασύλου των υπηκόων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(24)

Είναι επίσης σκόπιµο να θεσπισθούν ελάχιστες απαιτήσεις
για τον ορισµό και το περιεχόµενο του καθεστώτος επικουρικής προστασίας. Η επικουρική προστασία θα πρέπει να
είναι συµπληρωµατική και πρόσθετη σε σχέση µε το
καθεστώς προστασίας των προσφύγων που έχει θεσµοθετηθεί
µε τη σύµβαση της Γενεύης.

(25)

Είναι αναγκαίο να θεσπισθούν κριτήρια βάσει των οποίων θα
αποφασίζεται αν οι αιτούντες διεθνή προστασία δικαιούνται
ή όχι επικουρικής προστασίας. Τα εν λόγω κριτήρια θα
πρέπει να αντλούνται από τις διεθνείς υποχρεώσεις που
απορρέουν από νοµικά κείµενα περί δικαιωµάτων του ανθρώπου και τις πρακτικές που υφίστανται στα κράτη µέλη.

(26)

Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται εν γένει ο πληθυσµός ή
τµήµα του πληθυσµού µιας χώρας δεν συνιστούν συνήθως,
αυτοί καθαυτοί, προσωπική απειλή που θα µπορούσε να
χαρακτηρισθεί ως σοβαρή βλάβη.

(27)

Τα µέλη της οικογένειας, λόγω της σχέσης τους µε τον
πρόσφυγα και µόνο, εκτίθενται συνήθως σε διώξεις κατά
τρόπον που να µπορεί να αποτελέσει βάση για τη χορήγηση
του καθεστώτος πρόσφυγα.

Είναι αναγκαίο να θεσπισθούν κοινά κριτήρια για την
αναγνώριση των αιτούντων άσυλο ως προσφύγων κατά την
έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης της Γενεύης.

(28)

Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί κοινή αντίληψη
των εννοιών της επί τόπου ανακύπτουσας ανάγκης παροχής
προστασίας, των πηγών βλάβης ή προστασίας, της εγχώριας
προστασίας και της δίωξης, περιλαµβανοµένων των λόγων
δίωξης.

Η έννοια της εθνικής ασφάλειας και της δηµόσιας τάξης
καλύπτει επίσης τις περιπτώσεις στις οποίες υπήκοος τρίτης
χώρας ανήκει σε οργάνωση που υποστηρίζει τη διεθνή τροµοκρατία ή υποστηρίζει οργάνωση αυτού του είδους.

(29)

Καίτοι τα ευεργετήµατα που παρέχονται στα µέλη της
οικογένειας δικαιούχων του καθεστώτος της επικουρικής
προστασίας δεν ταυτίζονται κατ' ανάγκη µε τα παρεχόµενα
στον πληρούντα τις προϋποθέσεις δικαιούχο, πρέπει, εντούτοις, να είναι δίκαια σε σύγκριση προς τα ευεργετήµατα που
απολαµβάνουν οι δικαιούχοι του καθεστώτος επικουρικής
προστασίας.

(30)

Εντός των ορίων των διεθνών υποχρεώσεων, τα κράτη µέλη
µπορούν να προβλέπουν ότι η παροχή ευεργετηµάτων όσον
αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, τις κοινωνικές
παροχές, την ιατρική περίθαλψη και την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης προϋποθέτει την προηγούµενη
χορήγηση άδειας παραµονής.

(31)

Η οδηγία αυτή δεν ισχύει προκειµένου για χρηµατικές
παροχές από τα κράτη µέλη για την προαγωγή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

(32)

Οι πρακτικές δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζουν οι
δικαιούχοι του καθεστώτος πρόσφυγα ή του καθεστώτος
επικουρικής προστασίας για την αναγνώριση αλλοδαπών
πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών αποδεικτικών επίσηµων
τίτλων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.

(33)

Είναι σκόπιµο, ιδίως προκειµένου να αποφεύγονται οι κοινωνικές δυσχέρειες, να προβλέπεται υπέρ των δικαιούχων του
καθεστώτος πρόσφυγα ή του καθεστώτος επικουρικής προστασίας η άνευ διακρίσεων παροχή επαρκούς κοινωνικής
συνδροµής και επαρκών µέσων διαβιώσεως στο πλαίσιο της
κοινωνικής αρωγής.

(14)

Η αναγνώριση του καθεστώτος πρόσφυγα είναι πράξη µε
αναγνωριστικό χαρακτήρα.

(15)

Οι διαβουλεύσεις µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες µπορεί να παρέχουν πολύτιµες
οδηγίες προς τα κράτη µέλη για τη χορήγηση ή µη του
καθεστώτος πρόσφυγα σύµφωνα µε το άρθρο 1 της
σύµβασης της Γενεύης.

(16)

(17)

(18)

(19)

Είναι σκόπιµη η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για τον ορισµό και το περιεχόµενο του καθεστώτος πρόσφυγα, ούτως
ώστε οι αρµόδιοι εθνικοί φορείς των κρατών µελών να
καθοδηγούνται κατά την εφαρµογή της σύµβασης της
Γενεύης.

Προστασία µπορεί να παρέχεται όχι µόνον από το κράτος,
αλλά και από οµάδες ή οργανώσεις, συµπεριλαµβανοµένων
διεθνών οργανισµών, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις
της παρούσας οδηγίας και ελέγχουν περιοχή ή ευρύτερο
χώρο εντός του εδάφους του κράτους.

(20)

Οσάκις αξιολογούνται αιτήµατα ανηλίκων για παροχή διεθνούς προστασίας, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν
υπόψη τις µορφές δίωξης που αφορούν ειδικά τα παιδιά.

(21)

Είναι εξίσου αναγκαίο να καθιερωθεί κοινή εννοιολογική
αντίληψη του λόγου δίωξης που στηρίζεται στην «ιδιότητα
µέλους συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας».

(22)

(23)

L 304/13

Πράξεις αντιβαίνουσες προς τους σκοπούς και τις αρχές των
Ηνωµένων εθνών εκτίθενται στο προοίµιο και στα άρθρα 1
και 2 του καταστατικού χάρτη των Ηνωµένων εθνών και
αναφέρονται, µεταξύ άλλων, στις αποφάσεις των Ηνωµένων
εθνών σχετικά µε µέτρα καταπολέµησης της τροµοκρατίας,
οι οποίες δηλώνουν ότι «οι τροµοκρατικές πράξεις, µέθοδοι
και πρακτικές αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές
των Ηνωµένων εθνών» και ότι «η ενσυνείδητη χρηµατοδότηση, ο σχεδιασµός και η εξώθηση σε τροµοκρατικές
πράξεις αντιβαίνουν οµοίως στους σκοπούς και στις αρχές
των Ηνωµένων εθνών».
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 14, ο όρος «καθεστώς» µπορεί
επίσης να περιλαµβάνει το καθεστώς πρόσφυγα.

L 304/14
(34)
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Όσον αφορά την κοινωνική αρωγή και την ιατρική περίθαλψη, οι διαδικασίες και λεπτοµέρειες της παροχής των
βασικών ευεργετηµάτων θα πρέπει να καθορίζονται από το
εθνικό δίκαιο. Η δυνατότητα περιορισµού των ευεργετηµάτων για τους δικαιούχους του καθεστώτος επικουρικής προστασίας στα βασικά εξ αυτών πρέπει να γίνεται κατανοητή
υπό την έννοια ότι τα εν λόγω ευεργετήµατα καλύπτουν
τουλάχιστον την ελάχιστη στήριξη του εισοδήµατος, την
αρωγή σε περίπτωση ασθένειας, κύησης και γονικής µέριµνας, καθόσον χορηγούνται στους υπηκόους σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους.
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Άρθρο 1
(35)

(36)

(37)

Η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, συµπεριλαµβανοµένης
της περίθαλψης όσον αφορά τη σωµατική και την ψυχική
υγεία, θα πρέπει να εξασφαλίζεται στους δικαιούχους
καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας.

Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να αξιολογείται κατά τακτά διαστήµατα, λαµβανοµένης ιδίως υπόψη της
εξέλιξης των διεθνών υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον
αφορά τη µη επαναπροώθηση, της εξέλιξης της αγοράς
εργασίας στα κράτη µέλη, καθώς και της ανάπτυξης κοινών
βασικών αρχών όσον αφορά την κοινωνική ένταξη.

∆εδοµένου ότι, οι στόχοι της προτεινόµενης οδηγίας, ήτοι η
θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή διεθνούς
προστασίας από τα κράτη µέλη σε υπηκόους τρίτων χωρών
και σε απάτριδες, δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από
τα κράτη µέλη και συνεπώς, λόγω της κλίµακας και των
συνεπειών της παρούσας οδηγίας, µπορούν να επιτευχθούν
καλύτερα από την Κοινότητα, η Κοινότητα µπορεί να λάβει
µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας όπως διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την
αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο εν λόγω
άρθρο η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια
για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(38)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο είναι προσαρτηµένο στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το
Ηνωµένο Βασίλειο γνωστοποίησε, µε την από 28 Ιανουαρίου
2002 επιστολή του, την επιθυµία του να συµµετάσχει στη
θέσπιση και την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

(39)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο είναι προσαρτηµένο στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η
Ιρλανδία γνωστοποίησε, µε την από 13 Φεβρουαρίου 2002
επιστολή της, την επιθυµία της να συµµετάσχει στη θέσπιση
και την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

(40)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη
θέση της ∆ανίας, το οποίο είναι προσαρτηµένο στη συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στη
θέσπιση της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, δεν δεσµεύεται
από αυτήν, ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της,

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών
ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας
για άλλους λόγους και ο καθορισµός του περιεχοµένου της παρεχόµενης προστασίας.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
α) «διεθνής προστασία», το καθεστώς πρόσφυγα και το καθεστώς
επικουρικής προστασίας, όπως ορίζονται στα στοιχεία δ) και
στ)·
β) «σύµβαση της Γενεύης», η σύµβαση περί του καθεστώτος των
προσφύγων που υπεγράφη στη Γενεύη στις 28 Ιουλίου 1951,
όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της
31ης Ιανουαρίου 1967·
γ) «πρόσφυγας», ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος, συνεπεία
βάσιµου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας,
πολιτικών πεποιθήσεων ή συµµετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική
οµάδα, ευρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και δεν
είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυµεί να θέσει
εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας ή ο ανιθαγενής
ο οποίος, ευρισκόµενος εκτός της χώρας της προηγούµενης
συνήθους διαµονής του για τους ίδιους προαναφερθέντες
λόγους, δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυµεί να επιστρέψει σε αυτήν και στον οποίο δεν έχει εφαρµογή
το άρθρο 12·
δ) «καθεστώς πρόσφυγα», η εκ µέρους κράτους µέλους αναγνώριση υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς ως πρόσφυγα·
ε) «πρόσωπο που δικαιούται επικουρική προστασία», ο υπήκοος
τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις
για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά σε σχέση µε τον
οποίο υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι, εάν ο
ενδιαφερόµενος επιστρέψει στη χώρα της καταγωγής του ή,
στην περίπτωση ανιθαγενούς, στη χώρα της προηγούµενης
συνήθους διαµονής του, θα αντιµετωπίσει πραγµατικό κίνδυνο
να υποστεί σοβαρή βλάβη, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, και
στον οποίο δεν έχει εφαρµογή το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και
2, και που και δεν είναι σε θέση ή, λόγω του κινδύνου αυτού,
δεν επιθυµεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω
χώρας·
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στ) «καθεστώς επικουρικής προστασίας», η εκ µέρους κράτους
µέλους αναγνώριση υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς ως
προσώπου που δικαιούται επικουρική προστασία·
ζ) «αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας», η αίτηση παροχής προστασίας από κράτος µέλος που υποβάλλει υπήκοος τρίτης
χώρας ή ανιθαγενής, ο οποίος µπορεί να θεωρηθεί ότι αιτείται
καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας και ο
οποίος δεν αιτείται ρητώς να του παρασχεθεί άλλη µορφή προστασίας, µη εµπίπτουσα στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας, δυναµένη να ζητηθεί αυτοτελώς·

L 304/15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 4
Αξιολόγηση των γεγονότων και περιστάσεων

η) «µέλη της οικογένειας», εφόσον η οικογένεια υπήρχε ήδη στη
χώρα καταγωγής, τα ακόλουθα µέλη της οικογένειας του
δικαιούχου καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας
τα οποία ευρίσκονται στο ίδιο κράτος µέλος σε σχέση µε την
αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας:

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να κρίνουν ότι εναπόκειται στον
αιτούντα να υποβάλει το συντοµότερο δυνατόν όλα τα στοιχεία
που απαιτούνται για την τεκµηρίωση της αίτησης διεθνούς προστασίας. Αποτελεί καθήκον των κρατών µελών να αξιολογούν, σε
συνεργασία µε τον αιτούντα, τα συναφή στοιχεία της αίτησής του.

— ο/η σύζυγος του δικαιούχου καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας ή ο/η σύντροφος που διατηρεί σταθερή σχέση µε το εν λόγω πρόσωπο σε ελεύθερη ένωση,
υπό την προϋπόθεση ότι η νοµοθεσία ή η πρακτική του
οικείου κράτους µέλους αντιµετωπίζει τα άγαµα ζεύγη
κατά τρόπο παρόµοιο µε τον ισχύοντα για τα έγγαµα ζεύγη
βάσει του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών,

2. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 στοιχεία συνίστανται σε
δηλώσεις του αιτούντος και σε όλα τα έγγραφα που έχει ο αιτών
στη διάθεσή του σχετικά µε την ηλικία του, το προσωπικό του ιστορικό καθώς και το ιστορικό των οικείων συγγενών του, την ταυτότητα, την (τις) ιθαγένεια(-ες), τη (τις) χώρα(-ες) και το (τα)
µέρος(-η) προηγούµενης διαµονής του, προηγούµενες αιτήσεις
ασύλου, τα δροµολόγια που ακολούθησε, το δελτίο ταυτότητας και
τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και τους λόγους για τους οποίους
ζητεί διεθνή προστασία.

— τα ανήλικα τέκνα του ζεύγους της πρώτης περίπτωσης ή
του δικαιούχου καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άγαµα και
εξαρτηµένα, ασχέτως αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάµου ή
αν είναι υιοθετηµένα, όπως ορίζεται από την εθνική νοµοθεσία·
θ) «ασυνόδευτοι ανήλικοι», οι υπήκοοι τρίτης χώρας ή οι ανιθαγενείς ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, οι οποίοι καταφθάνουν
στο έδαφος των κρατών µελών χωρίς να συνοδεύονται από
ενήλικα υπεύθυνο για αυτούς βάσει νόµου ή εθίµου και για
όσον χρόνο δεν έχουν τεθεί υπό την ουσιαστική φροντίδα ενός
τέτοιου προσώπου· ο όρος καλύπτει επίσης τους ανηλίκους
που αφέθηκαν ασυνόδευτοι κατόπιν της εισόδου τους στο
έδαφος των κρατών µελών·
ι) «άδεια παραµονής», κάθε άδεια η οποία εκδίδεται από τις αρχές
ενός κράτους µέλους, σύµφωνα µε τον τύπο που προβλέπει η
νοµοθεσία του εν λόγω κράτους και η οποία επιτρέπει σε
υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή τη διαµονή στο έδαφός του·

3. Η αξιολόγηση της αίτησης διεθνούς προστασίας θα πρέπει να
γίνεται σε εξατοµικευµένη βάση και να περιλαµβάνει τη
συνεκτίµηση:
α) όλων των συναφών στοιχείων που σχετίζονται µε τη χώρα καταγωγής κατά τον χρόνο λήψης απόφασης σχετικά µε την αίτηση,
συµπεριλαµβανοµένων των νόµων και των κανονισµών στη χώρα
καταγωγής και του τρόπου εφαρµογής τους·
β) των συναφών δηλώσεων και εγγράφων που υπέβαλε ο αιτών,
συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων σχετικά µε το εάν ο αιτών έχει
ήδη ή ενδέχεται να υποστεί δίωξη ή σοβαρή βλάβη·
γ) την ατοµική κατάσταση και τις προσωπικές περιστάσεις του
αιτούντος, συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων όπως το προσωπικό ιστορικό, το φύλο και η ηλικία, ούτως ώστε να εκτιµηθεί
εάν, βάσει των προσωπικών περιστάσεων του αιτούντος, οι
πράξεις στις οποίες έχει ήδη ή θα µπορούσε να εκτεθεί ισοδυναµούν µε δίωξη ή σοβαρή βλάβη·

Άρθρο 3

δ) εάν οι δραστηριότητες του αιτούντος από τότε που εγκατέλειψε
τη χώρα καταγωγής του ανελήφθησαν µε αποκλειστικό ή κύριο
σκοπό τη δηµιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας, ούτως ώστε να εκτιµηθεί
εάν ο ενδιαφερόµενος θα εκτεθεί, συνεπεία των δραστηριοτήτων
αυτών, σε δίωξη ή σοβαρή βλάβη σε περίπτωση επιστροφής του
στην εν λόγω χώρα·

Ευνοϊκότερες διατάξεις

ε) εάν θα ήταν εύλογο να αναµένεται ότι ο αιτών θα θέσει εαυτόν
υπό την προστασία άλλης χώρας την ιθαγένεια της οποίας θα
µπορούσε να διεκδικήσει.

Τα κράτη µέλη δύνανται να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ
ευνοϊκότερες διατάξεις για να καθορίζουν το ποιος δικαιούται να
θεωρηθεί πρόσφυγας ή πρόσωπο που δικαιούται επικουρική προστασία και το περιεχόµενο της διεθνούς προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές συνάδουν µε την παρούσα οδηγία.

4. Το γεγονός ότι ο αιτών έχει ήδη υποστεί δίωξη ή σοβαρή
βλάβη ή άµεσες απειλές τέτοιας δίωξης ή βλάβης αποτελεί σοβαρή
ένδειξη ότι είναι βάσιµος ο φόβος του αιτούντος ότι θα υποστεί
δίωξη ή ότι διατρέχει πραγµατικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης, εκτός
εάν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι για να πιστεύει κανείς ότι η εν λόγω
δίωξη ή σοβαρή βλάβη δεν θα επαναληφθεί.

ια) «χώρα καταγωγής», η χώρα ή οι χώρες της ιθαγένειας ή, για
τους ανιθαγενείς, της προηγούµενης συνήθους διαµονής.
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5.
Οσάκις τα κράτη µέλη εφαρµόζουν την αρχή σύµφωνα µε την
οποία εναπόκειται στον αιτούντα να τεκµηριώσει την αίτηση
παροχής διεθνούς προστασίας και οσάκις ορισµένες πτυχές των
δηλώσεων του αιτούντος δεν τεκµηριώνονται µε έγγραφα ή άλλες
αποδείξεις, οι πτυχές αυτές δεν χρειάζονται επιβεβαίωση, όταν
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) ο αιτών έχει καταβάλει πραγµατική προσπάθεια να τεκµηριώσει
την αίτησή του·
β) έχουν υποβληθεί όλα τα συναφή στοιχεία, τα οποία έχει ο αιτών
στη διάθεσή του και έχει δοθεί ικανοποιητική εξήγηση για την
τυχόν έλλειψη άλλων λυσιτελών στοιχείων·
γ) οι δηλώσεις του αιτούντος θεωρούνται συνεπείς και ευλογοφανείς και δεν έρχονται σε αντίθεση µε διαθέσιµα ειδικά και γενικά
στοιχεία που αφορούν την περίπτωσή του·
δ) ο αιτών αιτήθηκε την παροχή διεθνούς προστασίας το νωρίτερο
δυνατόν, εκτός εάν αποδείξει ότι υπήρχε σοβαρός λόγος που
τον εµπόδισε να το πράξει·
ε) η γενική αξιοπιστία του αιτούντος είναι αποδεδειγµένη.
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Άρθρο 7
Φορείς προστασίας

1.

Προστασία µπορεί να παρέχεται από:

α) το κράτος· ή
β) οµάδες ή οργανώσεις, συµπεριλαµβανοµένων διεθνών οργανισµών, που ελέγχουν το κράτος ή ουσιώδες µέρος του εδάφους
του κράτους.
2. Προστασία παρέχεται κατά κανόνα όταν οι φορείς της
παραγράφου 1 λαµβάνουν εύλογα µέτρα για να αποτρέψουν τη
δίωξη ή την πρόκληση σοβαρής βλάβης, µεταξύ άλλων µε τη λειτουργία αποτελεσµατικού νοµικού συστήµατος για τον εντοπισµό,
την ποινική δίωξη και τον κολασµό πράξεων που συνιστούν δίωξη ή
σοβαρή βλάβη, και ο αιτών έχει πρόσβαση στην προστασία αυτή.
3. Οσάκις τα κράτη µέλη αξιολογούν εάν διεθνής οργάνωση
ελέγχει ένα κράτος ή ουσιώδες µέρος του εδάφους του και παρέχει
προστασία όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2, λαµβάνουν
υπόψη τυχόν κατευθυντήριες γραµµές που παρέχονται σε οικείες
πράξεις του Συµβουλίου.

Άρθρο 5
Ανάγκες παροχής διεθνούς προστασίας οι οποίες ανακύπτουν
επιτόπου
1.
Ο βάσιµος φόβος διώξεως ή ο πραγµατικός κίνδυνος
σοβαρής βλάβης µπορεί να στηρίζεται σε γεγονότα τα οποία επήλθαν µετά την αναχώρηση του αιτούντος από τη χώρα καταγωγής
του.
2.
Ο βάσιµος φόβος διώξεως ή ο πραγµατικός κίνδυνος
σοβαρής βλάβης µπορεί να στηρίζεται σε δραστηριότητες στις
οποίες ο αιτών επιδόθηκε µετά την αναχώρησή του από τη χώρα
καταγωγής, ιδίως εάν αποδεικνύεται ότι οι δραστηριότητες τις
οποίες επικαλείται αποτελούν εκδήλωση και προέκταση πεποιθήσεων ή προσανατολισµών τις οποίες ο αιτών είχε ήδη στη χώρα
καταγωγής.
3.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σύµβασης της Γενεύης,
τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν ότι δεν αναγνωρίζεται
καταρχήν καθεστώς πρόσφυγα στον αιτούντα που υποβάλλει µεταγενέστερη αίτηση, εάν ο κίνδυνος δίωξης βασίζεται σε περιστάσεις
που ο αιτών προκάλεσε εσκεµµένως µετά την αναχώρησή του από
τη χώρα καταγωγής.

Άρθρο 6
Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης
Στους φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης συµπεριλαµβάνονται:
α) το κράτος·
β) οµάδες ή οργανώσεις που ελέγχουν το κράτος ή ουσιώδες
µέρος του εδάφους του κράτους·
γ) µη κρατικοί φορείς, εάν µπορεί να καταδειχθεί ότι οι φορείς που
αναφέρονται υπό στοιχεία α) και β), περιλαµβανοµένων των
διεθνών οργανισµών, δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυµούν να
παράσχουν προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης,
όπως ορίζεται µε το άρθρο 7.

Άρθρο 8
Εγχώρια προστασία
1. Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν ότι ο αιτών δεν
χρήζει διεθνούς προστασίας εάν σε τµήµα της χώρας καταγωγής
δεν υφίσταται βάσιµος φόβος δίωξης ή πραγµατικός κίνδυνος
πρόκλησης σοβαρής βλάβης, είναι δε ευλόγως αναµενόµενο ο αιτών
να παραµείνει στο τµήµα αυτό της χώρας.
2. Εξετάζοντας εάν η κατάσταση σε τµήµα της χώρας καταγωγής αντιστοιχεί στην περιγραφόµενη µε την παράγραφο 1, τα
κράτη µέλη, κατά τον χρόνο λήψεως της αποφάσεως επί της
αιτήσεως, λαµβάνουν υπόψη τις γενικές περιστάσεις που επικρατούν στο εν λόγω τµήµα της χώρας και τις προσωπικές περιστάσεις
του αιτούντος.
3. Η παράγραφος 1 µπορεί να εφαρµόζεται παρά τα τεχνικά
εµπόδια επιστροφής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ

Άρθρο 9
Πράξεις δίωξης
1. Οι πράξεις διώξεως κατά την έννοια του άρθρου 1Α της
σύµβασης της Γενεύης πρέπει:
α) να είναι αρκούντως σοβαρές λόγω της φύσης ή της επανάληψής
τους ώστε να συνιστούν σοβαρή παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ειδικά των δικαιωµάτων από τα οποία δεν
χωρεί παρέκκλιση βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 της
ευρωπαϊκής σύµβασης για την προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών· ή
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β) να αποτελούν σώρευση διαφόρων µέτρων συµπεριλαµβανοµένων
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η οποία να είναι αρκούντος σοβαρή ούτως ώστε να θίγεται ένα άτοµο κατά τρόπο αντίστοιχο µε τον αναφερόµενο στο στοιχείο α).
2.
Οι πράξεις που µπορούν να χαρακτηρισθούν ως πράξεις
δίωξης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µπορούν µεταξύ άλλων να
έχουν τη µορφή:
α) πράξεων σωµατικής ή ψυχικής βίας, συµπεριλαµβανοµένων
πράξεων σεξουαλικής βίας·
β) νοµικών, διοικητικών, αστυνοµικών ή/και δικαστικών µέτρων,
τα οποία εισάγουν διακρίσεις αφεαυτά ή εφαρµόζονται κατά
τρόπο εισάγοντα διακρίσεις·
γ) ποινικής δίωξης ή επιβολής ποινής η οποία είναι δυσανάλογη ή
µεροληπτική·
δ) άρνησης ένδικων µέσων µε αποτέλεσµα την επιβολή δυσανάλογης ή µεροληπτικής ποινής·
ε) ποινικής δίωξης ή επιβολής ποινής για την άρνηση εκπλήρωσης
στρατιωτικής θητείας σε σύρραξη, εάν η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας θα συµπεριλάµβανε εγκλήµατα ή πράξεις που
εµπίπτουν στις ρήτρες εξαίρεσης που προβλέπονται στο άρθρο
12 παράγραφος 2·
στ) πράξεων που στοχεύουν το φύλο ή τα παιδιά.
3.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 στοιχείο γ) πρέπει να υπάρχει συσχετισµός µεταξύ των λόγων που αναφέρονται στο άρθρο 12 και των
πράξεων δίωξης όπως ορίζονται στην παράγραφο 1.
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συνείδηση ώστε ένα πρόσωπο να µην πρέπει να αναγκάζεται
να τις αποκηρύξει και
— η οµάδα έχει ιδιαίτερη ταυτότητα στην οικεία χώρα, διότι
γίνεται αντιληπτή ως διαφορετική οµάδα από τον περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο.
Ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής
µια ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα µπορεί να περιλαµβάνει οµάδα
που βασίζεται στο κοινό χαρακτηριστικό του γενετήσιου προσανατολισµού. Ο γενετήσιος προσανατολισµός δεν µπορεί να
νοηθεί ως περιλαµβάνων πράξεις θεωρούµενες αξιόποινες κατά
το εθνικό δίκαιο των κρατών µελών. Μπορούν να λαµβάνονται
υπόψη πτυχές συνδεόµενες µε το φύλο, χωρίς να αποτελούν
αυτές καθ' εαυτές τεκµήριο της εφαρµογής του παρόντος
άρθρου·
ε) η έννοια των πολιτικών πεποιθήσεων περιλαµβάνει ιδίως την
υποστήριξη άποψης, ιδέας ή πεποιθήσεως επί ζητήµατος που
σχετίζεται µε τους ενδεχόµενους φορείς δίωξης του άρθρου 9
και µε τις πολιτικές ή τις µεθόδους τους, ανεξαρτήτως του εάν
ο αιτών έχει εκδηλώσει εµπράκτως την εν λόγω άποψη, ιδέα ή
πεποίθηση.
2. Κατά την αξιολόγηση του βασίµου του φόβου του αιτούντος
ότι θα υποστεί δίωξη, δεν ασκεί επιρροή το εάν ο αιτών χαρακτηρίζεται πράγµατι από το φυλετικό, θρησκευτικό, εθνικό, κοινωνικό ή
πολιτικό στοιχείο, το οποίο προκαλεί τη δίωξη, υπό την προϋπόθεση ότι το χαρακτηριστικό αυτό του αποδίδεται από τον δράστη
της δίωξης.

Άρθρο 11
Άρθρο 10

Παύση

Λόγοι δίωξης

1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής παύει να είναι πρόσφυγας εάν:

1.
Κατά την αξιολόγηση των λόγων της δίωξης, τα κράτη µέλη
λαµβάνουν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
α) η έννοια της φυλής περιλαµβάνει το στοιχείο του χρώµατος, της
καταγωγής ή του γεγονότος ότι το άτοµο ανήκει σε συγκεκριµένη εθνοτική οµάδα·
β) η έννοια της θρησκείας περιλαµβάνει ιδίως την υιοθέτηση
θεϊστικών, αγνωστικιστικών ή αθεϊστικών πεποιθήσεων, τη συµµετοχή σε τυπική λατρεία, σε ιδιωτικό ή δηµόσιο χώρο, είτε κατά
µόνας είτε σε κοινωνία µε άλλους, την αποχή από τη λατρεία
αυτή, άλλες θρησκευτικές πράξεις ή εκδηλώσεις απόψεων ή
µορφές ατοµικής ή συλλογικής συµπεριφοράς που στηρίζονται
σε ή υπαγορεύονται από θρησκευτικές πεποιθήσεις·
γ) η έννοια της ιθαγένειας δεν περιορίζεται µόνο στην ιδιότητα του
πολίτη ή την έλλειψή της, αλλά περιλαµβάνει ιδίως την ιδιότητα
του µέλους µίας οµάδας η οποία προσδιορίζεται από την πολιτιστική, εθνοτική ή γλωσσική της ταυτότητα, τις κοινές γεωγραφικές ή πολιτικές καταβολές ή τη σχέση της µε τον πληθυσµό
άλλης χώρας·
δ) η οµάδα θεωρείται ως ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα όταν, µεταξύ
άλλων:
— τα µέλη της οµάδας αυτής έχουν κοινά εγγενή χαρακτηριστικά ή κοινό ιστορικό παρελθόν το οποίο δεν µπορεί να
µεταβληθεί ή έχουν από κοινού χαρακτηριστικά ή πεποιθήσεις τόσο θεµελιώδους σηµασίας για την ταυτότητα ή τη

α) εξασφαλίσει εκ νέου οικειοθελώς την προστασία της χώρας της
ιθαγένειας· ή
β) ανακτήσει οικειοθελώς την ιθαγένεια που απώλεσε κατά το
παρελθόν· ή
γ) αποκτήσει νέα ιθαγένεια και απολαύει της προστασίας της
χώρας που του χορήγησε τη νέα ιθαγένεια· ή
δ) έχει εγκατασταθεί εκ νέου οικειοθελώς στη χώρα που είχε εγκαταλείψει ή εκτός της οποίας είχε παραµείνει εξαιτίας του φόβου
ότι θα υποστεί δίωξη· ή
ε) δεν µπορεί πλέον να εξακολουθεί να αρνείται την προστασία
που του παρέχει η χώρα της ιθαγένεια, διότι έχουν παύσει να
υφίστανται οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή του
ως πρόσφυγα·
στ) στην περίπτωση των ανιθαγενών, εάν αποκτήσει τη δυνατότητα
να επιστρέψει στη χώρα της πρώην συνήθους διαµονής του
διότι έχουν παύσει να υφίστανται οι συνθήκες που οδήγησαν
στην αναγνώρισή του ως πρόσφυγα.
2. Για την εφαρµογή των στοιχείων ε) και στ) της παραγράφου
1, τα κράτη µέλη εξετάζουν κατά πόσον η µεταβολή των συνθηκών
είναι τόσο ουσιαστικής και µη προσωρινής φύσεως, ώστε ο φόβος
του πρόσφυγα ότι θα υποστεί διώξεις να µην µπορεί πλέον να θεωρείται βάσιµος.
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Άρθρο 12
Αποκλεισµός από το καθεστώς πρόσφυγα
1.
Υπήκοος τρίτης χώρας η ανιθαγενής αποκλείεται από το
καθεστώς πρόσφυγα εφόσον:
α) εµπίπτει στο πεδίο του άρθρου 1∆, της σύµβασης της Γενεύης,
το οποίο αφορά την παροχή προστασίας ή συνδροµής από
όργανα ή οργανισµούς των Ηνωµένων Εθνών, εκτός της Ύπατης
Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Σε περίπτωση που η εν λόγω προστασία ή συνδροµή έχει παύσει για
οποιοδήποτε λόγο, χωρίς να έχει διευθετηθεί οριστικά η κατάσταση των προσώπων αυτών σύµφωνα µε τα οικεία ψηφίσµατα
της γενικής συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, τα πρόσωπα αυτά
θα δικαιούνται αυτοδικαίως τα ευεργετήµατα της παρούσας
οδηγίας·
β) αναγνωρίζεται από τις αρµόδιες αρχές της χώρας όπου έχει
µετοικήσει ως έχοντα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της ιθαγένειας της εν λόγω χώρας ή
δικαιώµατα και υποχρεώσεις αντίστοιχα προς αυτά.
2.
Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής αποκλείεται από το
καθεστώς πρόσφυγα όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται
ότι:
α) έχει διαπράξει έγκληµα κατά της ειρήνης, έγκληµα πολέµου ή
έγκληµα κατά της ανθρωπότητας, όπως ορίζονται στις διεθνείς
συµβάσεις που έχουν καταρτισθεί µε σκοπό τη θέσπιση διατάξεων σχετικών µε τα εγκλήµατα αυτά·
β) έχει διαπράξει σοβαρό µη πολιτικό έγκληµα εκτός της χώρας
ασύλου πριν γίνει δεκτός ως πρόσφυγας, ήτοι κατά τον χρόνο
έκδοσης άδειας παραµονής βασισµένης στην αναγνώριση του
καθεστώτος πρόσφυγα ιδιαίτερα σκληρές πράξεις, έστω και αν
διαπράττονται µε υποτιθέµενο πολιτικό στόχο, µπορούν να
χαρακτηρισθούν ως σοβαρά µη πολιτικά εγκλήµατα·
γ) είναι ένοχος πράξεων που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και
τις αρχές των Ηνωµένων Εθνών όπως ορίζονται στο προοίµιο
και στα άρθρα 1 και 2 του καταστατικού χάρτη των Ηνωµένων
Εθνών.
3.
Η παράγραφος 2 έχει εφαρµογή σε άτοµα τα οποία είναι
ηθικοί αυτουργοί ή συµµετέχουν άλλως στη διάπραξη των προβλεποµένων στην εν λόγω παράγραφο εγκληµάτων ή πράξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ

Άρθρο 13
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Άρθρο 14

Ανάκληση, τερµατισµός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος
πρόσφυγα

1. Όσον αφορά αιτήσεις διεθνούς προστασίας οι οποίες υποβάλλονται µετά την έναρξη ισχύος της παρούσης οδηγίας, τα κράτη
µέλη ανακαλούν, τερµατίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν το
καθεστώς πρόσφυγα ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, το
οποίο έχει χορηγηθεί από κυβερνητικό, διοικητικό, δικαστικό ή
οιονεί δικαστικό όργανο, εφόσον το πρόσωπο αυτό παύσει να είναι
πρόσφυγας σύµφωνα µε το άρθρο 11.

2. Με την επιφύλαξη του καθήκοντος του πρόσφυγα, σύµφωνα
µε το άρθρο 4 παράγραφος 1, να αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκοµίζει κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο έχει στη
διάθεσή του, το κράτος µέλος που χορήγησε το καθεστώς πρόσφυγα καταδεικνύει σε εξατοµικευµένη βάση ότι ο ενδιαφερόµενος
έχει παύσει να είναι πρόσφυγας ή δεν υπήρξε ποτέ πρόσφυγας
σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

3. Τα κράτη µέλη ανακαλούν, τερµατίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν το καθεστώς πρόσφυγα ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς εάν, αφού του χορηγήθηκε το καθεστώς πρόσφυγα, το
οικείο κράτος µέλος αποδείξει ότι:
α) το εν λόγω πρόσωπο θα έπρεπε να είχε αποκλεισθεί ή αποκλείεται από το καθεστώς πρόσφυγα σύµφωνα µε το άρθρο 12·
β) η εκ µέρους του ενδιαφεροµένου διαστρέβλωση ή παράλειψη
γεγονότων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική για τη χορήγηση του καθεστώτος
πρόσφυγα.
4. Τα κράτη µέλη δύνανται να ανακαλούν, να τερµατίζουν ή να
αρνούνται να ανανεώσουν το καθεστώς που χορηγήθηκε σε πρόσφυγα από κυβερνητικό, διοικητικό, δικαστικό ή οιονεί δικαστικό
όργανο, όταν:
α) µπορεί για εύλογους λόγους να θεωρηθεί ότι το πρόσωπο αυτό
συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους µέλους στο
οποίο ευρίσκεται·
β) το πρόσωπο αυτό, έχοντας καταδικασθεί τελεσίδικα για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήµατος, συνιστά κίνδυνο για την
κοινωνία του εν λόγω κράτους µέλους.
5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4, τα κράτη µέλη µπορούν
να αποφασίζουν να µην χορηγήσουν καθεστώς σε πρόσφυγα, όταν
δεν έχει ληφθεί ακόµα τέτοια απόφαση.

Χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα
Τα κράτη µέλη χορηγούν το καθεστώς πρόσφυγα σε υπηκόους
τρίτων χωρών ή σε ανιθαγενείς που πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις σύµφωνα µε τα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ.

6. Τα πρόσωπα στα οποία έχουν εφαρµογή οι παράγραφοι 4 ή
5 απολαύουν δικαιωµάτων που προβλέπονται ή είναι ανάλογα των
προβλεποµένων στα άρθρα 3, 4, 16, 22, 31, 32 και 33 της
σύµβασης της Γενεύης, εφόσον είναι παρόντα στο κράτος µέλος.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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3. Τα κράτη µέλη δύνανται να αποκλείουν τους υπηκόους
τρίτων χωρών ή τους ανιθαγενείς από το δικαίωµα επικουρικής προστασίας, εάν τα πρόσωπα αυτά διέπραξαν, πριν από την εισδοχή
τους στο κράτος µέλος, ένα ή περισσότερα εγκλήµατα, εκτός του
πεδίου εφαρµογής της παραγράφου 1, τα οποία θα επέσυραν την
ποινή της φυλάκισης εάν είχαν διαπραχθεί στο οικείο κράτος µέλος,
και εγκατέλειψαν τη χώρα καταγωγής τους αποκλειστικά και µόνο
για να αποφύγουν κυρώσεις συνεπεία των εγκληµάτων αυτών.

Άρθρο 15
Σοβαρή βλάβη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Η σοβαρή βλάβη συνίσταται σε:
α) θανατική ποινή ή εκτέλεση· ή

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

β) βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση ή
τιµωρία του αιτούντος στη χώρα καταγωγής του· ή
γ) σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωµατικής
ακεραιότητας αµάχου λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης.
Άρθρο 16
Παύση της επικουρικής προστασίας
1.
Ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής παύει να δικαιούται
επικουρικής προστασίας όταν οι περιστάσεις οι οποίες οδήγησαν
στην αναγνώριση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας έχουν
εκλείψει ή έχουν µεταβληθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε να µην απαιτείται πλέον προστασία.
2.
Κατά την εφαρµογή της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη εξετάζουν εάν η µεταβολή των συνθηκών έχει τόσο ουσιαστικό και µη
προσωρινό χαρακτήρα ώστε ο δικαιούχος επικουρικής προστασίας
να µην αντιµετωπίζει πλέον πραγµατικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης.

Άρθρο 17

Άρθρο 18
Χορήγηση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας
Τα κράτη µέλη χορηγούν καθεστώς επικουρικής προστασίας σε
υπηκόους τρίτων χωρών ή σε ανιθαγενείς που πληρούν τις οικείες
προϋποθέσεις σύµφωνα µε τα κεφάλαια ΙΙ και V.

Άρθρο 19
Ανάκληση, τερµατισµός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος
επικουρικής προστασίας
1. Όσον αφορά αιτήσεις διεθνούς προστασίας οι οποίες υποβάλλονται µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη
µέλη ανακαλούν, τερµατίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν το
καθεστώς επικουρικής προστασίας ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή
ανιθαγενούς, το οποίο χορηγήθηκε από κυβερνητικό, διοικητικό,
δικαστικό ή οιονεί δικαστικό όργανο, εφόσον το πρόσωπο αυτό
παύσει να δικαιούται επικουρικής προστασίας σύµφωνα µε το
άρθρο 16.

Αποκλεισµός από την επικουρική προστασία
1.
Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής δεν δικαιούται επικουρική προστασία όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να θεωρείται ότι:
α) έχει διαπράξει έγκληµα κατά της ειρήνης, έγκληµα πολέµου ή
έγκληµα κατά της ανθρωπότητας, όπως τα εγκλήµατα αυτά
ορίζονται στις διεθνείς συµβάσεις που έχουν καταρτισθεί µε
σκοπό τη θέσπιση διατάξεων σχετικών µε τα εγκλήµατα αυτά·
β) έχει διαπράξει σοβαρό έγκληµα·
γ) είναι ένοχος πράξεων που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και
τις αρχές των Ηνωµένων εθνών όπως ορίζονται στο προοίµιο και
στα άρθρα 1 και 2 του καταστατικού χάρτη των Ηνωµένων
εθνών·
δ) συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία ή για την ασφάλεια του
κράτους µέλους στο οποίο βρίσκονται.
2.
Η παράγραφος 1 έχει εφαρµογή στα πρόσωπα που είναι
ηθικοί αυτουργοί ή συµµετέχουν άλλως στη διάπραξη των εγκληµάτων ή πράξεων που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να ανακαλούν, να τερµατίζουν ή να
αρνούνται να ανανεώσουν το καθεστώς επικουρικής προστασίας
ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, το οποίο χορηγήθηκε
από κυβερνητικό, διοικητικό, δικαστικό ή οιονεί δικαστικό όργανο,
εφόσον µετά τη χορήγηση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας
το πρόσωπο αυτό θα έπρεπε να είχε αποκλεισθεί από το δικαίωµα
επικουρικής προστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 3.
3. Τα κράτη µέλη ανακαλούν, τερµατίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν το καθεστώς επικουρικής προστασίας ενός υπηκόου τρίτης
χώρας ή ενός ανιθαγενούς, εάν:
α) αφού του αναγνωρισθεί το καθεστώς αυτό, το εν λόγω πρόσωπο
έπρεπε να είχε αποκλεισθεί ή αποκλείεται του δικαιώµατος επικουρικής προστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφοι 1
και 2·
β) η εκ µέρους του διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική για τη χορήγηση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας.
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4.
Με την επιφύλαξη του καθήκοντος του υπηκόου τρίτης
χώρας ή του ανιθαγενούς, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1,
να αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκοµίζει κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο έχει στη διάθεσή του, το κράτος µέλος το
οποίο έχει αναγνωρίσει το καθεστώς επικουρικής προστασίας καταδεικνύει σε εξατοµικευµένη βάση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει παύσει
να δικαιούται ή δεν δικαιούται επικουρική προστασία σύµφωνα µε
τις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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2. Οσάκις δεν απαγορεύεται από τις διεθνείς υποχρεώσεις της
παραγράφου 1, ένα κράτος µέλος δύναται να αναπροωθήσει πρόσφυγα, ανεξαρτήτως του αν αναγνωρίζεται επισήµως ως τέτοιος,
όταν:
α) υφίστανται εύλογοι λόγοι για να θεωρείται ότι το εν λόγω πρόσωπο αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους µέλους
στο οποίο ευρίσκεται· ή
β) δεδοµένου ότι έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τη διάπραξη
ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήµατος, συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία του κράτους µέλους αυτού.
3. Τα κράτη µέλη δύνανται να ανακαλούν, να τερµατίζουν ή να
αρνούνται να ανανεώσουν ή να χορηγήσουν την άδεια παραµονής
πρόσφυγα επί του οποίου έχει εφαρµογή η παράγραφος 2.

Άρθρο 20
Γενικοί κανόνες
1.
Το παρόν κεφάλαιο δεν θίγει τα δικαιώµατα που προβλέπονται στη σύµβαση της Γενεύης.
2.
Το παρόν κεφάλαιο έχει εφαρµογή στους πρόσφυγες και στα
πρόσωπα που δικαιούνται επικουρική προστασία, εκτός αν ορίζεται
άλλως.
3.
Κατά την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου, τα κράτη µέλη
λαµβάνουν υπόψη την ειδική κατάσταση ευάλωτων προσώπων,
όπως οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα πρόσωπα µε ειδικές
ανάγκες, οι ηλικιωµένοι, οι έγκυοι, οι άγαµοι γονείς που έχουν
ανήλικα τέκνα και πρόσωπα που υπήρξαν θύµατα βασανιστηρίων,
βιασµού ή άλλων σοβαρών µορφών ψυχολογικής, σωµατικής ή
σεξουαλικής βίας.
4.
Η παράγραφος 3 έχει εφαρµογή µόνο στα πρόσωπα για τα
οποία διαπιστώνεται ότι έχουν ειδικές ανάγκες µετά από εξατοµικευµένη αξιολόγηση της περίπτωσής τους.
5.
Το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό
µέληµα για τα κράτη µέλη κατά την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος κεφαλαίου που αφορούν ανηλίκους.
6.
Τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίζουν, εντός των ορίων της
σύµβασης της Γενεύης, τα ευεργετήµατα του παρόντος κεφαλαίου
τα οποία παρέχονται σε πρόσφυγα, το καθεστώς ως πρόσφυγα του
οποίου έχει χορηγηθεί βάσει δραστηριοτήτων στις οποίες επιδόθηκε
µε µοναδικό ή κύριο σκοπό τη δηµιουργία των απαραίτητων
συνθηκών για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας.
7.
Τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίζουν, εντός των ορίων των
διεθνών τους υποχρεώσεων, τα ευεργετήµατα του παρόντος κεφαλαίου, τα οποία παρέχονται σε πρόσωπο που δικαιούται επικουρική
προστασία, το καθεστώς επικουρικής προστασίας του οποίου έχει
χορηγηθεί βάσει δραστηριοτήτων στις οποίες επιδόθηκε µε µοναδικό ή κύριο σκοπό τη δηµιουργία των απαραίτητων συνθηκών για
να αναγνωρισθεί ως πρόσωπο που δικαιούται επικουρικής προστασίας.
Άρθρο 21
Προστασία από την επαναπροώθηση
1.
Τα κράτη µέλη σέβονται την αρχή της µη επαναπροώθησης
σύµφωνα µε τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.

Άρθρο 22
Ενηµέρωση
Τα κράτη µέλη παρέχουν στα άτοµα που έχουν αναγνωρισθεί ως
χρήζοντα διεθνούς προστασίας, το συντοµότερο δυνατόν µετά τη
χορήγηση του αντίστοιχου καθεστώτος, πρόσβαση σε πληροφορίες,
σε γλώσσα που πιθανολογείται ότι κατανοούν, σχετικά µε τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις από το εν λόγω καθεστώς.

Άρθρο 23
∆ιατήρηση της οικογενειακής ενότητας
1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας.
2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα µέλη της οικογένειας του
δικαιούχου του καθεστώτος πρόσφυγα ή του καθεστώτος της επικουρικής προστασίας, που δεν πληρούν ατοµικώς τις προϋποθέσεις
για την αναγνώριση των καθεστώτων αυτών, να δικαιούνται να αιτηθούν τα ευεργετήµατα των άρθρων 24 έως 34, σύµφωνα µε τις
εθνικές διαδικασίες και καθόσον αυτό συµβιβάζεται µε το προσωπικό νοµικό καθεστώς του µέλους της οικογένειας.
Όσον αφορά τα µέλη της οικογένειας των δικαιούχων του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν τους όρους που ισχύουν για τα ευεργετήµατα αυτά.
Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη µέλη µεριµνούν ούτως ώστε τα
τυχόν παρεχόµενα ευεργετήµατα να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό
βιοτικό επίπεδο.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρµογή όταν το µέλος
της οικογένειας αποκλείεται ή θα αποκλειόταν από το καθεστώς
πρόσφυγα ή το καθεστώς της επικουρικής προστασίας
κατ' εφαρµογή των κεφαλαίων ΙΙΙ και V.
4. Ανεξαρτήτως των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη µέλη δύνανται να αρνούνται, να περιορίζουν ή να ανακαλούν τα προαναφερόµενα ευεργετήµατα για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας
τάξης.
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5.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν ότι το παρόν άρθρο
έχει εφαρµογή και σε άλλους στενούς συγγενείς οι οποίοι συγκατοικούσαν µε την οικογένεια ως τµήµα της κατά τον χρόνο
αναχώρησης από τη χώρα καταγωγής, ήταν δε τότε εξαρτηµένοι, εν
όλω ή κατά κύριο λόγο, από τον δικαιούχο καθεστώτος πρόσφυγα
ή επικουρικής προστασίας.
Άρθρο 24
Άδειες παραµονής
1.
Το συντοµότερο µετά τη χορήγηση του σχετικού καθεστώτος,
µε την επιφύλαξη του άρθρου 21 παράγραφος 3 και εάν δεν
υφίστανται επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης
περί του αντιθέτου, τα κράτη µέλη χορηγούν στους δικαιούχους
του καθεστώτος πρόσφυγα άδεια παραµονής, η οποία πρέπει να
ισχύει για µία τριετία τουλάχιστον και να είναι ανανεώσιµη.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 παράγραφος 1, η άδεια παραµονής που χορηγείται στα µέλη της οικογένειας των δικαιούχων
του καθεστώτος πρόσφυγα µπορεί να ισχύει για διάστηµα µικρότερο των τριών ετών και να είναι ανανεώσιµη.
2.
Το συντοµότερο µετά την αναγνώριση του σχετικού καθεστώτος τα κράτη µέλη χορηγούν στους δικαιούχους του καθεστώτος
επικουρικής προστασίας άδεια παραµονής η οποία πρέπει να ισχύει
για ένα έτος τουλάχιστον και να είναι ανανεώσιµη εκτός αν επιβάλλουν άλλως επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης.
Άρθρο 25
Ταξιδιωτικό έγγραφο
1.
Τα κράτη µέλη χορηγούν στους δικαιούχους καθεστώτος
πρόσφυγα ταξιδιωτικά έγγραφα σύµφωνα µε το υπόδειγµα που
περιέχεται στο παράρτηµα της σύµβασης της Γενεύης, ούτως ώστε
να µπορούν να ταξιδεύσουν στο εξωτερικό, εκτός αν το αντίθετο
υπαγορεύεται από επιτακτικούς λόγους εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης.
2.
Τα κράτη µέλη χορηγούν στους δικαιούχους καθεστώτος επικουρικής προστασίας οι οποίοι αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό
διαβατήριο, έγγραφα που τους επιτρέπουν να ταξιδεύουν τουλάχιστον όταν προκύπτουν σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι που απαιτούν
την παρουσία τους σε άλλο κράτος, εκτός αν υπαγορεύεται το αντίθετο από επιτακτικούς λόγους εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας
τάξης.
Άρθρο 26
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κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας, υπό όρους
ισοδύναµους µε τους ισχύοντες για τους ηµεδαπούς.
3. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στους δικαιούχους καθεστώτος
επικουρικής προστασίας να ασκούν µισθωτή ή ανεξάρτητη επαγγελµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε τους κανόνες και τους όρους
που εφαρµόζονται γενικά στο επάγγελµα και στη δηµόσια διοίκηση,
αµέσως µετά την αναγνώριση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας. Η κατάσταση της αγοράς εργασίας στα κράτη µέλη µπορεί να
λαµβάνεται υπόψη, µεταξύ άλλων και για τον ενδεχόµενο προσδιορισµό προτεραιοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση για περιορισµένο χρονικό διάστηµα που καθορίζεται
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο
δικαιούχος του καθεστώτος επικουρικής προστασίας να έχει πρόσβαση σε θέση απασχόλησης για την οποία έχει λάβει προσφορά
σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες για τον προσδιορισµό προτεραιοτήτων στην αγορά εργασίας.
4. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι δικαιούχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας να έχουν πρόσβαση σε ορισµένες δραστηριότητες, όπως εκπαιδευτικά προγράµµατα για ενήλικες τα οποία
σχετίζονται µε την απασχόληση, επαγγελµατική κατάρτιση και
πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας, υπό όρους που θα πρέπει
να αποφασισθούν από τα κράτη µέλη.
5. Εφαρµόζεται το ισχύον δίκαιο των κρατών µελών σχετικά µε
την αµοιβή, την πρόσβαση στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης
όσον αφορά τη µισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα καθώς και
άλλους όρους εργασίας.

Άρθρο 27
Πρόσβαση στην εκπαίδευση
1. Τα κράτη µέλη παρέχουν πλήρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό
σύστηµα σε κάθε ανήλικο στον οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς
πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας υπό όρους ίδιους µε τους
ισχύοντες για τους ηµεδαπούς.
2. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στους ενήλικες στους οποίους έχει
χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας την πρόσβαση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα και σε προγράµµατα
περαιτέρω κατάρτισης ή επιµόρφωσης, υπό όρους ίδιους µε τους
ισχύοντες για τους νοµίµως διαµένοντες υπηκόους τρίτων χωρών.
3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ίση µεταχείριση µεταξύ των
δικαιούχων του καθεστώτος πρόσφυγα ή του καθεστώτος επικουρικής προστασίας και ηµεδαπών στο πλαίσιο των υφιστάµενων διαδικασιών αναγνώρισης αλλοδαπών πτυχίων, πιστοποιητικών και
λοιπών αποδεικτικών επίσηµων τίτλων.

Πρόσβαση στην απασχόληση
1.
Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στους δικαιούχους του καθεστώτος πρόσφυγα να ασκούν µισθωτή ή ανεξάρτητη επαγγελµατική
δραστηριότητα σύµφωνα µε τους κανόνες που εφαρµόζονται γενικά
στο επάγγελµα και στη δηµόσια διοίκηση, αµέσως µετά τη
χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα.
2.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να παρέχονται στους δικαιούχους του καθεστώτος πρόσφυγα δυνατότητες να συµµετέχουν σε
ορισµένες δραστηριότητες, όπως εκπαιδευτικά προγράµµατα για
ενήλικες τα οποία σχετίζονται µε την απασχόληση, επαγγελµατική

Άρθρο 28
Κοινωνική αρωγή
1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι δικαιούχοι καθεστώτος
πρόσφυγα και καθεστώτος επικουρικής προστασίας να λαµβάνουν
στο κράτος µέλος στο οποίο έχουν χορηγηθεί τα καθεστώτα αυτά
την αναγκαία συνδροµή, από άποψη κοινωνικής αρωγής, όπως οι
υπήκοοι του εν λόγω κράτους µέλους.
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2.
Κατ' εξαίρεση από τον γενικό κανόνα της παραγράφου 1, τα
κράτη µέλη µπορούν να περιορίσουν την κοινωνική αρωγή που
χορηγείται στους δικαιούχους του καθεστώτος επικουρικής προστασίας στα βασικά ευεργετήµατα, τα οποία θα χορηγούνται στα ίδια
επίπεδα και υπό τους ίδιους όρους επιλεξιµότητας που ισχύουν για
τους υπηκόους τους.
Άρθρο 29
Ιατρική περίθαλψη
1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι δικαιούχοι καθεστώτος
πρόσφυγα και καθεστώτος επικουρικής προστασίας να έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη υπό όρους ίδιους µε τους ισχύοντες
για τους υπηκόους του κράτους µέλους που έχει χορηγήσει το
καθεστώς αυτό.
2.
Κατ' εξαίρεση από τον γενικό κανόνα της παραγράφου 1, τα
κράτη µέλη µπορούν να περιορίσουν την ιατρική περίθαλψη που
χορηγείται στους δικαιούχους του καθεστώτος επικουρικής προστασίας στα βασικά ευεργετήµατα, τα οποία θα χορηγούνται στα ίδια
επίπεδα και υπό τους ίδιους όρους επιλεξιµότητας που ισχύουν για
τους υπηκόους τους.
3.
Τα κράτη µέλη παρέχουν, υπό ίδιους όρους επιλεξιµότητας
µε τους ισχύοντες για τους υπηκόους του κράτους µέλους που έχει
χορηγήσει το καθεστώς, επαρκή ιατρική περίθαλψη στους δικαιούχους καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας οι οποίοι
έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, π.χ. τις εγκύους, τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασµό ή
άλλες σοβαρές µορφές ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής
βίας ή τους ανηλίκους που υπήρξαν θύµατα οποιασδήποτε µορφής
κακοµεταχείρισης, αµέλειας, εκµετάλλευσης, βασανιστηρίων,
βάναυσης, απάνθρωπης και εξευτελιστικής µεταχείρισης ή που
έχουν υποφέρει από ένοπλες συγκρούσεις.
Άρθρο 30
Ασυνόδευτοι ανήλικοι
1.
Το συντοµότερο δυνατόν από τη χορήγηση του καθεστώτος
πρόσφυγα ή του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, τα κράτη
µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν
την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων µε το διορισµό κηδεµόνα ή, όπου χρειάζεται, µε την ανάθεση της σχετικής ευθύνης σε
οργάνωση επιφορτισµένη µε τη µέριµνα και την ευηµερία ανηλίκων
ή µε οποιαδήποτε άλλη ενδεδειγµένη µορφή εκπροσώπησης, συµπεριλαµβανοµένης της βασιζόµενης στη νοµοθεσία ή σε απόφαση
∆ικαστηρίου.
2.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι ανάγκες του ανηλίκου να
καλύπτονται δεόντως κατά την εφαρµογή των διατάξεων της
παρούσας οδηγίας από τον διορισµένο κηδεµόνα ή εκπρόσωπο. Οι
αρµόδιες αρχές αξιολογούν τακτικά την κατάσταση.
3.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να
τοποθετούνται είτε:
α) µαζί µε ενήλικους συγγενείς· ή
β) σε οικογένεια που θα έχει την επιµέλεια του ανηλίκου· ή
γ) σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων· ή
δ) σε άλλου είδους καταλύµατα κατάλληλα για ανηλίκους.
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Εν προκειµένω, οι απόψεις του τέκνου λαµβάνονται υπόψη,
ανάλογα µε την ηλικία του και το βαθµό ωριµότητάς του.
4. Τα αδέλφια παραµένουν ενωµένα, στο µέτρο του δυνατού,
λαµβανοµένου υπόψη του µείζονος συµφέροντος του ενδιαφεροµένου ανηλίκου και, ειδικότερα, της ηλικίας και του βαθµού ωριµότητάς του/της. Οι µεταβολές κατοικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων περιορίζονται στο ελάχιστο.
5. Τα κράτη µέλη, στο πλαίσιο της προστασίας του µείζονος
συµφέροντος του ασυνόδευτου ανηλίκου, καταβάλλουν προσπάθεια
για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισµό των µελών της οικογένειάς του
ανηλίκου. Σε περιπτώσεις ενδεχόµενης απειλής κατά της ζωής ή της
ακεραιότητας του ανηλίκου ή των στενών συγγενών του, ιδίως εάν
έχουν παραµείνει στη χώρα καταγωγής, θα πρέπει να ληφθεί
µέριµνα ούτως ώστε η συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών µε τα πρόσωπα αυτά να γίνεται σε εµπιστευτική
βάση.
6. Τα άτοµα που ασχολούνται µε ασυνόδευτους ανηλίκους
έχουν ήδη ή λαµβάνουν κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά τις
ανάγκες τους.
Άρθρο 31
Πρόσβαση σε κατάλυµα
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι δικαιούχοι καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας να έχουν πρόσβαση σε κατάλυµα
υπό όρους ισοδύναµους µε τους ισχύοντες για τους υπηκόους
άλλων τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στο έδαφός τους.
Άρθρο 32
Ελεύθερη κυκλοφορία εντός του κράτους µέλους
Τα κράτη µέλη επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του
εδάφους τους των δικαιούχων καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής
προστασίας, υπό όρους και περιορισµούς ίδιους µε τους ισχύοντες
για άλλους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στο
έδαφος τους.
Άρθρο 33
Πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης
1. Προκειµένου να διευκολυνθεί η ένταξη των προσφύγων στην
κοινωνία, τα κράτη µέλη προβλέπουν προγράµµατα ένταξης τα
οποία θεωρούν κατάλληλα ή δηµιουργούν προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε παρόµοια προγράµµατα.
2. Όπου αυτό θεωρείται κατάλληλο από τα κράτη µέλη, παρέχεται πρόσβαση σε προγράµµατα ένταξης στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας.
Άρθρο 34
Επαναπατρισµός
Τα κράτη µέλη δύνανται να παρέχουν συνδροµή στους δικαιούχους
καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας οι οποίοι επιθυµούν να επαναπατρισθούν.
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

2. Μετά την υποβολή της έκθεσης η Επιτροπή υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, τουλάχιστον ανά πενταετία, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 35

Άρθρο 38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ

Συνεργασία
Τα κράτη µέλη ορίζουν εθνικά σηµεία επαφής και γνωστοποιούν τη
διεύθυνσή τους στην Επιτροπή, η οποία µε τη σειρά της την γνωστοποιεί στα υπόλοιπα κράτη µέλη.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν, σε συνεννόηση µε την Επιτροπή, κάθε
πρόσφορο µέτρο για την ανάπτυξη απευθείας συνεργασίας και την
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών.
Άρθρο 36
Προσωπικό
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αρχές και οι λοιποί οργανισµοί
που εφαρµόζουν την παρούσα οδηγία να έχουν ήδη λάβει την απαραίτητη κατάρτιση και δεσµεύονται από την αρχή της εµπιστευτικότητας όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, όσον αφορά κάθε πληροφορία την οποία λαµβάνουν στο πλαίσιο της εργασίας τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37
Εκθέσεις
1.
Έως τις 10 Απριλίου 2008 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και προτείνει τυχόν τροποποιήσεις
που είναι αναγκαίες. Οι εν λόγω προτάσεις τροποποιήσεων αφορούν κατά προτεραιότητα τα άρθρα 15, 26 και 33. Τα κράτη µέλη
διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία που είναι χρήσιµα για
την κατάρτιση της εν λόγω έκθεσης έως τις 10 Οκτωβρίου 2007.

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία έως τις 10 Οκτωβρίου 2006. Ενηµερώνουν
αµέσως σχετικά την Επιτροπή.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια
παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της
παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 39
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 40
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL

L 304/24

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

30.9.2004

II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 30ής Μαρτίου 2004
για τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Ινδίας για τη
συνεργασία και την αµοιβαία συνδροµή σε τελωνειακά ζητήµατα
(2004/633/EK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133 σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2
πρώτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής,

(2)

Η Επιτροπή, επικουρούµενη από εκπροσώπους των κρατών µελών,
θα εκπροσωπήσει την Κοινότητα στο πλαίσιο της µεικτής επιτροπής
τελωνειακής συνεργασίας που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 21
της συµφωνίας.
Άρθρο 3

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Άρθρο 2

Στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2003, το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγµατευθεί εξ ονόµατος της
Κοινότητας, τη συµφωνία την οποία αφορά η παρούσα απόφαση.
Είναι σκόπιµο να εγκριθεί η συµφωνία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ινδίας για
τη συνεργασία και την αµοιβαία συνδροµή σε τελωνειακά ζητήµατα
εγκρίνεται εξ ονόµατος της Κοινότητας.
Το κείµενο της συµφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρµόδια να υπογράψουν τη συµφωνία δεσµεύοντας
την Κοινότητα.
Άρθρο 4
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου προβαίνει εξ ονόµατος της Κοινότητας στη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 22 της συµφωνίας.
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Ινδίας για τη συνεργασία και την αµοιβαία
συνδροµή σε τελωνειακά ζητήµατα
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η ∆ηµοκρατία της Ινδίας (εφεξής τα «συµβαλλόµενα µέρη»)
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σηµασία των εµπορικών δεσµών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ινδίας και επιθυµώντας να συµβάλουν, προς όφελος και των δύο συµβαλλοµένων µερών, στην αρµονική ανάπτυξη των δεσµών αυτών,
ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ότι, για να επιτευχθεί ο συγκεκριµένος στόχος, χρειάζεται να αναληφθεί υποχρέωση για ανάπτυξη της τελωνειακής συνεργασίας,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη την ανάπτυξη της τελωνειακής συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών όσον αφορά τις τελωνειακές διαδικασίες,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία ζηµιώνουν τα οικονοµικά, φορολογικά και εµπορικά
συµφέροντα και των δύο συµβαλλοµένων µερών και αναγνωρίζοντας τη σηµασία διασφάλισης του ορθού υπολογισµού των
δασµών και άλλων επιβαρύνσεων,
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η δράση κατά των πράξεων αυτών µπορεί να γίνει περισσότερο αποτελεσµατική µε τη συνεργασία
µεταξύ των αρµόδιων τελωνειακών αρχών,
ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη τις υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο διεθνών συµβάσεων οι οποίες έχουν γίνει ήδη αποδεκτές ή
εφαρµόζονται από τα συµβαλλόµενα µέρη καθώς επίσης και τη σύσταση που διετύπωσε το Συµβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας
(Παγκόσµια Οργάνωση Τελωνείων) για την αµοιβαία διοικητική συνδροµή στις 5 ∆εκεµβρίου 1953, καθώς και τις συναφείς
δραστηριότητες που έχει αναλάβει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου.
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Ινδίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη υπογράφηκε στις 20 ∆εκεµβρίου 1993,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ε) ως «προσωπικά στοιχεία» νοούνται όλες οι πληροφορίες που
έχουν σχέση µε προσδιοριζόµενο ή δυνάµενο να προσδιοριστεί
άτοµο·

Άρθρο 1

στ) ως «πράξη κατά παράβαση της τελωνειακής νοµοθεσίας» νοείται
κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της τελωνειακής νοµοθεσίας·

ΤΙΤΛΟΣ I

Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας:
α) ως «τελωνειακή νοµοθεσία» νοούνται οι νόµοι, οι ρυθµίσεις και
άλλα επίσηµα νοµικά έγγραφα που έχουν θεσπιστεί από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή την Ινδία και διέπουν την εισαγωγή,
την εξαγωγή, τη διαµετακόµιση και την υπαγωγή εµπορευµάτων σε οποιαδήποτε τελωνειακή διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων απαγόρευσης, περιορισµού και ελέγχου που
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των τελωνειακών και άλλων
διοικητικών αρχών·
β) ως «τελωνειακή αρχή» νοούνται, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, οι
αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και οι τελωνειακές αρχές των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και, στην Ινδία, η υπηρεσία τελωνείων και ειδικών
φόρων κατανάλωσης του τµήµατος εσόδων του Υπουργείου
Οικονοµικών·
γ) ως «αιτούσα αρχή» νοείται η ειδικώς ορισθείσα από το συµβαλλόµενο µέρος αρµόδια διοικητική αρχή, η οποία υποβάλλει
αίτηση συνδροµής βάσει της παρούσας συµφωνίας·
δ) ως «αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση» νοείται η ειδικώς
ορισθείσα από το συµβαλλόµενο µέρος αρµόδια διοικητική
αρχή, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδροµής βάσει της
παρούσας συµφωνίας·

ζ) ως «πρόσωπο» νοείται φυσικό ή νοµικό πρόσωπο·
η) ως «πληροφορία» νοούνται στοιχεία που έχουν υποστεί επεξεργασία ή ανάλυση και έγγραφα, εκθέσεις και άλλες κοινοποιήσεις σε οποιαδήποτε µορφή, συµπεριλαµβανοµένων ηλεκτρονικών ή θεωρηµένων ή επικυρωµένων αντιγράφων.
Άρθρο 2
Εδαφική εφαρµογή
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται στα εδάφη στα οποία εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός,
υπό τους όρους που καθορίζονται στην εν λόγω συνθήκη, και στην
Ινδία, αφετέρου.

Άρθρο 3
Μελλοντικές εξελίξεις
Τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν την ευχέρεια να αποφασίσουν από
κοινού την επέκταση της παρούσας συµφωνίας µε στόχο την
αύξηση και τη συµπλήρωση της τελωνειακής συνεργασίας βάσει της
ισχύουσας σ' αυτά τελωνειακής νοµοθεσίας, µέσω συµφωνιών επί
συγκεκριµένων τοµέων ή ζητηµάτων.
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β) θεωρείται ότι συµπληρώνουν συµφωνίες για την τελωνειακή
συνεργασία και την αµοιβαία συνδροµή που έχουν συναφθεί ή
πρόκειται να συναφθούν µεταξύ µεµονωµένων κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας·

Άρθρο 4
Έκταση της συνεργασίας
1.
Οι τελωνειακές αρχές αναλαµβάνουν να αναπτύξουν την
τελωνειακή συνεργασία. Τα συµβαλλόµενα µέρη προσπαθούν, ιδίως,
να συνεργάζονται όσον αφορά:
α) τη δηµιουργία και τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας µεταξύ
των τελωνειακών αρχών τους, ώστε να διευκολυνθεί η ασφαλής
και ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών·
β) τη διευκόλυνση αποτελεσµατικού συντονισµού µεταξύ των τελωνειακών αρχών τους·
γ) οποιοδήποτε άλλο διοικητικό θέµα σχετικό µε την παρούσα
συµφωνία, που ενδέχεται να απαιτεί από καιρού εις καιρόν κοινή
δράση αυτών.
2.
Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν επίσης την ανάπτυξη
ενεργειών διευκόλυνσης των συναλλαγών στον τελωνειακό τοµέα
σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα.
3.
Στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, η τελωνειακή συνεργασία περιλαµβάνει όλα τα θέµατα εφαρµογής της τελωνειακής
νοµοθεσίας.

γ) δεν θίγουν τις κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση, µεταξύ των αρµοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής και των
τελωνειακών αρχών των κρατών µελών, πληροφοριών που
λαµβάνονται στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας και οι οποίες
θα ήταν δυνατό να ενδιαφέρουν την Κοινότητα.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι διατάξεις της
παρούσας συµφωνίας υπερισχύουν των διατάξεων των διµερών συµφωνιών για την τελωνειακή συνεργασία και την αµοιβαία διοικητική
συνδροµή που έχουν συναφθεί ή ενδέχεται να συναφθούν µεταξύ
των επιµέρους κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ινδίας, εφόσον οι διατάξεις αυτών έρχονται σε αντίθεση µε τις
διατάξεις της παρούσας συµφωνίας.
3. Όσον αφορά θέµατα εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας,
τα συµβαλλόµενα µέρη διενεργούν διαβουλεύσεις για την αντιµετώπισή τους στο πλαίσιο της µεικτής επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας, η οποία συγκροτείται βάσει του άρθρου 21.

ΤΙΤΛΟΣ II
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 5
Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 7

1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχουν αµοιβαία συνδροµή, στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και των διαθέσιµων πόρων, µε τον
τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα συµφωνία,
ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας, ιδιαίτερα µε την πρόληψη, την έρευνα και τη δίωξη των
πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της εν λόγω νοµοθεσίας.

Συνεργασία σχετικά µε τις τελωνειακές διαδικασίες

2.
Η συνδροµή σε τελωνειακά ζητήµατα, όπως ορίζεται στην
παρούσα συµφωνία, παρέχεται µεταξύ των τελωνειακών και άλλων
διοικητικών αρχών των συµβαλλοµένων µερών, που είναι αρµόδιες
για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, τηρουµένων των
διατάξεων που διέπουν την αµοιβαία συνδροµή σε ποινικές υποθέσεις. ∆εν ισχύει για πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο
εξουσίας που ασκείται κατ' αίτηση δικαστικής αρχής.
3.
Η συνδροµή στον τοµέα της ανάκτησης δασµών, φόρων ή
προστίµων δεν καλύπτεται από την παρούσα συµφωνία.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις

που

επιβάλλονται στο
συµφωνιών

πλαίσιο

Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν την υποχρέωση που ανέλαβαν όσον αφορά τη διευκόλυνση της νόµιµης κυκλοφορίας εµπορευµάτων και προτίθενται να ανταλλάσσουν πληροφορίες και εµπειρίες σχετικά µε τα µέτρα που απαιτούνται για τη βελτίωση των
τελωνειακών τεχνικών και διαδικασιών καθώς και µε τα συστήµατα
πληροφορικής µε σκοπό την επίτευξη του στόχου αυτού σύµφωνα
µε την παρούσα συµφωνία.

Άρθρο 8
Τεχνική βοήθεια
Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να παράσχουν τεχνική βοήθεια
µεταξύ τους και να προβαίνουν σε ανταλλαγές προσωπικού και
εµπειρίας σχετικά µε µέτρα για την προώθηση της κατανόησης των
τελωνειακών τεχνικών και διαδικασιών καθώς και των συστηµάτων
µηχανοργάνωσης µε σκοπό την επίτευξη των στόχων αυτών
σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία.

άλλων

1.
Λαµβανοµένων υπόψη των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών, οι διατάξεις της
παρούσας συµφωνίας:
α) δεν θίγουν τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών που
επιβάλλονται στο πλαίσιο άλλων διεθνών συµβάσεων ή συµφωνιών·

Άρθρο 9
Συζητήσεις στο πλαίσιο διεθνών οργανισµών
Οι τελωνειακές αρχές επιδιώκουν την ανάπτυξη και ενίσχυση της
συνεργασίας τους σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος µε σκοπό τη
διευκόλυνση των συζητήσεων για τελωνειακά ζητήµατα στο πλαίσιο
διεθνών οργανισµών.
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ΤΙΤΛΟΣ III

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

Άρθρο 10
Συνδροµή κατόπιν αιτήσεως
1.
Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση παρέχει στην
αιτούσα αρχή κάθε σχετική πληροφορία που θα της επιτρέψει να
εξασφαλίσει την ορθή εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε πράξεις που διενεργήθηκαν ή που σχεδιάζονται κατά παράβαση, διαπιστωθείσα ή
ενδεχόµενη, της τελωνειακής νοµοθεσίας.
Κατόπιν αιτήσεως, οι τελωνειακές αρχές παρέχουν αµοιβαία πληροφορίες σχετικά µε πράξεις που ενδεχοµένως γίνονται κατά παράβαση στο έδαφος του άλλου συµβαλλόµενου µέρους, π.χ. ανακριβείς τελωνειακές διασαφήσεις και πιστοποιητικά καταγωγής, τιµολόγια ή άλλα έγγραφα τα οποία είναι γνωστό ή εικάζεται, ότι είναι
ανακριβή ή παραποιηµένα.
2.
Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να την ενηµερώνει:
α) σχετικά µε το εάν εµπορεύµατα που εξήχθησαν από το έδαφος
ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη εισήχθησαν δεόντως στο
έδαφος του άλλου συµβαλλοµένου µέρους, προσδιορίζοντας,
όταν κρίνεται σκόπιµο, το εφαρµοσθέν τελωνειακό καθεστώς·
β) σχετικά µε το εάν εµπορεύµατα που εισήχθησαν στο έδαφος
ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη εξήχθησαν δεόντως από το
έδαφος του άλλου µέρους, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιµο, το εφαρµοσθέν τελωνειακό καθεστώς.
3.
Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση υποχρεούται, κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής και στο πλαίσιο των ισχυόντων
νόµων, ρυθµίσεων ή άλλων επίσηµων νοµικών εγγράφων, να ασκεί
ειδική επιτήρηση:
α) των προσώπων τα οποία, σύµφωνα µε βάσιµες υποψίες, συµµετέχουν ή συµµετείχαν σε πράξεις που διενεργήθηκαν κατά παράβαση της τελωνειακής νοµοθεσίας·
β) των χώρων όπου έχουν συγκεντρωθεί ή ενδέχεται να συγκεντρωθούν αποθέµατα εµπορευµάτων υπό συνθήκες τέτοιες ώστε να
πιθανολογείται µε βεβαιότητα ότι προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για πράξεις που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νοµοθεσίας·
γ) των εµπορευµάτων τα οποία µεταφέρονται κατά τρόπο που
δηµιουργεί βάσιµες υποψίες ότι πρόκειται να χρησιµοποιηθούν
για πράξεις που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής
νοµοθεσίας·
δ) των µεταφορικών µέσων για τα οποία υπάρχουν βάσιµες υποψίες ότι χρησιµοποιούνται ή ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν για
πράξεις που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής
νοµοθεσίας.
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Άρθρο 11
Αυθόρµητη συνδροµή

Τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχουν, µε δική τους πρωτοβουλία και
εντός του πλαισίου των νόµων, ρυθµίσεων και άλλων νοµικώς
δεσµευτικών εγγράφων, αµοιβαία συνδροµή, εφόσον θεωρούν ότι
αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας, ιδιαίτερα σε περιστάσεις που ενδέχεται να επιφέρουν σηµαντική ζηµία στην οικονοµία, στη δηµόσια υγεία, στη δηµόσια ασφάλεια ή σε παρόµοιο ζωτικό συµφέρον του άλλου µέρους, παρέχοντας ιδίως, τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν σχετικά µε:
α) πράξεις οι οποίες διενεργούνται ή ενδέχεται να διενεργηθούν
κατά παράβαση της τελωνειακής νοµοθεσίας και οι οποίες δυνατόν να ενδιαφέρουν το άλλο συµβαλλόµενο µέρος·
β) νέα µέσα ή µεθόδους που χρησιµοποιούνται κατά τη διενέργεια
τέτοιων πράξεων·
γ) εµπορεύµατα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείµενο
πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής
νοµοθεσίας·
δ) φυσικά και νοµικά πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν βάσιµες
υποψίες ότι αναµιγνύονται ή έχουν αναµιχθεί σε πράξεις που
διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νοµοθεσίας·
ε) µεταφορικά µέσα για τα οποία πιθανολογείται µε βεβαιότητα ότι
έχουν χρησιµοποιηθεί, χρησιµοποιούνται ή ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν για τη διενέργεια πράξεων κατά παράβαση της
τελωνειακής νοµοθεσίας.
Άρθρο 12
Παράδοση, κοινοποίηση
1. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση λαµβάνει, σύµφωνα µε τους οικείους νόµους,
ρυθµίσεις ή άλλα νοµικώς δεσµευτικά έγγραφα, όλα τα αναγκαία
µέτρα ούτως ώστε:
α) να παραδίδονται όλα τα έγγραφα διοικητικού χαρακτήρα·
β) να κοινοποιούνται όλες οι αποφάσεις, που προέρχονται από την
αιτούσα αρχή και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
συµφωνίας, σε παραλήπτη που διαµένει ή είναι εγκατεστηµένος
στην επικράτεια της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.
2. Οι αιτήσεις παράδοσης εγγράφων ή κοινοποίησης αποφάσεων
πρέπει να έχουν συνταχθεί γραπτώς σε επίσηµη γλώσσα της αρχής
στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε γλώσσα αποδεκτή από
αυτήν. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για έγγραφα που παραδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

Άρθρο 13
Τύπος και ουσία των αιτήσεων συνδροµής
1. Οι αιτήσεις βάσει της παρούσας συµφωνίας υποβάλλονται
γραπτώς. Τα δικαιολογητικά των αιτήσεων επισυνάπτονται σ' αυτές.
Προφορικές αιτήσεις είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτές, εφόσον
το απαιτεί ο επείγων χαρακτήρας της περίπτωσης, αλλά πρέπει
αµέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς.

L 304/28

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

2.
Οι αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν τα παρακάτω στοιχεία:
α) την αιτούσα αρχή·
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5. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν µπορεί να ικανοποιηθεί, η
αιτούσα αρχή ενηµερώνεται αµέσως µε αναφορά των λόγων καθώς
και κάθε άλλης πληροφορίας που η αρχή στην οποία υποβάλλεται
η αίτηση θεωρεί ότι µπορεί να φανεί χρήσιµη στην αιτούσα αρχή.

β) το ζητούµενο µέτρο·
Άρθρο 15

γ) το αντικείµενο και τον λόγο της αίτησης·
δ) τους νόµους, τις κανονιστικές ρυθµίσεις και άλλα νοµικώς
δεσµευτικά έγγραφα·

Μορφή υπό την οποία πρέπει να ανακοινώνονται τα στοιχεία

ε) στοιχεία όσο το δυνατόν ακριβή και εµπεριστατωµένα, σχετικά
µε τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αποτελούν αντικείµενο
ερευνών·

1. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ανακοινώνει
γραπτώς τα αποτελέσµατα των ερευνών στην αιτούσα αρχή,
υποβάλλοντας ταυτόχρονα όλα τα έγγραφα, τα επικυρωµένα αντίγραφα ή άλλα στοιχεία.

στ) περίληψη των σχετικών πραγµατικών γεγονότων και των
ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί.
3.
Οι αιτήσεις συντάσσονται σε µία από τις επίσηµες γλώσσες
της τελωνειακής αρχής στην οποία υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτή. Αυτό δεν ισχύει για τυχόν έγγραφα τα οποία
συνοδεύουν την αίτηση σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
4.
Εάν κάποια αίτηση δεν πληροί τις τυπικές απαιτήσεις που
προαναφέρθηκαν, είναι δυνατόν να ζητηθεί η διόρθωση ή η
συµπλήρωσή της. ενδέχεται, επίσης, να διαταχθεί η λήψη προληπτικών µέτρων.

2. Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς.
3. Πρωτότυπα έγγραφα διαβιβάζονται µόνο κατόπιν αιτήσεως,
εφόσον τα επικυρωµένα αντίγραφα αποδειχθούν ανεπαρκή. Τα πρωτότυπα αυτά επιστρέφονται το συντοµότερο δυνατόν. ∆εν θίγονται
τα δικαιώµατα της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή
τρίτων µερών όσον αφορά τα πρωτότυπα.

Άρθρο 16
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδροµής

Άρθρο 14
Εκτέλεση αιτήσεων

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να αρνηθούν την παροχή
συνδροµής ή να την υποβάλουν σε ορισµένες προϋποθέσεις, όταν
θεωρούν ότι η συνδροµή στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας:

1.
Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδροµής, η αρχή στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση ενεργεί, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων και
των διαθέσιµων πόρων της, όπως θα ενεργούσε και δια ίδιον λογαριασµό ή για άλλη αρχή του ίδιου συµβαλλοµένου µέρους, διαβιβάζοντας τα στοιχεία που διαθέτει, διεξάγοντας τις κατάλληλες
έρευνες ή µεριµνώντας για τη διεξαγωγή τους. Η διάταξη αυτή
ισχύει επίσης για οιαδήποτε άλλη αρχή, στην οποία διαβιβάζεται η
αίτηση δυνάµει της παρούσας συµφωνίας από την αρχή στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση, όταν αυτή αδυνατεί να ενεργήσει αφ'
εαυτής.

α) θα ήταν ενδεχόµενο να παραβλάψει τα συµφέροντα της Ινδίας ή
κάποιου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε περίπτωση που ζητηθεί η παροχή συνδροµής σύµφωνα µε την
παρούσα συµφωνία·

2.
Οι αιτήσεις συνδροµής διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε τους
νόµους, τις ρυθµίσεις και άλλα νοµικώς δεσµευτικά έγγραφα του
συµβαλλόµενου µέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

2. Η παροχή της συνδροµής είναι δυνατό να αναβληθεί από την
αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, σε περίπτωση που αυτή
έχει σχέση µε διεξαγόµενη έρευνα, δίωξη ή διαδικασία. Σ' αυτή την
περίπτωση, η αρχή στην οποία υποβάλλεται αίτηση διενεργεί διαβουλεύσεις µε την αιτούσα αρχή για να εξεταστεί, αν είναι δυνατό
να παρασχεθεί βοήθεια υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους που
αυτή κρίνει αναγκαίους.

3.
∆εόντως εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι συµβαλλόµενου
µέρους είναι δυνατόν, µε τη σύµφωνη γνώµη του άλλου ενδιαφερόµενου συµβαλλόµενου µέρους και υπό τις προϋποθέσεις που αυτό
ορίζει, να λαµβάνουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση ή από άλλη ενδιαφερόµενη αρχή σύµφωνα
µε την παράγραφο 1, στοιχεία σχετικά µε πράξεις που διενεργούνται κατά παράβαση, βέβαιη ή ενδεχόµενη, της τελωνειακής νοµοθεσίας, τα οποία η αιτούσα τελωνειακή αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας.
4.
∆εόντως εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι συµβαλλόµενου
µέρους είναι δυνατόν, µε τη σύµφωνη γνώµη του άλλου συµβαλλόµενου µέρους και υπό τις προϋποθέσεις που αυτό ορίζει, να παρίστανται κατά τις έρευνες που διεξάγονται υπό την δικαιοδοσία του
τελευταίου σε συγκεκριµένες περιπτώσεις.

β) θα ήταν ενδεχόµενο να παραβλάψει τη δηµοσία τάξη, την ασφάλεια ή άλλα σηµαντικά συµφέροντα, ιδίως, αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2· ή
γ) παραβιάζει
απόρρητο.

το

βιοµηχανικό,

εµπορικό

ή

επαγγελµατικό

3. Σε περίπτωση που η αιτούσα αρχή επιδιώξει παροχή συνδροµής που η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει εάν της
ζητηθεί, εφιστά στην αίτησή της την προσοχή επί του γεγονότος
αυτού. Σε αυτήν την περίπτωση, εναπόκειται στην αρχή στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση να επιλέξει τον τρόπο µε τον οποίο θα ανταποκριθεί στη συγκεκριµένη αίτηση.
4. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και
2, η απόφαση της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και η
αιτιολόγησή της πρέπει να ανακοινώνονται αµελλητί στην αιτούσα
αρχή.
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Άρθρο 17
Ανταλλαγή πληροφοριών και εµπιστευτικότητα
1.
Κάθε πληροφορία που ανακοινώνεται υπό οποιαδήποτε
µορφή σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία έχει εµπιστευτικό ή
απόρρητο χαρακτήρα, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις που ισχύουν σε
καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρει της πρόσθετης προστασίας που προσφέρουν οι σχετικοί νόµοι που εφαρµόζονται στο συµβαλλόµενο µέρος που την έλαβε και οι αντίστοιχες
διατάξεις που ισχύουν για τις αρχές της Κοινότητας.
2.
Η ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων επιτρέπεται µόνον όταν
το συµβαλλόµενο µέρος που τα λαµβάνει δεσµεύεται να τα προστατεύσει µε τρόπο τουλάχιστον ισοδύναµο προς αυτόν που ισχύει στη
συγκεκριµένη περίπτωση στο συµβαλλόµενο µέρος που τα παρέχει.
Το συµβαλλόµενο µέρος που παρέχει τις πληροφορίες δεν δύναται
να επιβάλλει όρους επαχθέστερους από αυτούς που ισχύουν στην
επικράτειά του.

για τις διαδικασίες. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει
επακριβώς ενώπιον ποιας αρχής, για ποιο ζήτηµα και υπό ποίαν
ιδιότητα ή αρµοδιότητα θα εξετασθεί ο υπάλληλος.

Άρθρο 19
∆απάνες συνδροµής
1. Τα συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται αµοιβαίως από κάθε
διεκδίκηση επιστροφής δαπανών τις οποίες επισύρει η εφαρµογή
της παρούσας συµφωνίας, εκτός, όπου κρίνεται σκόπιµο, από τις
δαπάνες για εµπειρογνώµονες και µάρτυρες και για διερµηνείς και
µεταφραστές, οι οποίοι δεν είναι δηµόσιοι υπάλληλοι.
2. Εάν κατά την εκτέλεση µιας αίτησης καθίσταται εµφανές ότι
η ολοκλήρωση της εκτέλεσης της αίτησης συνεπάγεται έκτακτες
δαπάνες, οι τελωνειακές αρχές διαβουλεύονται για να καθορίσουν
τους όρους και τις συνθήκες υπό τις οποίες δύναται να συνεχιστεί
η εκτέλεση.

Τα συµβαλλόµενα µέρη ενηµερώνονται µεταξύ τους για, τις ισχύουσες σ' αυτά ρυθµίσεις συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των
νοµικών διατάξεων που ισχύουν στα κράτη µέλη της Κοινότητας.
3.
Η παρούσα συµφωνία ουδόλως αποκλείει τη χρησιµοποίηση
πληροφοριών ή εγγράφων που ελήφθησαν δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας, στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σχετικά µε πράξεις που διενεργήθηκαν κατά παράβαση της τελωνειακής
νοµοθεσίας. Συνεπώς, τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν τη δυνατότητα,
στα αρχεία αποδεικτικών στοιχείων που τηρούν, στις εκθέσεις και
τις µαρτυρίες καθώς και σε διαδικασίες και καταγγελίες που
παραπέµπονται στα δικαστήρια, να χρησιµοποιούν ως αποδεικτικά
στοιχεία πληροφορίες που έχουν λάβει και έγγραφα που συµβουλεύθηκαν, σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία. Η αρµόδια αρχή
που χορήγησε τις πληροφορίες αυτές ή που επέτρεψε την πρόσβαση στα έγγραφα ενηµερώνεται για τη χρησιµοποίηση αυτή.
4.
Οι πληροφορίες που λαµβάνονται πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας. Αν
κάποιο συµβαλλόµενο µέρος επιθυµεί να επιτραπεί η χρήση τους
για άλλους σκοπούς, οφείλει να ζητεί τη γραπτή συγκατάθεση της
αρχής, η οποία τις παρέσχε. Σε µια τέτοια περίπτωση υπόκειται
στους περιορισµούς που θέτει η συγκεκριµένη αρχή.
5.
Οι πρακτικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου καθορίζονται από τη µεικτή επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας που συγκροτείται σύµφωνα µε το άρθρο 21.
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ΤΙΤΛΟΣ IV
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20
Εφαρµογή
1. Η εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας ανατίθεται, αφενός,
στις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, ενδεχοµένως, στις τελωνειακές αρχές των κρατών µελών
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και στην υπηρεσία τελωνείων και
ειδικών φόρων κατανάλωσης, τµήµα εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών της Ινδίας, αφετέρου. Οι προαναφερθείσες αρχές αποφασίζουν σχετικά µε όλα τα πρακτικά µέτρα και τις ρυθµίσεις που απαιτούνται για την εφαρµογή της, λαµβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες
κανόνες, ιδίως στον τοµέα της προστασίας των δεδοµένων. Μπορούν, επίσης, να προτείνουν στις αρµόδιες αρχές τις τροποποιήσεις
που, κατά τη γνώµη τους, θα πρέπει να επέλθουν στην παρούσα
συµφωνία.
2. Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεννοούνται και αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής που θεσπίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας.

Άρθρο 21
Μεικτή επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας

Άρθρο 18
Εµπειρογνώµονες και µάρτυρες
Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να παραστεί, εντός των ορίων της αδείας,
υπό την ιδιότητα του εµπειρογνώµονα ή του µάρτυρα ενώπιον
αρχής άλλου συµβαλλόµενου µέρους για ζητήµατα που καλύπτει η
παρούσα συµφωνία και να προσκοµίσει αντικείµενα, έγγραφα ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών τα οποία, ενδεχοµένως, είναι αναγκαία

1. Συγκροτείται µεικτή επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας αποτελούµενη από αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Ινδίας. Συνέρχεται σε τόπο, σε ηµεροµηνία και µε ηµερήσια διάταξη
που καθορίζονται µε αµοιβαία συµφωνία.
2.

Η µεικτή επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας µεταξύ άλλων:

α) φροντίζει για την ορθή λειτουργία της συµφωνίας·
β) εξετάζει όλα τα θέµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή της·
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γ) λαµβάνει µέτρα αναγκαία για την τελωνειακή συνεργασία
σύµφωνα µε τους στόχους της παρούσας συµφωνίας·

µενα µέρη γνωστοποιούν αµοιβαίως την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

δ) ανταλλάσσει απόψεις επί κάθε θέµατος κοινού ενδιαφέροντος
σχετικά µε την τελωνειακή συνεργασία, συµπεριλαµβανοµένων
µελλοντικών µέτρων και των πόρων που προορίζονται γι' αυτά·

2. Οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη δύναται να θέσει
τέρµα στην παρούσα συµφωνία µε σχετική γραπτή γνωστοποίηση
στο άλλο µέρος. Στην περίπτωση αυτή, η συµφωνία παύει να ισχύει
τρεις µήνες µετά την ηµεροµηνία γνωστοποίησης στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος. Οι αιτήσεις για συνδροµή που έχουν ληφθεί πριν
από την περάτωση της συµφωνίας ολοκληρώνονται σύµφωνα µε την
παρούσα συµφωνία.

ε) προτείνει λύσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της
παρούσας συµφωνίας.
3.
Η µεικτή επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας θεσπίζει τον
εσωτερικό της κανονισµό.
4.
Η µεικτή επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας υποβάλει ετήσια
έκθεση στη µεικτή επιτροπή που συγκροτείται βάσει του άρθρου
22 της συµφωνίας συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της
Ινδίας.
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος και διάρκεια
1.
Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του
µήνα που ακολουθεί την ηµεροµηνία κατά την οποία τα συµβαλλό-

Άρθρο 23
Αυθεντικά κείµενα
Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην δανική,
ολλανδική, αγγλική, φινλανδική, γαλλική, γερµανική, ελληνική, ιταλική, πορτογαλική, ισπανική, σουηδική και στην ινδική γλώσσα και
όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά.
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, δεόντως
εξουσιοδοτηµένοι προς τούτο, έθεσαν την υπογραφή τους κάτω
από την παρούσα συµφωνία.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil cuatro.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendundvier.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of April in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april tweeduizendvier.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra.

30.9.2004
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαïκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por la República de la India
For Republikken Indien
Für die Republik Indien
Για τη ∆ηµοκρατία της Ινδίας
For the Republic of India
Pour la République de l'Inde
Per la Repubblica d'India
Voor de Republiek India
Pela República da Índia
Intian tasavallan puolesta
För Republiken Indien
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 30ής Μαρτίου 2004
για τη σύναψη της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής σχετικά µε την ενίσχυση και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της συµφωνίας τελωνειακής
συνεργασίας και αµοιβαίας συνδροµής σε τελωνειακά ζητήµατα, ώστε να συµπεριλάβει τη συνεργασία
όσον αφορά την ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων και συναφή ζητήµατα
(2004/634/ΕΚ)
τη συνεχή ροή θεµιτού εµπορίου µε εµπορευµατοκιβώτια.
Ιδιαίτερα, είναι βασικό να διασφαλισθεί ότι όλοι οι κοινοτικοί λιµένες δύνανται να συµµετέχουν στην πρωτοβουλία
για την ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων βάσει ενιαίων
αρχών και ότι συγκρίσιµα πρότυπα προωθούνται για τους
λιµένες των ΗΠΑ. Ούτως, ο άµεσος στόχος και το περιεχόµενο της συµφωνίας αφορούν τη διευκόλυνση του θεµιτού
εµπορίου µεταξύ της Κοινότητας και των ΗΠΑ, ενώ, επιτρέποντας τη συνεργασία για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε
συγκεκριµένους τοµείς ελέγχου για τους οποίους η Κοινότητα έχει αρµοδιότητα, διασφαλίζονται, αµοιβαίως, υψηλά
επίπεδα ασφαλείας.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133 σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2
πρώτη φράση,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την τελωνειακή
συνεργασία και αµοιβαία συνδροµή σε τελωνειακά
ζητήµατα (1) (εφεξής «CMAA») προβλέπει τη δυνατότητα
διεύρυνσής της µε στόχο την αύξηση των επιπέδων τελωνειακής συνεργασίας και τη δυνατότητα συµπλήρωσής της
µε συµφωνίες σχετικές µε ειδικά θέµατα ή τοµείς.

(2)

Η Επιτροπή έχει διαπραγµατευθεί, εξ ονόµατος της Κοινότητας, συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
(εφεξής «ΗΠΑ») για την ενίσχυση και τη διεύρυνση του
πεδίου εφαρµογής της CMAA, ώστε να συµπεριληφθούν η
συνεργασία για την ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων και
συναφή ζητήµατα (η «συµφωνία»).

(3)

Με τη συµφωνία επεκτείνεται η τελωνειακή συνεργασία
µεταξύ της Κοινότητας και των ΗΠΑ ώστε να καλύπτονται η
ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων και συναφή ζητήµατα.
Προβλέπεται η ταχεία και επιτυχής διεύρυνση της πρωτοβουλίας για την ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων σε
όλους τους λιµένες της Κοινότητας που πληρούν τις οικείες
προϋποθέσεις. Η συµφωνία καθορίζει επίσης πρόγραµµα
εργασιών για περαιτέρω µέτρα εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένων της εκπόνησης προτύπων για τεχνικές διαχείρισης
των κινδύνων, των πληροφοριών που απαιτούνται για τον
προσδιορισµό των φορτίων υψηλού κινδύνου που εισάγονται από τα συµβαλλόµενα µέρη και των προγραµµάτων
βιοµηχανικής εταιρικής σχέσης.

(4)

Ο εξωτερικός συντονισµός προτύπων τελωνειακού ελέγχου
µε τις ΗΠΑ είναι απαραίτητος για να διασφαλισθεί η ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασµού, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα

(1) EE L 222 της 12.8.1997, σ. 17.

(5)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν την πρωτοβουλία για την ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων σε όλους τους κοινοτικούς λιµένες µέσω ρυθµίσεων µε τις ΗΠΑ, οι οποίες θα προσδιορίζουν τους κοινοτικούς λιµένες που συµµετέχουν στην πρωτοβουλία για την
ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων και θα προβλέπουν την
τοποθέτηση αµερικανών τελωνειακών υπαλλήλων σ' αυτούς
ή θα διατηρούν τις προς τούτο ισχύουσες δηλώσεις αρχής,
εφόσον οι ρυθµίσεις αυτές συνάδουν µε τη συνθήκη και
είναι συµβατές µε την CMAA, όπως διευρύνθηκε από τη
συµφωνία.

(6)

Επιβάλλεται να διασφαλισθεί η στενή συνεργασία µεταξύ των
κρατών µελών και των κοινοτικών οργανισµών προκειµένου
να ενισχυθεί και διευρυνθεί περαιτέρω η τελωνειακή συνεργασία βάσει της CMAA, όπως διευρύνθηκε.

(7)

Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπισθεί διαδικασία διαβούλευσης βάσει της οποίας τα κράτη µέλη που προτίθενται
να διαπραγµατευθούν ρυθµίσεις µε τις ΗΠΑ για θέµατα που
καλύπτονται από την CMAA, όπως διευρύνθηκε, θα γνωστοποιούν αµέσως την πρόθεσή τους αυτή και θα παρέχουν τις
σχετικές πληροφορίες. Κατόπιν σχετικής αιτήσεως από
κράτος µέλος ή από την Επιτροπή και εντός συντόµου προθεσµίας, θα πρέπει να διεξάγονται διαβουλεύσεις µεταξύ των
κρατών µελών και της Επιτροπής µε αντικείµενο τις εν λόγω
πληροφορίες.

30.9.2004
(8)
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Ο κύριος στόχος των διαβουλεύσεων θα πρέπει να είναι η
διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και η διασφάλιση ότι οι ρυθµίσεις συνάδουν µε τη συνθήκη και τις κοινές
πολιτικές, ιδίως µε το κοινό πλαίσιο συνεργασίας µε τις
ΗΠΑ που παρατίθεται στην CMAA, όπως διευρύνθηκε.

(9)

Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι µία ρύθµιση που ένα κράτος
µέλος επιθυµεί να εφαρµόσει µε τις ΗΠΑ δεν συνάδει µε την
CMAA, όπως διευρύνθηκε, ή ότι το θέµα θα πρέπει να αντιµετωπισθεί στα πλαίσια της συµφωνίας CMAA, όπως
διευρύνθηκε, οφείλει να ενηµερώνει σχετικά το κράτος
µέλος.

(10)

Η διαδικασία διαβούλευσης θα πρέπει να µη θίγει τις αντίστοιχες αρµοδιότητες των κρατών µελών της Κοινότητας να
συνάπτουν τις σκοπούµενες ρυθµίσεις.

(11)

Η συµφωνία θα πρέπει να εγκριθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής για την ενίσχυση και την επέκταση του
πεδίου εφαρµογής της συµφωνίας τελωνειακής συνεργασίας και
αµοιβαίας συνδροµής σε τελωνειακά ζητήµατα ώστε να συµπεριλάβει τη συνεργασία σχετικά µε την ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων και συναφή ζητήµατα (εφεξής «η συµφωνία»), εγκρίνεται εξ
ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Το κείµενο της συµφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρµόδια να υπογράψουν τη συµφωνία δεσµεύοντας την Κοινότητα.
Άρθρο 3
1.
Επιτρέπεται στα κράτη µέλη να διατηρούν ή να συµφωνούν
ρυθµίσεις µε τις ΗΠΑ ώστε να περιλάβουν λιµένες της Κοινότητας
στην πρωτοβουλία για την ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων.
Κάθε ρύθµιση αυτού του είδους αναφέρεται στην CMAA, όπως
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διευρύνθηκε, και συνάδει µε αυτή, περιλαµβανοµένων και των ελαχίστων απαιτουµένων προτύπων, αφού αυτά εγκριθούν.
Η Επιτροπή και τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη µπορούν να διαβουλεύονται ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω ρυθµίσεις συνάδουν
µε την CMAA, όπως διευρύνθηκε.
2. Ένα κράτος µέλος, πριν αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε τις
ΗΠΑ για ρυθµίσεις σχετικές µε ζητήµατα πέραν εκείνων της
παραγράφου 1, αλλά πάντως υπαγόµενα στην CMAA, όπως
διευρύνθηκε, το γνωστοποιεί στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη
µέλη, παρέχει δε µαζί µε την γνωστοποίηση κάθε σηµαντική συναφή
πληροφορία.
3. Τα κράτη µέλη ή η Επιτροπή µπορούν, εντός οκτώ εργάσιµων
ηµερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης, να ζητήσουν διαβουλεύσεις µε τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή.
Οι διαβουλεύσεις αυτές λαµβάνουν χώρα εντός τριών εβδοµάδων
από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Όταν το ζήτηµα επείγει, οι
διαβουλεύσεις λαµβάνουν χώρα αµελλητί.
4. Η Επιτροπή, το αργότερο πέντε ηµέρες µετά την περάτωση
των διαβουλεύσεων, διατυπώνει γραπτώς τη γνώµη της όσον αφορά
τη συµβατότητα των ρυθµίσεων που γνωστοποιήθηκαν µε την
CMAA, όπως διευρύνθηκε, περιλαµβάνοντας, κατά περίπτωση, την
ανάγκη αντιµετώπισης του ζητήµατος της εν λόγω συµφωνίας.
5. Οι διαβουλεύσεις της παραγράφου 3 λαµβάνουν χώρα στο
πλαίσιο της επιτροπής που συστάθηκε µε το άρθρο 247 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί
θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1).
6. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή και στα άλλα
κράτη µέλη αντίγραφο των ρυθµίσεων στις οποίες αναφέρονται οι
παράγραφοι 1 και 2, καθώς και κάθε καταγγελία ή τροποποίησή
τους.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL

(1) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 311 της 12.12.2000, σ. 17).
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την ενίσχυση
και την διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της συµφωνίας τελωνειακής συνεργασίας και αµοιβαίας συνδροµής σε τελωνειακά ζητήµατα ώστε να συµπεριλάβει τη συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια των
εµπορευµατοκιβωτίων και συναφή ζητήµατα
νότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και τον
σηµαντικό ρόλο τόσο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσο και
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως κόµβων µεταφοράς για εµπορευµατοκιβώτια που προέρχονται από
πολλές χώρες.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τις διατάξεις της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τελωνειακή συνεργασία και αµοιβαία συνδροµή σε τελωνειακά ζητήµατα, η οποία
υπογράφηκε στις 28 Μαΐου 1997, εφεξής καλούµενης «CMAA»,
(1)

∆εχόµενες ότι από την 1η Μαρτίου 2003, η «U.S. Customs
and Border Protection» διαδέχθηκε την τελωνειακή υπηρεσία των Ηνωµένων Πολιτειών ως προς την CMAA.

(2)

Εκτιµώντας ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της CMAA, τα
συµβαλλόµενα µέρη δύνανται µε κοινή συναίνεση να αποφασίζουν σχετικά µε την διεύρυνση των τοµέων συνεργασίας
που υπάγονται στη CMAA.

(3)

Υπενθυµίζοντας ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 22 της CMAA,
η µεικτή επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας (JCCC) συνίσταται από αντιπροσώπους των τελωνειακών αρχών των συµβαλλοµένων µερών, που για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι
οι αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επικουρούµενες από τις τελωνειακές αρχές των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και για τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής η «U.S. Customs and
Border Protection, Department of Homeland Security.»

(4)

Αναγνωρίζοντας ότι οι τελωνειακές αρχές των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής και εκείνες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας διατηρούν µακροχρόνιες, στενές και αποτελεσµατικές σχέσεις.

(6)

Με την πεποίθηση ότι η συνεργασία αυτή µπορεί να
βελτιωθεί περαιτέρω µέσω, ιδίως, της ενίσχυσης, της ανταλλαγής σχετικών σηµαντικών πληροφοριών και καλύτερων
πρακτικών µεταξύ της «U.S. Customs and Border Protection», της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προκειµένου να
εξασφαλισθεί ότι κατά τους γενικούς τελωνειακούς ελέγχους
του διεθνούς εµπορίου λαµβάνονται καταλλήλως υπόψη οι
απαιτήσεις ασφαλείας.

(8)

Εκτιµώντας ότι εµπορευµατοκιβώτια που µεταφέρονται µέσω
θαλάσσης και προέρχονται από ολόκληρο τον κόσµο εισάγονται, µεταφορτώνονται ή κυκλοφορούν υπό καθεστώς διαµετακόµισης στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

(10)

Με την πεποίθηση ότι απαιτείται να αποτραπεί, να
προληφθεί και να απαγορευθεί κάθε τροµοκρατική απόπειρα
που έχει στόχο τη διατάραξη του παγκόσµιου εµπορίου µε
την απόκρυψη όπλων σε εµπορευµατοκιβώτια που µεταφέρονται παγκοσµίως µέσω θαλάσσης ή σε άλλα φορτία ή µε
τη χρησιµοποίηση των φορτίων αυτών ως όπλων.

(11)

Με την πεποίθηση ότι απαιτείται να ενισχυθεί η ασφάλεια
για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και για τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και συγχρόνως να διευκολύνεται το
θεµιτό εµπόριο.

(12)

Επισηµαίνοντας ότι είναι σηµαντικό να εκπονηθούν, στο
µέτρο του δυνατού, αµοιβαία συστήµατα για την ασφάλεια
και τη διευκόλυνση του θεµιτού εµπορίου, λαµβάνοντας
καταλλήλως υπόψη τις εκτιµήσεις απειλής.

(13)

Αναγνωρίζοντας ότι η ασφάλεια του εµπορίου µπορεί να ενισχυθεί σηµαντικά µέσω ενός συστήµατος στο οποίο η τελωνειακή αρχή της χώρας εισαγωγής συνεργάζεται µε τις τελωνειακές αρχές που παρεµβαίνουν σε προηγούµενα στάδια της
αλυσίδας εφοδιασµού, ώστε να χρησιµοποιούνται πληροφορίες που διαβιβάζονται έγκαιρα καθώς και τεχνολογίες ελέγχου που επιτρέπουν την ανίχνευση και τον έλεγχο των εµπορευµατοκιβωτίων υψηλού κινδύνου πριν αυτά εγκαταλείψουν τον λιµένα ή τον τόπο εκφόρτωσης ή µεταφόρτωσης.

(14)

Υποστηρίζοντας τους στόχους της πρωτοβουλίας για την
ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων (CSI), που σκοπό έχει
τη διαφύλαξη του παγκόσµιου θαλάσσιου εµπορίου, µε την
ενίσχυση της συνεργασίας στους λιµένες σε παγκόσµια
κλίµακα ώστε να προσδιορίζονται και να ελέγχονται τα
εµπορευµατοκιβώτια υψηλού κινδύνου και να διασφαλίζεται
η ακεραιότητά τους κατά τη µεταφορά.

(15)

Έχοντας υπόψη τους ότι το άρθρο 5 της CMAA ορίζει τις
σχέσεις µεταξύ της συµφωνίας αυτής και κάθε διµερούς συµφωνίας για συνεργασία και αµοιβαία συνδροµή σε τελωνειακά ζητήµατα που έχει συναφθεί ή ενδέχεται να συναφθεί
µεταξύ µεµονωµένων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.

Αναγνωρίζοντας ότι η JCCC έχει συσταθεί βάσει του άρθρου
22 της CMAA.

(5)

(7)

(9)

Αναγνωρίζοντας τη σηµασία της επέκτασης της συνεργασίας
αυτής σε όλους τους τρόπους διεθνών µεταφορών και σε
όλα τα είδη εµπορευµάτων, θέτοντας αρχικά ως προτεραιότητα τις θαλάσσιες µεταφορές µε εµπορευµατοκιβώτια.
Αναγνωρίζοντας τον µεγάλο όγκο των µεταφορών που
γίνονται µέσω θαλάσσης µε εµπορευµατοκιβώτια και µε
άλλους τρόπους µεταφοράς µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοι-
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Αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να ισχύσει, το συντοµότερο
δυνατό, η επέκταση της CSI σε όλους τους λιµένες της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπου οι µεταφορές εµπορευµάτων
µέσω εµπορευµατοκιβωτίων µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής δεν είναι αµελητέες και όπου ισχύουν ορισµένες
ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας και οι οποίοι διαθέτουν
κατάλληλες τεχνολογίες ελέγχου,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
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ρίου και ιδιαίτερα, ως πρώτη προτεραιότητα, βελτίωση του
προσδιορισµού και του ελέγχου της ασφάλειας όλων των αποστολών φορτίων υψηλού κινδύνου που γίνονται µε εµπορευµατοκιβώτια µέσω θαλάσσης,
3. καθιέρωση, κατά το δυνατό, ελάχιστων προτύπων όσον αφορά
τις τεχνικές διαχείρισης των κινδύνων και των σχετικών απαιτήσεων ασφαλείας και προγραµµάτων και
4. κατά το µέγιστο δυνατό, συντονισµός των θέσεων σε πολυµερή
φόρα, όπου θίγονται και συζητούνται ζητήµατα που αφορούν
την ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων.

Άρθρο 1

Άρθρο 4

Ενισχύεται η τελωνειακή συνεργασία που έχει καθιερωθεί στο πλαίσιο της CMAA και διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής της προκειµένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αποστολών φορτίων µέσω
θαλάσσης µε εµπορευµατοκιβώτια και άλλων φορτίων που προέρχονται από όλο τον κόσµο και εισάγονται, µεταφορτώνονται ή κυκλοφορούν υπό καθεστώς διαµετακόµισης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.

Εξέταση, στα πλαίσια της JCCC, της κατάλληλης µορφής και του
περιεχοµένου εγγράφων ή/και µέτρων που θα επιτρέψουν την εφαρµογή της ενισχυµένης και διευρυµένης τελωνειακής συνεργασίας
στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας.

Άρθρο 2
Λαµβάνεται πλήρως υπόψη το άρθρο 5 της CMAA, το οποίο
ορίζει τις σχέσεις µεταξύ της CMAA και κάθε άλλης διµερούς συµφωνίας συνεργασίας και αµοιβαίας συνδροµής σε τελωνειακά
ζητήµατα µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και κάθε δήλωσης
αρχής σχετικά µε την CSI που συµπληρώνει τις διµερείς αυτές συµφωνίες.
Άρθρο 3
Οι στόχοι της ενισχυµένης και διευρυµένης συνεργασίας περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
1. στήριξη της ταχείας και επιτυχούς επέκτασης της CSI σε όλους
τους λιµένες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ανταποκρίνονται
στις σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας και προώθηση συγκρίσιµων
προτύπων στους οικείους λιµένες των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής,
2. συνεργασία για την ενίσχυση των τελωνειακών διαδικασιών χάριν
της ασφάλειας της διαχειριστικής αλυσίδας του διεθνούς εµπο-

Άρθρο 5
Σύσταση οµάδας εργασίας που θα αποτελείται από αντιπροσώπους
της «U.S. Customs and Border Protection» και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που επικουρείται από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προκειµένου να εξετάζονται και να
υποβάλλονται συστάσεις στην JCCC για τα θέµατα που περιέχονται
στο παράρτηµα, αλλά όχι µόνον για αυτά.
Άρθρο 6
Η οµάδα εργασίας υποβάλλει τακτικά έκθεση σχετικά µε την
πρόοδο που έχουν σηµειώσει οι εργασίες της στον διευθυντή της
«U.S. Customs and Border Protection» και στον γενικό διευθυντή
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της
Επιτροπής και, ετησίως, στην JCCC.
Άρθρο 7
Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει µε την υπογραφή της από
τα συµβαλλόµενα µέρη, η οποία ισοδυναµεί µε την έκφραση της
συγκατάθεσής τους προς δέσµευση. Εάν η συµφωνία δεν έχει υπογραφεί και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη την ίδια ηµεροµηνία, η
συµφωνία αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία κατά την οποία έχει
τεθεί η δεύτερη υπογραφή.
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Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil cuatro.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendundvier.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of April in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april tweeduizendvier.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra.

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Για τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜA
Παράρτηµα της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την
ενίσχυση και τη διεύρυνση της CMAA ώστε να συµπεριλαµβάνει τη συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων και συναφή ζητήµατα
Η οµάδα εργασίας, που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 5 της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την ενίσχυση και τη διεύρυνση της CMAA, ώστε να συµπεριλάβει τη συνεργασία σχετικά µε
την ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων και µε συναφή ζητήµατα, εξετάζει και υποβάλλει συστάσεις για τα θέµατα που περιέχονται στους ακόλουθους τοµείς συνεργασίας µεταξύ της «U.S. Customs and Border Protection» και των τελωνειακών αρχών της
Κοινότητας, αλλά όχι µόνον για αυτά, µε στόχο να εξασφαλισθεί ότι κατά τους γενικούς τελωνειακούς έλεγχους του διεθνούς
εµπορίου λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις ασφαλείας:
α) καθορισµός των ελάχιστων προτύπων, ιδιαίτερα ενόψει της συµµετοχής στην CSI, και συστάσεις για µεθόδους µε τις οποίες
θα επιτευχθούν τα εν λόγω πρότυπα·
β) προσδιορισµός και επέκταση της εφαρµογής ορθών πρακτικών σχετικά µε τους ελέγχους ασφαλείας του διεθνούς εµπορίου,
ειδικά εκείνων που γίνονται βάσει της CSI·
γ) προσδιορισµός και καθιέρωση προτύπων, κατά τη µεγίστη δυνατή έκταση για τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισµό αποστολών φορτίων υψηλού κινδύνου που εισάγονται, µεταφορτώνονται ή βρίσκονται υπό καθεστώς διαµετακόµισης στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και στην Κοινότητα·
δ) βελτίωση και καθιέρωση προτύπων, κατά τη µεγίστη δυνατή έκταση, για τον ακριβή προσδιορισµό και τον έλεγχο αποστολών φορτίων υψηλού κινδύνου, µέσω ανταλλαγής πληροφοριών, χρήσης αυτόµατων συστηµάτων έρευνας και ανάπτυξη
ελάχιστων προτύπων για τεχνολογίες ελέγχου και µεθοδολογίες ανίχνευσης·
ε) βελτίωση και καθιέρωση προτύπων, κατά τη µεγίστη δυνατή έκταση, για προγράµµατα βιοµηχανικής εταιρικής σχέσης που
προορίζονται για τη βελτίωση της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασµού και τη διευκόλυνση του θεµιτού εµπορίου·
στ) προσδιορισµός τυχόν ρυθµιστικών ή νοµοθετικών µεταβολών που απαιτούνται για την εφαρµογή των συστάσεων της οµάδας
εργασίας και
ζ) εξέταση του είδους των εγγράφων και των µέτρων που θα χρειαστούν για την εφαρµογή της ενισχυµένης και διευρυµένης
τελωνειακής συνεργασίας σχετικά µε τα θέµατα που παρατίθενται στο παρόν παράρτηµα.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
για τη σύναψη ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών µελών της, αφενός, και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου
(2004/635/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 310 σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2
δεύτερη πρόταση και παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο (1),
την πρόταση της Επιτροπής (2),
τη σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Είναι σκόπιµο να εγκριθεί η ευρωµεσογειακή συµφωνία
σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών µελών τους, αφενός, και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας
της Αιγύπτου, αφετέρου, που υπεγράφη εξ ονόµατος της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου
2001.
Οι διατάξεις της προκειµένης συµφωνίας που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του τίτλου IV τρίτο µέρος της συνθήκης
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεσµεύουν το
Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ως χωριστά συµβαλλόµενα µέρη και όχι ως µέρη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έως
ότου το Ηνωµένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία (αναλόγως) κοινοποιήσει στην Αραβική ∆ηµοκρατία της Αιγύπτου ότι
δεσµεύεται πλέον ως µέρος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωµένου
Βασιλείου και της Ιρλανδίας, που έχει προσαρτηθεί στη
συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το ίδιο ισχύει και για
τη ∆ανία, σύµφωνα µε το προσαρτηµένο στις εν λόγω
συνθήκες πρωτόκολλο για τη θέση της ∆ανίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

σύνδεσης», τα παραρτήµατα και τα πρωτόκολλα που προσαρτώνται
σ' αυτή καθώς και οι κοινές δηλώσεις, οι δηλώσεις της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και η ανταλλαγή επιστολών που επισυνάπτονται στην
τελική πράξη εγκρίνονται εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Τα κείµενα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επισυνάπτονται
στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
1. Η θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο συµβούλιο σύνδεσης
—και στην επιτροπή σύνδεσης όταν αυτή εξουσιοδοτείται από το
συµβούλιο σύνδεσης να ενεργήσει— καθορίζεται από το Συµβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
διατάξεις των συνθηκών.
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 75 της συµφωνίας σύνδεσης, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ασκεί την προεδρία του συµβουλίου
σύνδεσης. Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής ασκεί την προεδρία της
επιτροπής σύνδεσης, σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό της.
3. Η απόφαση για δηµοσίευση των αποφάσεων του συµβουλίου
σύνδεσης και της επιτροπής σύνδεσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης λαµβάνεται για κάθε περίπτωση χωριστά από
το Συµβούλιο.
Άρθρο 3
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εξουσιοδοτείται να υποδείξει τα πρόσωπα που είναι αρµόδια να προβούν στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 92
της συµφωνίας σύνδεσης.

Λουξεµβούργο, 21 Απριλίου 2004.
Άρθρο 1

Η ευρωµεσογειακή συµφωνία σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Αραβικής
∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, στο εξής «συµφωνία

(1) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ανέλαβε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα µετά τη λήξη
ισχύος της τελευταίας στις 23 Ιουλίου 2002 (ΕΕ L 194 της
23.7.2002, σ. 35).
(2) ΕΕ C 304 Ε της 30.10.2001, σ. 2.
3
( ) ΕΕ C 153 Ε της 27.6.2002, σ. 264.

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. WALSH
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ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Αραβικής
∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ,
Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ,
Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,
H ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,
Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ,
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ,
Συµβαλλόµενα µέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, εφεξής καλούµενα «κράτη µέλη», και
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, που καλούνται εφεξής «η Κοινότητα»,
αφενός, και
η ΑΡΑΒΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ, καλούµενη εφεξής «η Αίγυπτος»,
αφετέρου,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σηµασία των υφισταµένων παραδοσιακών δεσµών µεταξύ της Κοινότητας, των κρατών µελών της και της Αιγύπτου, και τις κοινές τους αξίες,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα, τα κράτη µέλη της και η Αίγυπτος επιθυµούν να ενισχύσουν αυτούς τους δεσµούς και να
δηµιουργήσουν µόνιµες σχέσεις βασιζόµενες σε εταιρική σχέση και αµοιβαιότητα,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σηµασία που αποδίδουν τα µέρη στην τήρηση των αρχών του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, ιδίως, στο σεβασµό
των δικαιωµάτων του ανθρώπου, των δηµοκρατικών αρχών και των πολιτικών και οικονοµικών ελευθεριών που αποτελούν την
ίδια τη βάση της σύνδεσης,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν και να αναπτύξουν τακτικό πολιτικό διάλογο για τα διµερή και διεθνή θέµατα αµοιβαίου
ενδιαφέροντος,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη διαφορετική οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Αιγύπτου και της Κοινότητας και την ανάγκη ενίσχυσης
της διαδικασίας οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Αιγύπτου,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν τις οικονοµικές σχέσεις τους και, ιδίως, την ανάπτυξη του εµπορίου, των επενδύσεων και της
τεχνολογικής συνεργασίας, στο πλαίσιο τακτικού διαλόγου, στον οικονοµικό, επιστηµονικό, τεχνολογικό, πολιτιστικό, οπτικοακουστικό και κοινωνικό τοµέα, ώστε να βελτιωθεί η αµοιβαία γνωριµία και κατανόηση,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσµευση της Κοινότητας και της Αιγύπτου για το ελεύθερο εµπόριο σύµφωνα, ιδίως, µε τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου του 1994 και των λοιπών πολυµερών συµφωνιών που επισυνάπτονται στη συµφωνία για την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ανάγκης συντονισµού των προσπαθειών τους για ενίσχυση της πολιτικής σταθερότητας και της οικονοµικής ανάπτυξης στην περιοχή µέσω της ενθάρρυνσης της περιφερειακής συνεργασίας,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η συµφωνία σύνδεσης θα δηµιουργήσει ένα νέο κλίµα για τις σχέσεις τους,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ:

L 304/39

L 304/40

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Άρθρο 1
1.
Εγκαθιδρύεται σύνδεση µεταξύ της Κοινότητας και των
κρατών µελών της, αφενός, και της Αιγύπτου, αφετέρου.
2.

Οι στόχοι της παρούσας συµφωνίας είναι οι ακόλουθοι:
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α) σε υπουργικό επίπεδο, κυρίως στο πλαίσιο του συµβουλίου
σύνδεσης·
β) σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων της Αιγύπτου, αφενός, και της
Προεδρίας του Συµβουλίου και της Επιτροπής, αφετέρου·

— να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο, ο
οποίος θα επιτρέψει την ανάπτυξη στενών πολιτικών σχέσεων
µεταξύ των µερών,

γ) µε πλήρη αξιοποίηση όλων των διπλωµατικών οδών, και ιδίως
µε τακτικές ενηµερώσεις από υπαλλήλους, µε διαβουλεύσεις επ'
ευκαιρία διεθνών συνόδων και µε επαφές µεταξύ διπλωµατικών
αντιπροσώπων σε τρίτες χώρες·

— να καθορίσει τους όρους της προοδευτικής απελευθέρωσης των
συναλλαγών στον τοµέα των εµπορευµάτων, των υπηρεσιών και
των κεφαλαίων,

δ) µε οιοδήποτε άλλο µέσο το οποίο µπορεί να συµβάλει στην
εδραίωση, την ανάπτυξη και την αναβάθµιση αυτού του διαλόγου.

— να στηρίξει την ανάπτυξη ισόρροπων οικονοµικών και κοινωνικών σχέσεων µεταξύ των µερών µέσω του διαλόγου και της
συνεργασίας,

2. Καθιερώνεται πολιτικός διάλογος µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του λαϊκού κοινοβουλίου της Αιγύπτου.

— να διευκολύνει την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της
Αιγύπτου,

ΤΙΤΛΟΣ II

— να ενθαρρύνει την περιφερειακή συνεργασία µε σκοπό την
εδραίωση ειρηνικής συνύπαρξης και οικονοµικής και πολιτικής
σταθερότητας,

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

— να προωθήσει τη συνεργασία σε άλλους τοµείς αµοιβαίου
ενδιαφέροντος.
Άρθρο 2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 6

ΤΙΤΛΟΣ I

Η Κοινότητα και η Αίγυπτος δηµιουργούν προοδευτικά ζώνη
ελευθέρων συναλλαγών εντός µεταβατικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τα δώδεκα έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας συµφωνίας, µε τον τρόπο που περιγράφεται στον
παρόντα τίτλο και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Γενικής Συµφωνίας
∆ασµών και Εµπορίου του 1994 (ΓΣ∆Ε) και των λοιπών πολυµερών
συµφωνιών για τις εµπορευµατικές συναλλαγές, οι οποίες προσαρτώνται στη συµφωνία για την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ).

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Οι σχέσεις µεταξύ των µερών, καθώς και όλες οι διατάξεις της
παρούσας συµφωνίας, βασίζονται στο σεβασµό των δηµοκρατικών
αρχών και των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου που καθορίζονται στην παγκόσµια διακήρυξη για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, ο οποίος διέπει τις εσωτερικές και διεθνείς τους πολιτικές και
αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο της παρούσας συµφωνίας.

Άρθρο 3

Βιοµηχανικά προϊόντα

1.
Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος µεταξύ των µερών.
Ο διάλογος αυτός ενισχύει τις σχέσεις τους, συµβάλλει στην ανάπτυξη µόνιµης εταιρικής σχέσης και αυξάνει την αµοιβαία κατανόηση και την αλληλεγγύη.

Άρθρο 7

2.
Ειδικότερα, ο διάλογος και η συνεργασία στον πολιτικό τοµέα
έχουν ως στόχο να:
— βελτιώσουν την αµοιβαία κατανόηση και τη συνεχώς αυξανόµενη σύγκλιση των θέσεων για διεθνή ζητήµατα, ειδικότερα για
τα ζητήµατα που είναι ενδεχόµενο να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις σε κάποιο από τα µέρη,
— επιτρέψουν σε κάθε µέρος να λαµβάνει υπόψη τις θέσεις και τα
συµφέροντα του άλλου µέρους,
— βελτιώσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή,
— προωθήσουν κοινές πρωτοβουλίες.

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται στα προϊόντα
καταγωγής Κοινότητας και Αιγύπτου που υπάγονται στα κεφάλαια
25 έως 97 της συνδυασµένης ονοµατολογίας και του αιγυπτιακού
δασµολογίου, µε εξαίρεση τα προϊόντα που απαριθµούνται στο
παράρτηµα Ι.
Άρθρο 8
Τα προϊόντα καταγωγής Αιγύπτου εισάγονται στην Κοινότητα µε
απαλλαγή από δασµούς και επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος καθώς και από ποσοτικούς περιορισµούς και κάθε άλλο περιορισµό ισοδυνάµου αποτελέσµατος.

Άρθρο 4

Άρθρο 9

Ο πολιτικός διάλογος καλύπτει όλα τα θέµατα τα οποία παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον, ιδίως την ειρήνη, την ασφάλεια, τη δηµοκρατία και την περιφερειακή ανάπτυξη.

1. Οι δασµοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος
που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Αίγυπτο προϊόντων
καταγωγής Κοινότητας, που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ
καταργούνται προοδευτικά σύµφωνα µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα:

Άρθρο 5
1.
Ο πολιτικός διάλογος πραγµατοποιείται, ανά τακτά διαστήµατα και κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη, ιδίως:

— κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 75 % του βασικού
δασµού,
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— ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 50 % του βασικού
δασµού,
— δύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 25 % του βασικού
δασµού,
— τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, οι
εναποµένοντες δασµοί και επιβαρύνσεις καταργούνται.
2.
Οι δασµοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος
που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Αίγυπτο προϊόντων
καταγωγής Κοινότητας, που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ,
καταργούνται προοδευτικά σύµφωνα µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα:
— τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 90 % του βασικού
δασµού,
— τέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 75 % του βασικού
δασµού,
— πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 60 % του βασικού
δασµού,
— έξι έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, κάθε
δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 45 % του βασικού
δασµού,
— επτά έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 30 % του βασικού
δασµού,
— οκτώ έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 15 % του βασικού
δασµού,
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— δώδεκα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
καταργούνται οι εναποµένοντες δασµοί και επιβαρύνσεις.
4. Οι δασµοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος
που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Αίγυπτο προϊόντων
καταγωγής Κοινότητας, που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα V,
καταργούνται προοδευτικά σύµφωνα µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα:
— έξι έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, κάθε
δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 90 % του βασικού
δασµού,
— επτά έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 80 % του βασικού
δασµού,
— οκτώ έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 70 % του βασικού
δασµού,
— εννέα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 60 % του βασικού
δασµού,
— δέκα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 50 % του βασικού
δασµού,
— ένδεκα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 40 % του βασικού
δασµού,
— δώδεκα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 30 % του βασικού
δασµού,

— εννέα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
καταργούνται οι εναποµένοντες δασµοί και επιβαρύνσεις.

— δεκατρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 20 % του βασικού
δασµού,

3.
Οι δασµοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος
που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Αίγυπτο προϊόντων
καταγωγής Κοινότητας, που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα IV
καταργούνται προοδευτικά σύµφωνα µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα:

— δεκατέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 10 % του
βασικού δασµού,

— πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 95 % του βασικού
δασµού,
— έξι έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, κάθε
δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 90 % του βασικού
δασµού,
— επτά έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 75 % του βασικού
δασµού,
— οκτώ έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 60 % του βασικού
δασµού,
— εννέα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 45 % του βασικού
δασµού,
— δέκα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 30 % του βασικού
δασµού,
— ένδεκα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
κάθε δασµός και επιβάρυνση µειώνεται στο 15 % του βασικού
δασµού,

— δεκαπέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, καταργούνται οι εναποµένοντες δασµοί και επιβαρύνσεις.
5. Οι δασµοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος
που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Αίγυπτο προϊόντων
καταγωγής Κοινότητας άλλων από αυτά που περιλαµβάνονται στα
παραρτήµατα II, III, IV και V καταργούνται σύµφωνα µε το σχετικό
χρονοδιάγραµµα µε απόφαση της επιτροπής σύνδεσης.
6. Σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών για συγκεκριµένο προϊόν,
τα χρονοδιαγράµµατα που ισχύουν σύµφωνα µε τις παραγράφους
1, 2, 3 και 4, είναι δυνατό να αναθεωρηθούν µε κοινή συµφωνία
από την επιτροπή σύνδεσης, µε την προϋπόθεση ότι το χρονοδιάγραµµα για το οποίο ζητείται η αναθεώρηση δεν µπορεί να παραταθεί για το συγκεκριµένο προϊόν πέραν της µέγιστης µεταβατικής
περιόδου. Εάν η επιτροπή σύνδεσης δεν λάβει απόφαση εντός 30
ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος για αναθεώρηση του χρονοδιαγράµµατος, η Αίγυπτος µπορεί να αναστείλει προσωρινά το
χρονοδιάγραµµα για περίοδο που δεν µπορεί να υπερβεί το ένα
έτος.
7. Για κάθε σχετικό προϊόν, ο βασικός δασµός που πρόκειται να
µειωθεί σταδιακά όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2, 3 και
4 είναι αυτός που προκύπτει από την εφαρµογή των συντελεστών
που αναφέρονται στο άρθρο 18.
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Άρθρο 10
Οι διατάξεις σχετικά µε την κατάργηση των εισαγωγικών δασµών,
ισχύουν επίσης για τους δασµούς ταµιευτικού χαρακτήρα.
Άρθρο 11
1.
Kατά παρέκκλιση του άρθρου 9, η Αίγυπτος µπορεί να
λαµβάνει, υπό µορφή αύξησης ή αποκατάστασης δασµών, έκτακτα
µέτρα περιορισµένης διάρκειας.
2.
Τα µέτρα αυτά δύνανται να αφορούν µόνο νέες και νεοσύστατες βιοµηχανίες ή ορισµένους τοµείς υπό αναδιάρθρωση ή τοµείς
που αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, κυρίως όταν αυτές οι
δυσχέρειες προκαλούν σηµαντικά κοινωνικά προβλήµατα.
3.
Οι εισαγωγικοί δασµοί που επιβάλλονται στην Αίγυπτο για
τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας βάσει αυτών των έκτακτων
µέτρων, δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν το 25 % κατ' αξία και
πρέπει να περιέχουν ένα περιθώριο προτιµησιακού χαρακτήρα για
τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας. Η συνολική αξία των εισαγόµενων προϊόντων που υπόκεινται σε αυτά τα µέτρα δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 20 % των συνολικών εισαγόµενων βιοµηχανικών
προϊόντων από την Κοινότητα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο
υπάρχουν διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία.
4.
Τα µέτρα αυτά εφαρµόζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει
τα πέντε έτη, εκτός εάν η επιτροπή σύνδεσης εγκρίνει µεγαλύτερη
διάρκεια. Παύουν να ισχύουν το αργότερο µε τη λήξη της µέγιστης
µεταβατικής περιόδου.
5.
Τέτοια µέτρα δεν επιτρέπεται να λαµβάνονται για συγκεκριµένο προϊόν, εάν έχει παρέλθει περίοδος µεγαλύτερη της τριετίας
από την κατάργηση όλων των δασµών, ποσοτικών περιορισµών και
επιβαρύνσεων ή µέτρων ισοδύναµου αποτελέσµατος όσον αφορά το
σχετικό προϊόν.
6.
Η Αίγυπτος ενηµερώνει την επιτροπή σύνδεσης σχετικά µε
οποιοδήποτε έκτακτο µέτρο προτίθεται να λάβει και, κατόπιν
αιτήσεως της Κοινότητας, διενεργούνται διαβουλεύσεις για τα
µέτρα και τους αντίστοιχους τοµείς, πριν από την έναρξη εφαρµογής τους. Κατά τη λήψη αυτών των µέτρων, η Αίγυπτος,
υποβάλλει στην επιτροπή χρονοδιάγραµµα σχετικά µε την
κατάργηση των δασµών που θεσπίζονται δυνάµει του παρόντος
άρθρου. Στο χρονοδιάγραµµα αυτό προβλέπεται η σταδιακή
κατάργηση των σχετικών δασµών κατά ίσα ετήσια ποσά, αρχής
γενοµένης το αργότερο κατά τη λήξη του δεύτερου έτους µετά τη
θέσπισή τους. Η επιτροπή σύνδεσης µπορεί να αποφασίσει διαφορετικό χρονοδιάγραµµα.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4 και προκειµένου να
7.
λάβει υπόψη τις δυσκολίες που συνδέονται µε τη δηµιουργία νέας
βιοµηχανίας, η επιτροπή σύνδεσης µπορεί να επιτρέψει, κατ' εξαίρεση, στην Αίγυπτο να διατηρήσει τα µέτρα που έχει ήδη λάβει
βάσει της παραγράφου 1 για µέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών πέραν
της δωδεκαετούς µεταβατικής περιόδου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Προϊόντα της γεωργίας και της αλιείας και µεταποιηµένα
γεωργικά προϊόντα
Άρθρο 12
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται στα προϊόντα
καταγωγής Κοινότητας και Αιγύπτου που υπάγονται στα κεφάλαια
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1 έως 24 της συνδυασµένης ονοµατολογίας και του αιγυπτιακού
δασµολογίου και στα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα
Ι.
Άρθρο 13
Η Κοινότητα και η Αίγυπτος προβαίνουν προοδευτικά σε µεγαλύτερη ελευθέρωση του εµπορίου τους στον τοµέα των προϊόντων
της γεωργίας και της αλιείας καθώς και των µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για τα δύο
µέρη.
Άρθρο 14
1. Τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Αιγύπτου που απαριθµούνται στο πρωτόκολλο 1 υποβάλλονται κατά την εισαγωγή τους
στην Κοινότητα στις ρυθµίσεις του εν λόγω πρωτοκόλλου.
2. Τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Αιγύπτου που απαριθµούνται στο πρωτόκολλο 1 υποβάλλονται κατά την εισαγωγή τους
στην Κοινότητα στις ρυθµίσεις του εν λόγω πρωτοκόλλου.
3. Το εµπόριο µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων που
υπάγονται στο παρόν κεφάλαιο υπόκεινται στις ρυθµίσεις του πρωτοκόλλου 3.
Άρθρο 15
1. Κατά το τρίτο έτος εφαρµογής της συµφωνίας, η Κοινότητα
και η Αίγυπτος υποχρεούνται να εξετάσουν την κατάσταση µε
σκοπό τη θέσπιση µέτρων που θα εφαρµόσουν η Κοινότητα και η
Αίγυπτος από την αρχή του τέταρτου έτους µετά τη θέση σε ισχύ
της συµφωνίας, σύµφωνα µε το στόχο που θέτει το άρθρο 13.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 και λαµβάνοντας
υπόψη τον όγκο των µεταξύ τους συναλλαγών στον τοµέα των
προϊόντων της γεωργίας και της αλιείας και των µεταποιηµένων
γεωργικών προϊόντων, καθώς και την ιδιαίτερη ευαισθησία των
προϊόντων αυτών, η Κοινότητα και η Αίγυπτος εξετάζουν στο πλαίσιο του συµβουλίου σύνδεσης, για κάθε προϊόν ξεχωριστά και σε
αµοιβαία βάση, τη δυνατότητα περαιτέρω αµοιβαίων παραχωρήσεων.
Άρθρο 16
1. Σε περίπτωση θέσπισης ειδικών ρυθµίσεων λόγω εφαρµογής
της γεωργικής του πολιτικής ή τροποποίησης των υφιστάµενων
ρυθµίσεων ή τροποποίησης ή επέκτασης των διατάξεων περί εφαρµογής της γεωργικής του πολιτικής, το ενδιαφερόµενο µέρος έχει
τη δυνατότητα να τροποποιήσει, για τα σχετικά προϊόντα, το
καθεστώς που προβλέπεται στη συµφωνία.
2. Στις περιπτώσεις αυτές, το ενδιαφερόµενο µέρος ενηµερώνει
την επιτροπή σύνδεσης. Μετά από αίτηση του άλλου µέρους, η
επιτροπή σύνδεσης συνέρχεται για να εξετάσει δεόντως τα συµφέροντα του εν λόγω µέρους.
3. Αν η Κοινότητα ή η Αίγυπτος, κατ' εφαρµογή της παραγράφου 1, τροποποιήσουν το καθεστώς που προβλέπεται στην
παρούσα συµφωνία για τα γεωργικά προϊόντα, παραχωρούν, για τις
εισαγωγές καταγωγής του άλλου µέρους, πλεονέκτηµα συγκρίσιµο
προς το προβλεπόµενο στην παρούσα συµφωνία.
4. Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου είναι σκόπιµο να αποτελέσει αντικείµενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του συµβουλίου
σύνδεσης.
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Κοινές διατάξεις
Άρθρο 17
1.
Απαγορεύεται η επιβολή νέων ποσοτικών περιορισµών κατά
την εισαγωγή ή περιορισµών ισοδυνάµου αποτελέσµατος στις
συναλλαγές µεταξύ της Κοινότητας και της Αιγύπτου.
2.
Οι ποσοτικοί περιορισµοί κατά τις εισαγωγές και οι περιορισµοί ισοδυνάµου αποτελέσµατος που εφαρµόζονται στις συναλλαγές µεταξύ της Αιγύπτου και της Κοινότητας καταργούνται από
την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας.
3.
Η Κοινότητα και η Αίγυπτος δεν εφαρµόζουν στις µεταξύ
τους εξαγωγές δασµούς ή επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος
ούτε ποσοτικούς περιορισµούς ή µέτρα ισοδυνάµου αποτελέσµατος.
Άρθρο 18
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µεταβάλλεται το καθεστώς των συναλλαγών που προβλέπεται στη
συµφωνία.
2. Τα µέρη διενεργούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του συµβουλίου σύνδεσης, όσον αφορά συµφωνίες για τη δηµιουργία τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και, εφόσον απαιτείται, για άλλα σηµαντικά θέµατα που συνδέονται µε την αντίστοιχη εµπορική πολιτική τους έναντι τρίτων χωρών. Σε περίπτωση,
ιδίως, που τρίτη χώρα προσχωρήσει στην Ένωση, οι διαβουλεύσεις
αυτές διενεργούνται προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι τα αµοιβαία
συµφέροντα των µερών ελήφθησαν υπόψη.
Άρθρο 22
Εάν ένα από τα µέρη διαπιστώσει ντάµπινγκ στο εµπόριο µε το
άλλο µέρος κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου VI της
ΓΣ∆Ε 1994, µπορεί να λάβει τα κατάλληλα αντίµετρα, βάσει της
συµφωνίας του ΠΟΕ για την εφαρµογή του άρθρου VI της ΓΣ∆Ε
1994 και της σχετικής εσωτερικής νοµοθεσίας του.
Άρθρο 23

1.
Οι ισχύοντες συντελεστές για τις εισαγωγές µεταξύ των µερών
είναι οι πάγιοι συντελεστές του ΠΟΕ ή χαµηλότεροι συντελεστές
που επιβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 1999. Σε περίπτωση που,
µετά την 1η Ιανουαρίου 1999, εφαρµοσθεί µείωση δασµών, έναντι
όλων ισχύει ο µειωµένος συντελεστής.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 34, η συµφωνία του ΠΟΕ για τις
επιδοτήσεις και τα αντισταθµιστικά µέτρα εφαρµόζεται µεταξύ των
µερών.

2.
Απαγορεύεται η θέσπιση νέων εισαγωγικών ή εξαγωγικών
δασµών ή επιβαρύνσεων ισοδύναµου αποτελέσµατος ή η αύξηση
αυτών που ήδη εφαρµόζονται, στο εµπόριο µεταξύ της Κοινότητας
και της Αιγύπτου, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην παρούσα συµφωνία.

Μέχρις ότου θεσπιστούν οι κανόνες κατ' άρθρο 34 παράγραφος 2,
σε περίπτωση που κάποιο µέρος θεωρεί ότι επιδοτούνται οι εµπορικές συναλλαγές µε το άλλο µέρος κατά την έννοια των άρθρων
VI και XVI της ΓΣ∆Ε 1994, µπορεί να εφαρµόσει τα κατάλληλα
αντίµετρα βάσει της συµφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα
αντισταθµιστικά µέτρα και τη σχετική εσωτερική νοµοθεσία.

3.
Τα µέρη ανακοινώνουν αµοιβαία τους συντελεστές που εφαρµόζουν την 1η Ιανουαρίου 1999.
Άρθρο 24
Άρθρο 19
1.
Τα προϊόντα καταγωγής Αιγύπτου δεν υποβάλλονται, κατά
την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, σε µεταχείριση ευνοϊκότερη
από αυτή που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη µεταξύ τους.
2.
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των
ειδικών διατάξεων για την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου στις
Καναρίους Νήσους.
Άρθρο 20
1.
Τα µέρη δεν λαµβάνουν µέτρα και δεν προβαίνουν σε πρακτικές φορολογικού χαρακτήρα στο εσωτερικό τους µε τις οποίες
επιβάλλονται, άµεσα ή έµµεσα, διακρίσεις µεταξύ των προϊόντων
ενός εκ των µερών και των οµοειδών προϊόντων καταγωγής του
άλλου µέρους.
2.
Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός των συµβαλλοµένων µερών δεν τυγχάνουν επιστροφής εσωτερικών έµµεσων
φορολογικών επιβαρύνσεων που υπερβαίνουν τις έµµεσες φορολογικές επιβαρύνσεις που πλήττουν άµεσα ή έµµεσα τα εξαγόµενα
προϊόντα.
Άρθρο 21
1.
Η παρούσα συµφωνία δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη
δηµιουργία τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή
καθεστώτων διασυνοριακών εµπορικών συναλλαγών, εφόσον δεν

1. Οι διατάξεις του άρθρου XIX της ΓΣ∆Ε 1994 και της συµφωνίας του ΠΟΕ για τα µέτρα διασφάλισης εφαρµόζονται µεταξύ
των µερών.
2. Πριν από την εφαρµογή µέτρων διασφάλισης του άρθρου
XIX της ΓΣ∆Ε 1994 και της συµφωνίας του ΠΟΕ για τα µέτρα
διασφάλισης, το µέρος που σκοπεύει να εφαρµόσει τέτοια µέτρα
παρέχει στην επιτροπή σύνδεσης όλες τις σχετικές πληροφορίες που
απαιτούνται για την ενδελεχή εξέταση της κατάστασης ενόψει της
εξεύρεσης λύσης αποδεκτής από τα µέρη.
Προκειµένου να εξευρεθεί τέτοια λύση, τα µέρη διενεργούν αµέσως
διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης. Αν οι διαβουλεύσεις δεν οδηγήσουν, εντός 30 ηµερών από την έναρξή τους, σε
συµφωνία των µερών όσον αφορά λύση για αποφυγή της εφαρµογής των µέτρων διασφάλισης, το µέρος που προτίθεται να εφαρµόσει τα µέτρα διασφάλισης µπορεί να εφαρµόσει τις διατάξεις του
άρθρου ΧΙΧ της ΓΣ∆Ε 1994 και της συµφωνίας του ΠΟΕ για τα
µέτρα διασφάλισης.
3. Κατά την επιλογή των µέτρων διασφάλισης σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, τα µέρη δίδουν προτεραιότητα στα µέτρα που διαταράσσουν λιγότερο την επίτευξη των στόχων της παρούσας συµφωνίας.
4. Τα µέτρα διασφάλισης γνωστοποιούνται αµέσως στην επιτροπή σύνδεσης και αποτελούν αντικείµενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο αυτής, µε σκοπό, ιδίως, την κατάργησή τους,
µόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις.
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Άρθρο 25
1.
Σε περίπτωση που η τήρηση του άρθρου 17 παράγραφος 3
οδηγεί σε:
i) επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα προϊόντος το οποίο αποτελεί στο
εξάγον συµβαλλόµενο µέρος αντικείµενο ποσοτικών περιορισµών κατά την εξαγωγή, εξαγωγικών δασµών ή µέτρων ισοδυνάµου αποτελέσµατος, ή
ii) σοβαρή έλλειψη ή κίνδυνο έλλειψης προϊόντος που είναι ουσιώδους σηµασίας για το εξάγον µέρος,
και εφόσον οι προαναφερθείσες καταστάσεις προκαλούν ή υπάρχει
κίνδυνος να προκαλέσουν µείζονες δυσχέρειες για το εξάγον µέρος,
το µέρος αυτό µπορεί να λάβει τα κατάλληλα µέτρα σύµφωνα µε
τις διαδικασίες που καθορίζονται στην παράγραφο 2.
2.
Οι δυσχέρειες που δηµιουργούνται από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, υποβάλλονται προς εξέταση στην
επιτροπή σύνδεσης. Η επιτροπή σύνδεσης µπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρµα στις δυσχέρειες.
Εάν αυτή δεν λάβει απόφαση εντός 30 ηµερών αφότου της κοινοποιήθηκε το ζήτηµα, το εξάγον µέρος µπορεί να εφαρµόσει τα
κατάλληλα µέτρα επί της εξαγωγής του συγκεκριµένου προϊόντος.
Αυτά τα µέτρα δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις και καταργούνται όταν οι συνθήκες δεν δικαιολογούν πλέον τη διατήρησή τους.
Άρθρο 26
Η παρούσα συµφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή στους
περιορισµούς κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη διαµετακόµιση,
που δικαιολογούνται από λόγους δηµόσιας ηθικής, δηµόσιας
τάξεως, δηµόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής
των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, προστασίας των εθνικών
θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία,
προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας ή από ρυθµίσεις που αφορούν το χρυσό και τον άργυρο. Ωστόσο, οι απαγορεύσεις ή οι
περιορισµοί αυτοί απαγορεύεται να αποτελούν µέσο αυθαίρετων
διακρίσεων ή συγκεκαλυµµένο περιορισµό στο εµπόριο µεταξύ των
µερών.
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της µεταχείρισης του µάλλον ευνοουµένου κράτους όσον αφορά
τις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών που καλύπτουν οι εν
λόγω δεσµεύσεις.
2.

Σύµφωνα µε την GATS, η µεταχείριση αυτή δεν ισχύει για:

α) πλεονεκτήµατα που χορηγεί το ένα ή το άλλο µέρος σύµφωνα
µε τις διατάξεις συµφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο V της
GATS ή µε τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει µιας τέτοιας συµφωνίας·
β) άλλα πλεονεκτήµατα που παρέχονται σύµφωνα µε τον κατάλογο
απαλλαγών βάσει της ρήτρας του µάλλον ευνοουµένου
κράτους, που προσαρτάται από το ένα ή το άλλο µέρος στη
συµφωνία GATS.
Άρθρο 30
1. Τα µέρη εξετάζουν το ενδεχόµενο επέκτασης του πεδίου
εφαρµογής της συµφωνίας για να συµπεριληφθεί το δικαίωµα
εγκατάστασης εταιρειών ενός µέρους στο έδαφος άλλου µέρους και
η απελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών από εταιρείες ενός µέρους
σε καταναλωτές άλλου µέρους.
2. Το συµβούλιο σύνδεσης διατυπώνει τις αναγκαίες συστάσεις
για την υλοποίηση του στόχου της παραγράφου 1.
Κατά τη διατύπωση των συστάσεων αυτών, το συµβούλιο σύνδεσης
λαµβάνει υπόψη την κτηθείσα πείρα από την εφαρµογή της µεταχείρισης ΜΕΚ που παρέχεται αµοιβαία από τα µέρη σύµφωνα µε τις
αντίστοιχες υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της GATS, ιδίως του
άρθρου V αυτής.
3. Ο στόχος της παραγράφου 1 εξετάζεται καταρχήν από το
συµβούλιο σύνδεσης το αργότερο πέντε έτη µετά τη θέση σε ισχύ
της παρούσας συµφωνίας.
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η έννοια «καταγόµενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» καθώς
και οι σχετικές µέθοδοι διοικητικής συνεργασίας καθορίζονται, για
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος τίτλου, στο πρωτόκολλο 4.

Πληρωµές και κινήσεις κεφαλαίων

Άρθρο 28

Άρθρο 31

Η συνδυασµένη ονοµατολογία εµπορευµάτων εφαρµόζεται για την
κατάταξη των εµπορευµάτων κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα.
Το αιγυπτιακό δασµολόγιο εφαρµόζεται για την κατάταξη των
εµπορευµάτων κατά την εισαγωγή στην Αίγυπτο.

Στο πλαίσιο του άρθρου 33, τα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να επιτρέπουν, σε πλήρως µετατρέψιµο νόµισµα, όλες τις
πληρωµές σε τρεχούµενους λογαριασµούς καταθέσεων.

ΤΙΤΛΟΣ III

Άρθρο 32

Άρθρο 29

1. Η Κοινότητα και η Αίγυπτος εξασφαλίζουν, από τη θέση σε
εφαρµογή της συµφωνίας, την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
που αφορούν άµεσες επενδύσεις σε εταιρείες που συστήνονται
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας υποδοχής καθώς και τη ρευστοποίηση ή τον επαναπατρισµό αυτών των επενδύσεων και
οποιουδήποτε κέρδους απορρέει από αυτές.

1.
Τα µέρη επαναλαµβάνουν τις αντίστοιχες δεσµεύσεις τους
στο πλαίσιο της Γενικής Συµφωνίας για τις συναλλαγές στον τοµέα
των υπηρεσιών (GATS) που προσαρτάται στη συµφωνία για την
ίδρυση του ΠΟΕ και, ειδικότερα, τη δέσµευση αµοιβαίας παροχής

2. Μόλις υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, τα µέρη θα διενεργήσουν διαβουλεύσεις µε σκοπό τη διευκόλυνση της κίνησης
κεφαλαίων µεταξύ της Κοινότητας και της Αιγύπτου και την
επίτευξη της πλήρους απελευθέρωσης αυτής.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Άρθρο 33
Αν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη της Κοινότητας ή η Αίγυπτος
αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες όσον αφορά το ισοζύγιο
πληρωµών ή υπάρχει κίνδυνος να αντιµετωπίσουν τέτοιες δυσκολίες, η Κοινότητα ή η Αίγυπτος, κατά περίπτωση, µπορεί, σύµφωνα
µε τους όρους της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου ή των
άρθρων VIII και XIV του καταστατικού του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου, να θεσπίσει περιοριστικά µέτρα επί των τρεχουσών συναλλαγών, εφόσον αυτά κρίνονται απολύτως αναγκαία. Η Κοινότητα ή
η Αίγυπτος, κατά περίπτωση, ενηµερώνει αµέσως το άλλο µέρος και
του υποβάλλει το ταχύτερο δυνατό χρονοδιάγραµµα για την
κατάργηση αυτών των µέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ανταγωνισµός και άλλες οικονοµικές διατάξεις

Άρθρο 34
1.
∆εν συµβιβάζονται µε την ορθή λειτουργία της παρούσας
συµφωνίας, εφόσον είναι δυνατό να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ
της Κοινότητας και της Αιγύπτου:
i) όλες οι συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεων
επιχειρήσεων και οι εναρµονισµένες πρακτικές µεταξύ επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρεµπόδιση,
τον περιορισµό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισµού·
ii) η καταχρηστική εκµετάλλευση, από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν στο σύνολο
του εδάφους της Κοινότητας ή της Αιγύπτου, ή σε σηµαντικό
τµήµα του·
iii) οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση που στρεβλώνει ή απειλεί να
στρεβλώσει τον ανταγωνισµό µέσω της ευνοϊκής µεταχείρισης
ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων παραγωγής.
2.
Το συµβούλιο σύνδεσης εγκρίνει µε απόφαση, εντός προθεσµίας πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
τους απαραίτητους κανόνες για την εφαρµογή της παραγράφου 1.
Μέχρις ότου εγκριθούν οι κανόνες αυτοί, όσον αφορά την εφαρµογή της παραγράφου 1 σηµείο iii) εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 23.
3.
Κάθε µέρος εξασφαλίζει διαφάνεια στον τοµέα των κρατικών
ενισχύσεων µε την ενηµέρωση, µεταξύ άλλων, ετησίως του άλλου
µέρους σχετικά µε το συνολικό ποσό και την κατανοµή των χορηγούµενων ενισχύσεων και µε την παροχή, κατόπιν αιτήσεως, πληροφοριών, όσον αφορά τα προγράµµατα ενισχύσεων. Κατόπιν
αιτήσεως ενός από τα µέρη, το άλλο µέρος παρέχει πληροφορίες
σχετικά µε συγκεκριµένες περιπτώσεις χορήγησης κρατικών ενισχύσεων.
4.
Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στον
τίτλο ΙΙ κεφάλαιο 2, δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 1 σηµείο iii).
Όσον αφορά τα προϊόντα αυτά, εφαρµόζεται η συµφωνία του ΠΟΕ
για τη γεωργία καθώς και η συµφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις
και τους αντισταθµιστικούς δασµούς.
5.
Εάν η Κοινότητα ή η Αίγυπτος κρίνει µια συγκεκριµένη πρακτική ασυµβίβαστη µε την παράγραφο 1 µπορεί να λαµβάνει τα
κατάλληλα µέτρα µετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επι-
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τροπής σύνδεσης ή 30 εργάσιµες ηµέρες µετά την προσφυγή στην
εν λόγω επιτροπή σύνδεσης εφόσον:
— δεν καλύπτεται ικανοποιητικά από τους κανόνες εφαρµογής
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ή
— ελλείψει τέτοιων κανόνων και αν η πρακτική αυτή προκαλεί ή
απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζηµία στα συµφέροντα του
άλλου µέρους ή σηµαντική ζηµία στην εγχώρια βιοµηχανία του,
συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα των υπηρεσιών.
Στην περίπτωση πρακτικών ασυµβίβαστων µε την παράγραφο 1
σηµείο iii), είναι δυνατό να εγκρίνονται αυτά τα κατάλληλα µέτρα,
µόνο στις περιπτώσεις που ισχύουν οι κανόνες για τον ΠΟΕ,
σύµφωνα µε τις διαδικασίες και υπό τους όρους που καθορίζονται
από τον ΠΟΕ ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική πράξη που έχει αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµατεύσεων υπό την αιγίδα του ΠΟΕ και
που εφαρµόζεται από τα µέρη.
6. Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων που εγκρίνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, τα µέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες εντός των ορίων που επιβάλλονται από την ανάγκη τήρησης
του επαγγελµατικού και επιχειρηµατικού απορρήτου.

Άρθρο 35
Τα κράτη µέλη και η Αίγυπτος προσαρµόζουν προοδευτικά, µε την
επιφύλαξη των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της
GATT, όλα τα κρατικά µονοπώλια εµπορικού χαρακτήρα, έτσι ώστε
να εξασφαλίσουν ότι µέχρι το τέλος του πέµπτου έτους από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, δεν υπάρχουν διακρίσεις
όσον αφορά τους όρους προµήθειας και εµπορίας των εµπορευµάτων, µεταξύ των υπηκόων των κρατών µελών και της Αιγύπτου. Η
επιτροπή σύνδεσης ενηµερώνεται σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται για την υλοποίηση του συγκεκριµένου στόχου.

Άρθρο 36
Όσον αφορά τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις
οποίες έχουν χορηγηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα, το συµβούλιο σύνδεσης διασφαλίζει ότι από το πέµπτο έτος µετά την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, δεν θεσπίζεται
ούτε διατηρείται κανένα µέτρο που διαταράσσει τις εµπορικές
συναλλαγές µεταξύ της Κοινότητας και της Αιγύπτου και αντιβαίνει
στα συµφέροντα των µερών. Η διάταξη αυτή δεν εµποδίζει, για
νοµικούς ή πραγµατικούς λόγους, τη διεκπεραίωση του ειδικού
έργου που έχει ανατεθεί σ' αυτές τις επιχειρήσεις.

Άρθρο 37
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του
παραρτήµατος VI, τα µέρη παρέχουν και διασφαλίζουν κατάλληλη
και αποτελεσµατική προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας σύµφωνα µε τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένων των µέσων για την πραγµάτωση αυτών των δικαιωµάτων.
2. Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου και του παραρτήµατος VI
εξετάζεται τακτικά από τα µέρη. Αν προκύψουν προβλήµατα στον
τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας που επηρεάζουν τις συνθήκες
άσκησης εµπορίου, διεξάγονται επειγόντως διαβουλεύσεις, κατόπιν
αιτήσεως οποιουδήποτε από τα µέρη, µε σκοπό την εξεύρεση αµοιβαία ικανοποιητικής λύσης.
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Άρθρο 38
Τα µέρη συµφωνούν για την αντικειµενική και προοδευτική απελευθέρωση των δηµοσίων συµβάσεων. Το συµβούλιο σύνδεσης διενεργεί διαβουλεύσεις για την υλοποίηση του εν λόγω στόχου.
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δ) ανάληψης κοινής δράσης, όπως διοργάνωσης σεµιναρίων και
σύστασης οµάδων εργασίας·
ε) τεχνικής, διοικητικής και κανονιστικής βοήθειας.
Άρθρο 42

ΤΙΤΛΟΣ V
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 39
Στόχοι
1.
Τα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να ενισχύσουν την
οικονοµική τους συνεργασία, προς εξυπηρέτηση του αµοιβαίου
τους συµφέροντος.
2.

Η οικονοµική συνεργασία αποσκοπεί:

— στην ενθάρρυνση της υλοποίησης όλων των στόχων της συµφωνίας,

Εκπαίδευση και κατάρτιση
Τα µέρη συνεργάζονται µε σκοπό τον προσδιορισµό και την εφαρµογή των πλέον αποτελεσµατικών µέσων για την αισθητή βελτίωση
της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, ιδίως όσον
αφορά τις δηµόσιες και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται µε τις εµπορικές συναλλαγές, τις δηµόσιες
αρχές και υπηρεσίες, τον τεχνικό τοµέα, τους φορείς τυποποίησης
και πιστοποίησης και άλλους σχετικούς φορείς. Στο συγκεκριµένο
πλαίσιο, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσβαση των γυναικών
στην ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση.
Η συνεργασία ενθαρρύνει επίσης τη δηµιουργία δεσµών µεταξύ ειδικευµένων φορέων στην Κοινότητα και την Αίγυπτο, που θα
προωθήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και πείρας καθώς και την
από κοινού χρησιµοποίηση τεχνικών πόρων.

— στην προώθηση ισορροπηµένων οικονοµικών σχέσεων µεταξύ
των µερών,

Άρθρο 43

— στη στήριξη των προσπαθειών της Αιγύπτου για την επίτευξη
βιώσιµης οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία

Άρθρο 40
Πεδίο εφαρµογής

Η συνεργασία σκοπεύει:
α) να διευκολύνει τη δηµιουργία µόνιµων δεσµών µεταξύ των
επιστηµονικών κοινοτήτων των δύο µερών µέσω, ιδίως:
— της πρόσβασης της Αιγύπτου στα κοινοτικά προγράµµατα
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις για τη συµµετοχή τρίτων
χωρών στα προγράµµατα αυτά,

1.
Η συνεργασία επικεντρώνεται κατά προτεραιότητα στους
τοµείς που αντιµετωπίζουν εσωτερικές δυσχέρειες ή θίγονται από
τη διαδικασία απελευθέρωσης του συνόλου της οικονοµίας της
Αιγύπτου και ειδικότερα από την απελευθέρωση των εµπορικών
συναλλαγών µεταξύ της Αιγύπτου και της Κοινότητας.

— της συµµετοχής της Αιγύπτου στα δίκτυα αποκεντρωµένης
συνεργασίας,

2.
Οµοίως, η συνεργασία επικεντρώνεται σε τοµείς που προσφέρονται για τη διευκόλυνση της προσέγγισης των οικονοµιών της
Αιγύπτου και της Κοινότητας, ιδίως αυτούς που ευνοούν την ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.

β) να ενισχύσει τις δυνατότητες έρευνας της Αιγύπτου·

3.
Η συνεργασία ενθαρρύνει την εφαρµογή µέτρων που προορίζονται για την ανάπτυξη της ενδοπεριφερειακής συνεργασίας.

γ) να ενθαρρύνει την τεχνολογική καινοτοµία, τη µεταφορά νέων
τεχνολογιών και τη διάδοση τεχνογνωσίας.

4.
Η διατήρηση του περιβάλλοντος και των οικολογικών ισορροπιών απαιτείται να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της υλοποίησης
των διαφόρων τοµέων που αφορά η οικονοµική συνεργασία.

Άρθρο 44

5.
Τα µέρη καθορίζουν, ενδεχοµένως, µε κοινή συµφωνία,
άλλους τοµείς οικονοµικής συνεργασίας που δεν καλύπτονται από
τον παρόντα τίτλο.
Άρθρο 41
Μέθοδοι και τρόποι
Η οικονοµική συνεργασία πραγµατοποιείται, ιδίως, µέσω:
α) τακτικού οικονοµικού διαλόγου µεταξύ των µερών που καλύπτει
όλους τους τοµείς της µακροοικονοµικής πολιτικής·

— της προώθησης συνεργιών µεταξύ των τοµέων κατάρτισης
και έρευνας·

Περιβάλλον
1. Η συνεργασία αποσκοπεί στην πρόληψη της υποβάθµισης
του περιβάλλοντος, στον έλεγχο της ρύπανσης και στη διασφάλιση
της ορθολογικής χρησιµοποίησης των φυσικών πόρων ενόψει της
εξασφάλισης αειφόρου ανάπτυξης.
2.

Η συνεργασία επικεντρώνεται ιδίως στους τοµείς:

— της απερήµωσης,
— της ποιότητας των υδάτων της Μεσογείου και του ελέγχου και
της πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης,
— της διαχείρισης των υδάτινων πόρων,

β) τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών σε κάθε τοµέα της
συνεργασίας συµπεριλαµβανοµένων συναντήσεων υπαλλήλων και
εµπειρογνωµόνων·

— της διαχείρισης των αποβλήτων,

γ) µεταφοράς συµβουλών, πραγµατογνωµοσύνης και κατάρτισης·

— της αύξησης του άλατος στα εδάφη και τα ύδατα,

— της διαχείρισης της ενέργειας,
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— της περιβαλλοντικής διαχείρισης ευαίσθητων παράκτιων ζωνών,
— των επιπτώσεων της βιοµηχανικής, ιδίως, ανάπτυξης και, ειδικότερα, της ασφάλειας των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
— των επιπτώσεων της γεωργίας στην ποιότητα του εδάφους και
των υδάτων,
— της εκπαίδευσης και της ενηµέρωσης σε θέµατα περιβάλλοντος.
Άρθρο 45
Βιοµηχανική συνεργασία
Η συνεργασία προωθεί και ενθαρρύνει ιδίως:
— τη συζήτηση σχετικά µε τη βιοµηχανική πολιτική και ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο ανοικτής οικονοµίας,
— τη βιοµηχανική συνεργασία µεταξύ των οικονοµικών παραγόντων της Κοινότητας και της Αιγύπτου, συµπεριλαµβανοµένης
της πρόσβασης της Αιγύπτου στα κοινοτικά δίκτυα για την
προσέγγιση των επιχειρήσεων ή στα δίκτυα που έχουν
δηµιουργηθεί στο πλαίσιο της αποκεντρωµένης συνεργασίας,
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ανθρωπίνων πόρων και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε
τοπικό επίπεδο.
Άρθρο 47
Τυποποίηση και διαπίστωση της συµµόρφωσης
Τα µέρη προσπαθούν να µειώσουν τις διαφορές στον τοµέα της
τυποποίησης και της διαπίστωσης της συµµόρφωσης. Η συνεργασία
εστιάζεται ειδικότερα στα ακόλουθα:
α) κανόνες στον τοµέα της τυποποίησης, της µετρολογίας, των
ποιοτικών προδιαγραφών, καθώς και της διαπίστωσης της συµµόρφωσης, ιδίως όσον αφορά τα πρότυπα υγειονοµικής και
φυτοϋγειονοµικής προστασίας για τα γεωργικά προϊόντα και τα
είδη διατροφής·
β) βελτίωση των φορέων διαπίστωσης της συµµόρφωσης της Αιγύπτου για τη σύναψη, εν καιρώ, συµφωνιών αµοιβαίας αναγνώρισης στον τοµέα διαπίστωσης της συµµόρφωσης·
γ) δηµιουργία φορέων για την προστασία της πνευµατικής, βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας, για την τυποποίηση και τον
καθορισµό ποιοτικών προδιαγραφών.

— τον εκσυγχρονισµό και την αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας της
Αιγύπτου,
— τη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη ιδιωτικών επιχειρήσεων µε στόχο την τόνωση και τη διαφοροποίηση
της βιοµηχανικής παραγωγής,
— τη µεταφορά τεχνολογίας, την καινοτοµία και την Ε & Α,
— την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού,

Άρθρο 48
Προσέγγιση νοµοθεσιών
Τα µέρη καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών τους µε σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρµογής της
παρούσας συµφωνίας.

— την πρόσβαση στην κεφαλαιαγορά για τη χρηµατοδότηση παραγωγικών επενδύσεων.
Άρθρο 46

Άρθρο 49
Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Επενδύσεις και προώθηση των επενδύσεων

Τα µέρη συνεργάζονται για την προσέγγιση των κανόνων και
προτύπων τους όσον αφορά, µεταξύ άλλων:

H συνεργασία αποσκοπεί στην αύξηση της ροής κεφαλαίων, εµπειρογνωµοσύνης και τεχνολογίας στην Αίγυπτο, µεταξύ άλλων, µέσω:

α) την ενθάρρυνση της ενίσχυσης και της αναδιάρθρωσης του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα της Αιγύπτου·

— των κατάλληλων µέσων εντοπισµού των ευκαιριών για επενδύσεις και των διαύλων πληροφοριών για κανονισµούς επενδύσεων,

β) τη βελτίωση των λογιστικών, εποπτικών και κανονιστικών
συστηµάτων στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τοµέα καθώς και
σε άλλους τοµείς της οικονοµίας στην Αίγυπτο.

— της παροχής πληροφοριών για τα ευρωπαϊκά καθεστώτα επενδύσεων (όπως τεχνική βοήθεια, άµεση χρηµατοδοτική στήριξη,
φορολογικά κίνητρα και ασφάλεια των επενδύσεων) σχετικά µε
επενδύσεις στο εξωτερικό και µέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της Αιγύπτου να επωφεληθεί από αυτά,
— της θέσπισης νοµικού πλαισίου που ευνοεί τις επενδύσεις
µεταξύ των δύο µερών µε τη σύναψη, ενδεχοµένως, µεταξύ της
Αιγύπτου και των κρατών µελών συµφωνιών προστασίας των
επενδύσεων και συµφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης,
— εξέτασης του ενδεχοµένου ίδρυσης κοινών επιχειρήσεων, ιδίως
ΜΜΕ και, όταν κρίνεται αναγκαίο, της σύναψης συµφωνιών
µεταξύ των κρατών µελών και της Αιγύπτου,
— της δηµιουργίας µηχανισµών για την ενθάρρυνση και την
προώθηση των επενδύσεων.
Η συνεργασία µπορεί να επεκταθεί στο σχεδιασµό και την εφαρµογή
προγραµµάτων που αποδεικνύουν την αποτελεσµατική απόκτηση
και χρήση βασικών τεχνολογιών, τη χρήση προτύπων, την ανάπτυξη

Άρθρο 50
Γεωργία και αλιεία
Η συνεργασία αποσκοπεί:
α) στον εκσυγχρονισµό και την αναδιάρθρωση των τοµέων της
γεωργίας και της αλιείας, µέσω και του εκσυγχρονισµού των
υποδοµών και των εξοπλισµών και της ανάπτυξης τεχνικών συσκευασίας και αποθήκευσης, καθώς και της βελτίωσης των ιδιωτικών κυκλωµάτων διανοµής και εµπορίας·
β) στη διαφοροποίηση της παραγωγής και των εξωτερικών αγορών
µέσω, µεταξύ άλλων, της ενθάρρυνσης κοινών γεωργοβιοµηχανικών επιχειρήσεων·
γ) στην προώθηση της συνεργασίας στους τοµείς της φυτοϋγειονοµικής προστασίας και των καλλιεργητικών τεχνικών καθώς και
στον κτηνιατρικό τοµέα, µε στόχο τη διευκόλυνση των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των µερών. Τα µέρη ανταλλάσσουν
σχετικές πληροφορίες.
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Άρθρο 51
Μεταφορές
Η συνεργασία αποσκοπεί:
— στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό των οδικών, λιµενικών και αερολιµενικών υποδοµών που συνδέονται µε τους
µεγάλους διευρωπαϊκούς άξονες επικοινωνίας κοινού ενδιαφέροντος,
— στον καθορισµό και την εφαρµογή προτύπων λειτουργίας
συγκρίσιµων προς τα κοινοτικά,
— στην αναβάθµιση του τεχνικού εξοπλισµού για τις οδικές/σιδηροδροµικές µεταφορές, τις µεταφορές µε εµπορευµατοκιβώτια
και τη µεταφόρτωση,
— στη βελτίωση της διαχείρισης των αερολιµένων, των σιδηροδρόµων και του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας µεταξύ των σχετικών εθνικών φορέων,
— στη βελτίωση των βοηθηµάτων της ναυσιπλοΐας.
Άρθρο 52
Κοινωνία των πληροφοριών και τηλεπικοινωνίες
Τα µέρη αναγνωρίζουν ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών αποτελούν καίριο τοµέα της σύγχρονης κοινωνίας, µε κεφαλαιώδη σηµασία για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς
και ακρογωνιαίο λίθο για την αναπτυσσόµενη κοινωνία των πληροφοριών.
Οι δραστηριότητες συνεργασίας των µερών στο συγκεκριµένο τοµέα
αποσκοπούν:
— σε διάλογο επί θεµάτων σχετικών µε τις διάφορες πτυχές της
κοινωνίας των πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των τηλεπικοινωνιακών πολιτικών,
— στην ανταλλαγή πληροφοριών και ενδεχοµένως τεχνικής
βοήθειας για κανονιστικά θέµατα, τυποποίηση, δοκιµές συµµόρφωσης και πιστοποίησης σχετικά µε τις τεχνολογίες πληροφοριών και τις τηλεπικοινωνίες,
— στη διάδοση νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών
και στην τελειοποίηση νέων εφαρµογών στους εν λόγω τοµείς,
— στην εφαρµογή κοινών σχεδίων για την έρευνα, την τεχνική
ανάπτυξη ή τις βιοµηχανικές εφαρµογές στον τοµέα των τεχνολογιών πληροφοριών, των επικοινωνιών, της τηλεµατικής και
της κοινωνίας των πληροφοριών,
— στη συµµετοχή των αιγυπτιακών οργανισµών σε πρότυπα πειραµατικά σχέδια και ευρωπαϊκά προγράµµατα εντός των καθορισµένων πλαισίων,
— στη διασύνδεση δικτύων και στη διαλειτουργικότητα τηλεµατικών υπηρεσιών στην Κοινότητα και την Αίγυπτο.
Άρθρο 53
Ενέργεια
Οι πρωταρχικοί τοµείς συνεργασίας είναι οι ακόλουθοι:
— η προώθηση των ανανεώσιµων ενεργειών,
— η προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας και της ενεργειακής
αυτάρκειας,
— η εφαρµοσµένη έρευνα που αφορά τα δίκτυα των τραπεζών
δεδοµένων στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα, που συνδέουν
ιδίως επιχειρήσεις της Κοινότητας και της Αιγύπτου,
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— η στήριξη του εκσυγχρονισµού και της ανάπτυξης ενεργειακών
δικτύων και των διασυνδέσεών τους µε τα δίκτυα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Άρθρο 54
Τουρισµός
Οι προτεραιότητες της συνεργασίας αφορούν:
— την προώθηση των επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού,
— τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά µε την τουριστική βιοµηχανία
και την εξασφάλιση µεγαλύτερης συνοχής των πολιτικών που
έχουν συνέπειες για τον τουρισµό,
— την προώθηση της καλής εποχιακής κατανοµής του τουρισµού,
— την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ περιφερειών και πόλεων
γειτονικών χωρών,
— την υπογράµµιση της σηµασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς
για τον τουρισµό,
— τη δέουσα προστασία της αλληλεπίδρασης τουρισµού και
περιβάλλοντος,
— την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τουρισµού µέσω
στήριξης στη βελτίωση του επαγγελµατισµού.
Άρθρο 55
Τελωνεία
1. Τα µέρη αναπτύσσουν τελωνειακή συνεργασία για να διασφαλίσουν την τήρηση των εµπορικών διατάξεων. Η συνεργασία
επικεντρώνεται κυρίως στα ακόλουθα:
α) την απλούστευση των τελωνειακών ελέγχων και διατυπώσεων
σχετικά µε τον εκτελωνισµό των εµπορευµάτων·
β) την καθιέρωση του ενιαίου διοικητικού εγγράφου και τη
δηµιουργία διασύνδεσης µεταξύ των καθεστώτων διαµετακόµισης της Κοινότητας και της Αιγύπτου.
2. Με την επιφύλαξη λοιπών µορφών συνεργασίας που προβλέπονται στην παρούσα συµφωνία, και ιδίως όσον αφορά τον αγώνα
κατά των ναρκωτικών και τη νοµιµοποίηση προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, οι διοικητικές αρχές των µερών παρέχουν
αµοιβαία συνδροµή βάσει του πρωτοκόλλου 5.
Άρθρο 56
Συνεργασία στον τοµέα της στατιστικής
Η συνεργασία αποσκοπεί, κυρίως, στην εναρµόνιση των χρησιµοποιούµενων µεθόδων, ώστε να δηµιουργηθεί έγκυρη βάση για την
επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων σε όλους τους τοµείς που
καλύπτονται από την παρούσα συµφωνία µε σκοπό τη συγκέντρωση
στατιστικών στοιχείων.
Άρθρο 57
Νοµιµοποίηση προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
1. Τα µέρη υποχρεούνται να συνεργάζονται για να εµποδίζουν
ιδίως τη χρησιµοποίηση των χρηµατοπιστωτικών τους συστηµάτων
για τη νοµιµοποίηση προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
γενικά και από το λαθρεµπόριο ναρκωτικών ειδικότερα.
2. Η συνεργασία σ' αυτό τον τοµέα περιλαµβάνει ιδίως την
παροχή διοικητικής και τεχνικής βοήθειας µε σκοπό τον καθορισµό
των κατάλληλων προτύπων για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα.
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Άρθρο 58
Αγώνας κατά των ναρκωτικών
1.
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— στα πολιτιστικά θέµατα,
— στα θέµατα του περιβάλλοντος.

Τα µέρη συνεργάζονται µε σκοπό, ιδίως:

— τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών και των
µέτρων για την καταπολέµηση της προµήθειας και του παράνοµου εµπορίου ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και τη
µείωση της χρήσης των προϊόντων αυτών,
— την ενθάρρυνση κοινών προσπαθειών για τη µείωσης της
ζήτησης.
2.
Τα µέρη καθορίζουν από κοινού, σύµφωνα µε την αντίστοιχη
νοµοθεσία τους, τις στρατηγικές και τις µεθόδους συνεργασίας που
ενδείκνυνται για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι ενέργειές τους,
όταν δεν είναι κοινές, αποτελούν το αντικείµενο διαβουλεύσεων και
στενού συντονισµού.
Στις ενέργειες είναι δυνατό να συµµετέχουν τα αρµόδια κυβερνητικά και µη κυβερνητικά όργανα, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς της Αιγύπτου, της
Κοινότητας και των κρατών µελών της.

Άρθρο 61
Προστασία του καταναλωτή
Η συνεργασία στον τοµέα αυτό θα ήταν σκόπιµο να αφορά την
εναρµόνιση των συστηµάτων προστασίας του καταναλωτή στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Αίγυπτο και να περιλαµβάνει στο
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό:
— την αύξηση της εναρµόνισης της νοµοθεσίας για τους καταναλωτές, ώστε να αποφεύγονται οι φραγµοί στο εµπόριο,
— την καθιέρωση και την ανάπτυξη συστηµάτων αµοιβαίας ενηµέρωσης για επικίνδυνα βιοµηχανικά προϊόντα και είδη διατροφής
και τη διασύνδεσή τους (συστήµατα ταχείας προειδοποίησης),
— την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειρογνωµόνων,
— τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης και την παροχή
τεχνικής βοήθειας.

3.
Η συνεργασία συνίσταται σε ανταλλαγή πληροφοριών και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σε κοινές δραστηριότητες όσον αφορά:

ΤΙΤΛΟΣ VΙ

— τη δηµιουργία ή την επέκταση κοινωνικών και υγειονοµικών
ιδρυµάτων και κέντρων ενηµέρωσης για τη θεραπεία και την
αποκατάσταση των τοξικοµανών,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

— την εφαρµογή προγραµµάτων για την πρόληψη, την κατάρτιση
και την επιδηµιολογική έρευνα,

∆ιάλογος και συνεργασία για κοινωνικά θέµατα

— την καθιέρωση αποτελεσµατικών προτύπων για την πρόληψη
της παράνοµης χρησιµοποίησης των πρόδροµων και άλλων
σηµαντικών ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη
παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, σύµφωνα µε
τα διεθνή πρότυπα.
Άρθρο 59
Αγώνας κατά της τροµοκρατίας
Σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις και τις επιµέρους εθνικές νοµοθεσίες, τα µέρη συνεργάζονται εδώ µε έµφαση ιδίως:

Άρθρο 62
Τα µέρη επιβεβαιώνουν τη σηµασία που αποδίδουν στην ίση µεταχείριση των εργαζοµένων υπηκόων τους που διαµένουν και εργάζονται νόµιµα στο έδαφος του άλλου µέρους. Τα κράτη µέλη και η
Αίγυπτος συµφωνούν ότι, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε εξ
αυτών, προτίθενται να εξετάσουν το ενδεχόµενο διαπραγµάτευσης
αµοιβαίων διµερών συµφωνιών για τις συνθήκες εργασίας και τα
δικαιώµατα κοινωνικής ασφάλισης των εργαζοµένων υπηκόων των
κρατών µελών και της Αιγύπτου που διαµένουν και εργάζονται
νόµιµα στα αντίστοιχα εδάφη τους.

— στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα µέσα και τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας,

Άρθρο 63

— στην ανταλλαγή εµπειριών σχετικά µε την πρόληψη της τροµοκρατίας,

1. Καθιερώνεται τακτικός διάλογος µεταξύ των µερών για κάθε
θέµα του κοινωνικού τοµέα που τα ενδιαφέρει.

— στην κοινή έρευνα και εκπόνηση µελετών στον τοµέα της
πρόληψης της τροµοκρατίας.

2. Αυτός ο διάλογος αποτελεί το µέσο αναζήτησης προόδου
όσον αφορά την κυκλοφορία των εργαζοµένων, την ίση µεταχείριση
και την κοινωνική ένταξη των υπηκόων της Αιγύπτου και της Κοινότητας που κατοικούν νόµιµα στα εδάφη των κρατών υποδοχής.

Άρθρο 60
Περιφερειακή συνεργασία
Η περιφερειακή συνεργασία επικεντρώνεται:
— στην ανάπτυξη των οικονοµικών υποδοµών,
— στην επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα,
— στο ενδοπεριφερειακό εµπόριο,
— στα τελωνειακά ζητήµατα,

3.

Ο διάλογος αφορά ιδίως θέµατα σχετικά µε:

α) τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των µεταναστών·
β) τη µετανάστευση·
γ) την παράνοµη µετανάστευση·
δ) τις δράσεις που ευνοούν την ίση µεταχείριση µεταξύ των υπηκόων της Αιγύπτου και της Κοινότητας, την αµοιβαία γνωριµία
του πολιτισµού και των πολιτισµικών χαρακτηριστικών, την
ανάπτυξη της ανοχής και την κατάργηση των διακρίσεων.
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Άρθρο 64
Ο διάλογος για κοινωνικά θέµατα διενεργείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στον τίτλο Ι της παρούσας συµφωνίας.
Άρθρο 65
Προκειµένου να εδραιωθεί η συνεργασία µεταξύ των µερών στον
κοινωνικό τοµέα, εφαρµόζονται σχέδια και προγράµµατα για κάθε
θέµα που τα ενδιαφέρει.
∆ίδεται προτεραιότητα:
α) στη µείωση της µεταναστευτικής πίεσης, ιδίως µέσω της
βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, της δηµιουργίας θέσεων
απασχόλησης, της ανάπτυξης προσοδοφόρων δραστηριοτήτων
και της καθιέρωσης κατάρτισης στις περιοχές από τις οποίες
προέρχονται οι µετανάστες·
β) στην προώθηση του ρόλου των γυναικών στην οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη·
γ) στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των αιγυπτιακών προγραµµάτων οικογενειακού προγραµµατισµού και προστασίας της
µητέρας και του παιδιού·
δ) στη βελτίωση του συστήµατος κοινωνικής προστασίας·
ε) στη βελτίωση του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης·
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αίτηση του τελευταίου και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις µόλις
εξακριβωθεί ότι τα σχετικά πρόσωπα έχουν αυτή την ιδιότητα.
Τα κράτη µέλη και η Αίγυπτος θα εφοδιάσουν επίσης τους υπηκόους τους µε τα κατάλληλα έγγραφα ταυτότητας για ανάλογες
περιπτώσεις.
Όσον αφορά τα κράτη µέλη οι υποχρεώσεις που επιβάλλει το
παρόν άρθρο ισχύουν µόνο έναντι των ατόµων που θεωρούνται
υπήκοοι αυτών για κοινοτικούς σκοπούς.
Όσον αφορά την Αίγυπτο, η υποχρέωση που επιβάλλει το παρόν
άρθρο ισχύει µόνο έναντι των ατόµων που θεωρούνται ως υπήκοοι
της Αιγύπτου σύµφωνα µε την αιγυπτιακή νοµοθεσία και όλους
τους νόµους που αφορούν την ιθαγένεια.
Άρθρο 69
Μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, τα µέρη, µετά από
αίτηση οιουδήποτε µέρους, διαπραγµατεύονται και συνάπτουν διµερείς συµφωνίες µεταξύ τους για τη ρύθµιση ειδικών υποχρεώσεων
περί επιστροφής των υπηκόων τους. Οι συµφωνίες αυτές καλύπτουν
επίσης, εφόσον οποιοδήποτε από τα µέρη το θεωρεί αναγκαίο,
ρυθµίσεις για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών. Οι συµφωνίες
αυτές καθορίζουν τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τις κατηγορίες ατόµων που καλύπτονται από τις εν λόγω ρυθµίσεις καθώς και τον
τρόπο επιστροφής τους.

στ) στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις µειονεκτούσες
περιοχές·

Παρέχεται στην Αίγυπτο η δέουσα χρηµατοδοτική και τεχνική
βοήθεια για την εφαρµογή των συµφωνιών αυτών.

ζ) στην εφαρµογή και τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων ανταλλαγών και ψυχαγωγίας για µεικτές οµάδες νέων ευρωπαϊκής και
αιγυπτιακής καταγωγής, που κατοικούν στα κράτη µέλη, ενόψει
της προώθησης της αµοιβαίας γνωριµίας των αντίστοιχων πολιτισµών και ενίσχυσης της ανοχής.

Άρθρο 70

Άρθρο 66

Το συµβούλιο σύνδεσης εξετάζει ποιες άλλες κοινές προσπάθειες
είναι δυνατό να καταβληθούν για να εµποδιστεί και να ελεγχθεί η
παράνοµη µετανάστευση καθώς και για να αντιµετωπιστούν άλλα
προξενικά θέµατα.

Οι δράσεις συνεργασίας µπορεί να υλοποιούνται σε συνεργασία µε
τα κράτη µέλη και τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Άρθρο 67
Πριν από το τέλος του πρώτου έτους από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος της παρούσας συµφωνίας, το συµβούλιο σύνδεσης προβαίνει
στη σύσταση οµάδας εργασίας. Η εν λόγω οµάδα είναι επιφορτισµένη µε τη συνεχή και τακτική αξιολόγηση της εφαρµογής των
διατάξεων των κεφαλαίων 1 έως 3.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Συνεργασία για τα πολιτιστικά θέµατα, τα οπτικοακουστικά µέσα και την ενηµέρωση
Άρθρο 71
1. Τα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν την πολιτιστική συνεργασία σε τοµείς αµοιβαίου ενδιαφέροντος µε πνεύµα σεβασµού για
τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά καθενός από τα µέρη. Καθιερώνουν
διαρκή διάλογο επί πολιτιστικών θεµάτων. Η συνεργασία αυτή
προωθεί ιδίως:

Συνεργασία για την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνοµης µετανάστευσης και για άλλα προξενικά θέµατα

— τη συντήρηση και την αποκατάσταση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς (όπως µνηµεία, τοποθεσίες, τεχνουργήµατα,
σπάνια βιβλία και χειρόγραφα),

Άρθρο 68

— την ανταλλαγή εκθέσεων τέχνης, θιάσων, καλλιτεχνών, ανθρώπων των γραµµάτων, διανοουµένων και πολιτιστικών γεγονότων,

Τα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν για να εµποδίσουν και να
ελέγξουν την παράνοµη µετανάστευση. Για το σκοπό αυτό:
— κάθε κράτος µέλος επιτρέπει την επιστροφή των υπηκόων του
που διαµένουν παράνοµα στο έδαφος της Αιγύπτου µετά από
αίτηση της τελευταίας και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις µόλις
εξακριβωθεί ότι τα σχετικά πρόσωπα έχουν αυτή την ιδιότητα,
— η Αίγυπτος επιτρέπει την επιστροφή των υπηκόων της που
διαµένουν παράνοµα στο έδαφος κράτους µέλους, µετά από

— τις µεταφράσεις,
— την κατάρτιση ατόµων που εργάζονται στον πολιτιστικό τοµέα.
2. Η συνεργασία στον τοµέα των οπτικοακουστικών µέσων
αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεργασίας σε τοµείς όπως η
συµπαραγωγή και η κατάρτιση. Τα µέρη αναζητούν τρόπους για
την ενθάρρυνση της συµµετοχής της Αιγύπτου σε κοινοτικές πρωτοβουλίες στον εν λόγω τοµέα.

30.9.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

3.
Τα µέρη συµφωνούν ότι τα υπάρχοντα πολιτιστικά προγράµµατα της Κοινότητας και ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών και
περαιτέρω δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τα δύο µέρη είναι
δυνατό να επεκταθούν στην Αίγυπτο.
4.
Τα µέρη προσπαθούν, επίσης, να προωθήσουν την πολιτιστική
συνεργασία εµπορικού χαρακτήρα, ιδίως µέσω κοινών προγραµµάτων (παραγωγή, επενδύσεις ή εµπορία), κατάρτισης και ανταλλαγής
πληροφοριών.
5.
Τα µέρη καταβάλλουν, κατά τον καθορισµό των δράσεων και
προγραµµάτων συνεργασίας καθώς και των κοινών δραστηριοτήτων,
ιδιαίτερη προσοχή στους νέους, στην έκφραση των προσωπικών
απόψεων, στην προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, στη
διάδοση του πολιτισµού και στα γραπτά και οπτικοακουστικά µέσα
επικοινωνίας.
6.

Ειδικότερα, η συνεργασία υλοποιείται βάσει:

— τακτικού διαλόγου των µερών,
— τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών σε κάθε τοµέα
συνεργασίας συµπεριλαµβανοµένων συναντήσεων υπαλλήλων
και εµπειρογνωµόνων,
— µεταφοράς συµβουλών, πραγµατογνωµοσύνης και κατάρτισης,
— ανάληψης κοινής δράσης, όπως διοργάνωσης σεµιναρίων και
σύστασης οµάδων εργασίας,
— της τεχνικής, διοικητικής και κανονιστικής βοήθειας,
— της διάδοσης πληροφοριών για τις πρωτοβουλίες συνεργασίας.
ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ
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— στα συµπληρωµατικά, όπου χρειάζεται, µέτρα για την εφαρµογή
των διµερών συµφωνιών που αφορούν την πρόληψη και τον
έλεγχο της παράνοµης µετανάστευσης,
— στα συνοδευτικά µέτρα για τη θέσπιση και την εφαρµογή της
νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού.
Άρθρο 73
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συντονισµένη αντιµετώπιση των
εξαιρετικών µακροοικονοµικών και χρηµατοδοτικών προβληµάτων
που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, τα µέρη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση της εξέλιξης των εµπορικών συναλλαγών και των χρηµατοδοτικών σχέσεων µεταξύ της Κοινότητας και της Αιγύπτου, στο
πλαίσιο του τακτικού οικονοµικού διαλόγου βάσει του τίτλου V.
ΤΙΤΛΟΣ VIII
ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 74
Συγκροτείται συµβούλιο σύνδεσης που συνέρχεται σε υπουργικό
επίπεδο, µια φορά το έτος και κάθε φορά που υπάρχει σχετική
ανάγκη, µε πρωτοβουλία του προέδρου του υπό τους όρους που
προβλέπει ο κανονισµός λειτουργίας του.
Εξετάζει τα σηµαντικά προβλήµατα που ανακύπτουν στο πλαίσιο
της παρούσας συµφωνίας καθώς και όλα τα διµερή ή διεθνή θέµατα
αµοιβαίου ενδιαφέροντος.
Άρθρο 75

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 72
Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας συµφωνίας,
θεσπίζεται σύνολο µέτρων χρηµατοδοτικής συνεργασίας µε την
Αίγυπτο σύµφωνα µε τον κατάλληλο τρόπο και µε τα απαιτούµενα
χρηµατοδοτικά µέσα.
Η χρηµατοδοτική συνεργασία επικεντρώνεται:
— στη διευκόλυνση των µεταρρυθµίσεων που αποσκοπούν στον
εκσυγχρονισµό της οικονοµίας,
— στην αναβάθµιση των οικονοµικών υποδοµών,
— στην προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και των δραστηριοτήτων που δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης,
— στην αντιµετώπιση των οικονοµικών συνεπειών της προοδευτικής δηµιουργίας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών για την Αίγυπτο, ιδίως µέσω αναβάθµισης και αναδιάρθρωσης του βιοµηχανικού κλάδου και ενθάρρυνσης των εξαγωγικών δυνατοτήτων
της Αιγύπτου,
— στα συνοδευτικά µέτρα των πολιτικών αυτών στον κοινωνικό
τοµέα,
— στην προώθηση της ικανότητας και των δυνατοτήτων της Αιγύπτου στον τοµέα της προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας,

1. Το συµβούλιο σύνδεσης αποτελείται από µέλη του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, αφενός, και από µέλη της κυβέρνησης της Αιγύπτου,
αφετέρου.
2. Τα µέλη του συµβουλίου σύνδεσης δύνανται να εκπροσωπηθούν, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στον κανονισµό
λειτουργίας του.
3. Το συµβούλιο σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισµό λειτουργίας
του.
4. Την προεδρία του συµβουλίου σύνδεσης ασκεί εναλλάξ µέλος
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µέλος της
κυβέρνησης της Αιγύπτου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού λειτουργίας του.
Άρθρο 76
Για την επίτευξη των στόχων της συµφωνίας, το συµβούλιο
σύνδεσης διαθέτει εξουσία λήψεως αποφάσεων στις περιπτώσεις
που προβλέπονται σ' αυτήν.
Οι λαµβανόµενες αποφάσεις είναι δεσµευτικές για τα µέρη, τα
οποία λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την εκτέλεσή τους. Το
συµβούλιο σύνδεσης µπορεί επίσης να διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις.
Το συµβούλιο σύνδεσης εκδίδει τις αποφάσεις και διατυπώνει τις
συστάσεις του κατόπιν κοινής συµφωνίας µεταξύ των δύο µερών.
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Άρθρο 77
1.
Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων του συµβουλίου
σύνδεσης, ιδρύεται επιτροπή σύνδεσης, αρµόδια για την εφαρµογή
της συµφωνίας.
2.
Το συµβούλιο σύνδεσης µπορεί να εκχωρήσει στην επιτροπή
σύνδεσης το σύνολο ή µέρος των αρµοδιοτήτων του.
Άρθρο 78
1.
Η επιτροπή σύνδεσης, που συνέρχεται σε επίπεδο υπαλλήλων,
αποτελείται από εκπροσώπους των µελών του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από εκπροσώπους της κυβέρνησης της Αιγύπτου,
αφετέρου.
2.
Η επιτροπή σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισµό λειτουργίας
της.
3.
Η προεδρία της επιτροπής σύνδεσης ασκείται εκ περιτροπής
από εκπρόσωπο της προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπρόσωπο της κυβέρνησης της Αιγύπτου.
Άρθρο 79
1.
Η επιτροπή σύνδεσης διαθέτει εξουσία λήψης αποφάσεων για
τη διαχείριση της συµφωνίας, καθώς και στους τοµείς στους
οποίους το συµβούλιο σύνδεσης της έχει εκχωρήσει αρµοδιότητα.
2.
Οι αποφάσεις της επιτροπής σύνδεσης λαµβάνονται µε κοινή
συµφωνία µεταξύ των δύο µερών και είναι δεσµευτικές για τα µέρη
που υποχρεούνται να λαµβάνουν τα µέτρα που απαιτεί η εκτέλεσή
τους.
Άρθρο 80
Το συµβούλιο σύνδεσης µπορεί να συστήσει οµάδα εργασίας ή
όργανο αναγκαίο για την εφαρµογή της συµφωνίας. Καθορίζει
επίσης τις αρµοδιότητες κάθε τέτοιας οµάδας εργασίας ή οργάνου
που υπάγεται σ' αυτό.
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Το συµβούλιο σύνδεσης διορίζει τρίτο διαιτητή.
Οι αποφάσεις των διαιτητών λαµβάνονται µε πλειοψηφία.
Κάθε µέρος της διαφοράς πρέπει να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες
για την εκτέλεση της απόφασης των διαιτητών.
Άρθρο 83
Η παρούσα συµφωνία ουδόλως εµποδίζει ένα συµβαλλόµενο µέρος
να λάβει µέτρα τα οποία:
α) θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της αποκάλυψης πληροφοριών που αντιβαίνουν στα ουσιώδη συµφέροντα ασφάλειάς του·
β) αφορούν την παραγωγή, το εµπόριο όπλων, πολεµοφοδίων ή
πολεµικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που
είναι αναγκαίες για αµυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση
ότι τα µέτρα αυτά δεν εµποδίζουν τις συνθήκες ανταγωνισµού,
όσον αφορά τα προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικώς για
στρατιωτικούς σκοπούς·
γ) θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλειά του, στην περίπτωση σοβαρής
εσωτερικής αναταραχής, που επηρεάζει τη διατήρηση του
δικαίου και της τάξης, σε καιρό πολέµου ή σοβαρής διεθνούς
αναταραχής που αποτελεί απειλή πολέµου, ή για την εκπλήρωση
υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει µε σκοπό τη διατήρηση
της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας.
Άρθρο 84
Στους τοµείς που καλύπτονται από την παρούσα συµφωνία και µε
την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν:
— οι ρυθµίσεις που εφαρµόζει η Αίγυπτος έναντι της Κοινότητας
δεν πρέπει να επιτρέπουν διακρίσεις µεταξύ των κρατών µελών,
των υπηκόων τους ή των εταιρειών και επιχειρήσεών τους,
— οι ρυθµίσεις που εφαρµόζει η Κοινότητα έναντι της Αιγύπτου
δεν πρέπει να επιτρέπουν διακρίσεις εις βάρος των υπηκόων της
Αιγύπτου ή των εταιρειών και επιχειρήσεών της.

Άρθρο 81

Άρθρο 85

Το συµβούλιο σύνδεσης λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να διευκολύνει τη συνεργασία και τις επαφές µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του λαϊκού κοινοβουλίου της Αιγύπτου.

Όσον αφορά την άµεση φορολογία, καµία διάταξη της συµφωνίας
δεν συνεπάγεται:

Άρθρο 82

— την επέκταση των φορολογικών πλεονεκτηµάτων που παρέχει
ένα µέρος στο πλαίσιο οποιασδήποτε διεθνούς συµφωνίας ή
ρύθµισης µε την οποία αυτό δεσµεύεται,

1.
Κάθε µέρος δύναται να υποβάλει στο συµβούλιο σύνδεσης
κάθε διαφορά όσον αφορά την εφαρµογή ή την ερµηνεία της
παρούσας συµφωνίας.

— την παρεµπόδιση της θέσπισης ή της εφαρµογής από ένα µέρος
οποιουδήποτε µέτρου που αποσκοπεί στη φοροαποφυγή και τη
φοροδιαφυγή,

2.
Το συµβούλιο σύνδεσης µπορεί να επιλύσει τη διαφορά
λαµβάνοντας απόφαση.

— την παρεµπόδιση του δικαιώµατος οποιουδήποτε µέρους να
εφαρµόζει τις σχετικές διατάξεις της φορολογικής του νοµοθεσίας έναντι των φορολογουµένων που δεν βρίσκονται σε πανοµοιότυπη κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τον τόπο κατοικίας
τους.

3.
Κάθε µέρος δεσµεύεται να λαµβάνει τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
4.
Σε περίπτωση που δεν δύναται να διευθετήσει τη διαφορά
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, κάθε µέρος µπορεί να κοινοποιήσει
στο άλλο µέρος το διορισµό ενός διαιτητή. Το άλλο µέρος είναι
υποχρεωµένο στη συνέχεια να διορίσει δεύτερο διαιτητή εντός διµήνου. Για την εφαρµογή αυτής της διαδικασίας, η Κοινότητα και τα
κράτη µέλη θεωρούνται ως ένα µέρος στη διαφορά.

Άρθρο 86
1. Τα µέρη λαµβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό µέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας
συµφωνίας. Φροντίζουν για την επίτευξη των στόχων που θέτει η
παρούσα συµφωνία.
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2.
Αν ένα µέρος θεωρεί ότι το άλλο µέρος δεν εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις που του επιβάλλει η παρούσα συµφωνία, µπορεί να
λάβει τα κατάλληλα µέτρα. Προτού προβεί σε τέτοια ενέργεια,
υποχρεούται, µε εξαίρεση την περίπτωση σηµαντικής παραβίασης
της συµφωνίας από το άλλο µέρος, να παράσχει στο συµβούλιο
σύνδεσης όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την
εµπεριστατωµένη εξέταση της κατάστασης ενόψει της εξεύρεσης
λύσης αποδεκτής από τα µέρη.
Ως σηµαντική παραβίαση νοείται καταγγελία της συµφωνίας µη
επιτρεποµένη βάσει των γενικών κανόνων του διεθνούς δικαίου ή η
σοβαρή παραβίαση κύριου στοιχείου της συµφωνίας, που
δηµιουργεί δυσµενείς συνθήκες διαβουλεύσεων ή συνθήκες υπό τις
οποίες οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έβλαπτε τους στόχους τους
συµφωνίας.
3.
Κατά την επιλογή των κατάλληλων µέτρων που αναφέρονται
στην παράγραφο 2, δίδεται προτεραιότητα στα µέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συµφωνίας. Τα
µέρη συµφωνούν επίσης, ότι τα µέτρα αυτά πρέπει να λαµβάνονται
σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και να είναι ανάλογα προς την παραβίαση.
Τα µέτρα κοινοποιούνται αµέσως στο συµβούλιο σύνδεσης και αποτελούν το αντικείµενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιο αυτού µετά από
αίτηση του άλλου µέρους. Σε περίπτωση που κάποιο µέρος λαµβάνει µέτρα λόγω σηµαντικής παραβίασης της συµφωνίας σύµφωνα µε
την παράγραφο 2, το άλλο µέρος µπορεί να ζητήσει εφαρµογή της
διαδικασίας διευθέτησης διαφορών.
Άρθρο 87
Τα πρωτόκολλα 1 έως 5 και τα παραρτήµατα I έως VI αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας συµφωνίας.
Άρθρο 88
Για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, ο όρος «τα µέρη»
αφορά την Αίγυπτο, αφενός, και την Κοινότητα ή τα κράτη µέλη ή
την Κοινότητα και τα κράτη µέλη της, ανάλογα µε τις αντίστοιχες
αρµοδιότητές τους, αφετέρου.
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Άρθρο 89

Η παρούσα συµφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστηµα.
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καταγγείλει τη συµφωνία µε
κοινοποίηση προς το άλλο συµβαλλόµενο µέρος. Η συµφωνία παύει
να ισχύει έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία της κοινοποίησης αυτής.
Άρθρο 90
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται στα εδάφη στα οποία εφαρµόζονται οι συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα
και Χάλυβα υπό τους όρους που προβλέπονται στις συνθήκες αυτές
αφενός, και στο έδαφος της Αιγύπτου, αφετέρου.
Άρθρο 91
Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αραβική,
αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική,
ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα και όλα
τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά.
Άρθρο 92
1. Η παρούσα συµφωνία εγκρίνεται από τα συµβαλλόµενα µέρη
σύµφωνα µε τις κατ' ιδίαν διαδικασίες τους.
Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία τα συµβαλλόµενα
µέρη κοινοποιούν αµοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που
αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο.
2. Μόλις αρχίσει να ισχύει η παρούσα συµφωνία, αντικαθιστά τη
συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της
Αιγύπτου καθώς και τη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Αιγύπτου, που υπεγράφησαν στις
Βρυξέλλες στις 18 Ιανουαρίου 1977.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil uno.
Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og et.
Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.
Έγινε στο Λουξεµβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.
Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and one.
Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille un.
Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilauno.
Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizendeneen.
Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e um.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundraett.
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Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté
germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige
Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die
Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική ∆ηµοκρατία

Por el Reino de España
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Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden
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Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαïκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Παράρτηµα I:

Πίνακας προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του εναρµονισµένου συστήµατος
και αναφέρονται στα άρθρα 7 και 12

Παράρτηµα II:

Πίνακας βιοµηχανικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας στα οποία εφαρµόζεται κατά την εισαγωγή τους στην Αίγυπτο το χρονοδιάγραµµα για την κατάργηση δασµών που αναφέρεται στο
άρθρο 9 παράγραφος 1

Παράρτηµα III:

Πίνακας βιοµηχανικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας στα οποία εφαρµόζεται κατά την εισαγωγή τους στην Αίγυπτο το χρονοδιάγραµµα για την κατάργηση δασµών που αναφέρεται στο
άρθρο 9 παράγραφος 2

Παράρτηµα IV:

Πίνακας βιοµηχανικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας στα οποία εφαρµόζεται κατά την εισαγωγή τους στην Αίγυπτο το χρονοδιάγραµµα για την κατάργηση δασµών που αναφέρεται στο
άρθρο 9 παράγραφος 3

Παράρτηµα V:

Πίνακας βιοµηχανικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 9
παράγραφος 4

Παράρτηµα VI:

∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο άρθρο 37

Πρωτόκολλο 1: Ρυθµίσεις για τις εισαγωγές στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Αιγύπτου
Πρωτόκολλο 2: Ρυθµίσεις για τις εισαγωγές στην Αίγυπτο γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας
Πρωτόκολλο 3: Ρυθµίσεις για τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα
Πρωτόκολλο 4: Ορισµός της εννοίας «καταγόµενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και των µεθόδων διοικητικής συνεργασίας
Πρωτόκολλο 5: Αµοιβαία συνδροµή µεταξύ διοικητικών αρχών σε τελωνειακά ζητήµατα
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30.9.2004
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πίνακας προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του εναρµονισµένου συστήµατος και αναφέρονται στα
άρθρα 7 και 12
Κωδικός ΕΣ

2905 43

(µαννιτόλη)

Κωδικός ΕΣ

2905 44

(σορβιτόλη)

Κωδικός ΕΣ

2905 45

(γλυκερίνη)

Θέση ΕΣ

3301

(αιθέρια έλαια)

Κωδικός ΕΣ

3302 10

(ευώδεις ουσίες)

Θέσεις ΕΣ

3501 έως 3505

(λευκωµατώδεις ύλες, προϊόντα µε βάση τα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους,
κόλλες)

Κωδικός ΕΣ

3809 10

(προϊόντα για το κολλάρισµα ή το τελείωµα)

Θέση ΕΣ

3823

(λιπαρά βιοµηχανικά οξέα, όξινα λάδια διύλισης, λιπαρή βιοµηχανική αλκοόλη)

Κωδικός ΕΣ

3824 60

(σορβιτόλη)

Θέσεις ΕΣ

4101 έως 4103

(δέρµατα)

Θέση ΕΣ

4301

(ακατέργαστα γουναρικά)

Θέσεις ΕΣ

5001 έως 5003

(ακατέργαστο µετάξι και απορρίµµατα από µετάξι)

Θέσεις ΕΣ

5101 έως 5103

(µαλλί και τρίχες χονδροειδείς)

Θέσεις ΕΣ

5201 έως 5203

(βαµβάκι ακατέργαστο, απορρίµµατα από βαµβάκι και βαµβάκι λαναρισµένο ή
χτενισµένο)

Θέση ΕΣ

5301

(λινάρι ακατέργαστο)

Θέση ΕΣ

5302

(καννάβι ακατέργαστο)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Πίνακας βιοµηχανικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας στα οποία εφαρµόζεται κατά την εισαγωγή τους στην Αίγυπτο το χρονοδιάγραµµα για την κατάργηση δασµών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1
2501001
2502000
2503100
2503900
2504100
2504900
2505109
2505909
2506100
2506210
2506290
2507000
2508100
2508200
2508300
2508400
2508500
2508600
2508700
2509000
2511100
2511200
2512000
2513110
2513190
2513210
2513290
2514000
2517100
2517200
2517300
2517411
2517491
2518100
2518200
2518300
2519100
2519900
2520201
2521000
2522100
2522200
2522300
2524000
2525100
2525200
2525300
2526201
2527000
2528100
2528900
2529100
2529210
2529220

2529300
2530100
2530200
2530400
2530909
2601110
2601120
2601200
2602000
2603000
2604000
2605000
2606000
2607000
2608000
2609000
2610000
2611000
2612100
2612200
2613100
2613900
2614000
2615100
2615900
2616100
2616900
2617100
2617900
2618000
2619000
2620110
2620190
2620200
2620300
2620400
2620500
2620900
2621000
2701110
2701120
2701190
2701200
2702100
2702200
2703000
2709000
2710001
2710002
2711110
2711120
2711139
2711140
2711190

2711210
2711290
2712100
2712200
2712900
2713110
2713120
2713200
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2714100
2714900
2715000
2716000
2801200
2801300
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2804210
2804290
2804500
2804610
2804690
2804700
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2805110
2805190
2805210
2805220
2805300
2805400
2809100
2809201
2810001
2812100
2812900
2813100
2813900
2814100
2814200
2815200
2815300
2816100
2816200
2816300
2817000
2818100
2818200
2818300
2819100
2819900
2820100
2820900
2821100
2821200
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2823000
2825101
2825109
2825200
2825300
2825400
2825500
2825600
2825700
2825800
2825900
2826110
2826120
2826190
2826200
2826300
2826900
2827100
2827200
2827310
2827320
2827330
2827340
2827350
2827360
2827370
2827380
2827390
2827410
2827490
2827510
2827590
2827600
2828909
2829110
2829199
2829900
2830100
2830200
2830300
2830900
2831100
2831900
2832100
2832200
2832300
2833210
2833220
2833230
2833240
2833250
2833260
2833270

2833290
2833300
2833400
2834100
2834210
2834220
2834290
2835000
2835210
2835220
2835230
2835240
2835250
2835260
2835290
2835310
2835390
2836100
2836201
2836301
2836401
2836409
2836500
2836600
2836700
2836910
2836920
2836930
2836990
2837110
2837190
2837200
2838000
2839000
2839190
2839200
2839900
2840110
2840190
2840200
2840300
2841100
2841200
2841300
2841400
2841500
2841600
2841700
2841800
2841900
2842100
2842900
2843100
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2843210
2843290
2843300
2843900
2844101
2844109
2844200
2844300
2844400
2844500
2845100
2845900
2846100
2846900
2847000
2848100
2848900
2849100
2849200
2849900
2850000
2851000
2901109
2901210
2901220
2901230
2901240
2901290
2901299
2902110
2902190
2902300
2902410
2902420
2902430
2902440
2902500
2902600
2902700
2902900
2902909
2903110
2903120
2903130
2903140
2903150
2903160
2903190
2903210
2903220
2903230
2903290
2903300
2903400
2903510
2903590
2903610
2903620
2903690
2904100
2904200
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2904201
2904209
2904900
2905110
2905120
2905130
2905140
2905150
2905160
2905170
2905190
2905210
2905220
2905290
2905310
2905320
2905390
2905410
2905420
2905490
2905500
2906110
2906120
2906130
2906140
2906190
2906210
2906290
2907110
2907120
2907130
2907140
2907150
2907190
2907210
2907220
2907230
2907290
2907300
2908100
2908200
2908900
2909110
2909190
2909200
2909300
2909410
2909420
2909430
2909440
2909490
2909500
2909600
2910100
2910200
2910300
2910900
2911000
2912110
2912120
2912130

2912190
2912210
2912290
2912300
2912410
2912420
2912490
2912500
2913000
2914110
2914120
2914130
2914190
2914210
2914220
2914230
2914290
2914300
2914410
2914490
2914500
2914600
2914690
2914700
2915110
2915120
2915130
2915211
2915220
2915230
2915240
2915290
2915310
2915320
2915330
2915340
2915350
2915390
2915400
2915500
2915600
2915700
2915901
2915909
2916110
2916120
2916130
2916140
2916150
2916190
2916200
2916310
2916320
2916330
2916390
2917110
2917120
2917130
2917140
2917190
2917200

2917310
2917320
2917330
2917340
2917350
2917360
2917370
2917390
2918110
2918120
2918130
2918140
2918150
2918160
2918170
2918190
2918210
2918220
2918230
2918290
2918300
2918900
2919000
2920100
2920900
2921110
2921120
2921190
2921210
2921220
2921290
2921300
2921410
2921420
2921430
2921440
2921450
2921490
2921510
2921590
2922110
2922120
2922130
2922190
2922210
2922220
2922300
2922410
2922420
2922490
2922500
2923100
2923200
2923900
2924100
2924210
2924291
2924299
2925110
2925190
2925200
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2926100
2926200
2926900
2927000
2928000
2929100
2929900
2930100
2930200
2930300
2930400
2930900
2931000
2932110
2932120
2932130
2932190
2932210
2932290
2932900
2933110
2933190
2933210
2933290
2933310
2933390
2933400
2933510
2933590
2933610
2933690
2933710
2933790
2933900
2934100
2934200
2934300
2934900
2935000
2936100
2936210
2936220
2936230
2936240
2936250
2936260
2936270
2936280
2936290
2936900
2937100
2937210
2937220
2937290
2937910
2937920
2937990
2938100
2938900
2939100
2939210
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2939290
2939300
2939400
2939500
2939600
2939700
2939909
2940000
2941100
2941200
2941300
2941400
2941500
2941900
2942000
3001100
3001200
3001900
3002100
3002200
3002310
3002390
3002901
3002909
3003310
3003901
3004310
3004901
3006109
3006200
3006300
3006400
3006600
3101000
3102210
3104100
3104200
3104300
3104900
3105100
3105200
3105300
3105400
3105510
3105590
3105600
3105900
3201100
3201200
3201300
3201900
3202100
3202900
3203000
3205000
3211001
3212100
3214101
3401202
3402119
3402129
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3402139
3402199
3403119
3403199
3403919
3403999
3404100
3404200
3404909
3407001
3507100
3507900
3701100
3701302
3701992
3702100
3702511
3702521
3702522
3702551
3702559
3702561
3702911
3702921
3702922
3702941
3702951
3703101
3703201
3703901
3801100
3801200
3801300
3801900
3802100
3802900
3803000
3804000
3805100
3805200
3805900
3806100
3806200
3806300
3806900
3807001
3807009
3809910
3809920
3809930
3809990
3810100
3810900
3811119
3811199
3811219
3811299
3811909
3812100
3812200
3812300
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3817200
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3820000
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3901901
3901909
3902100
3902200
3902300
3902900
3903110
3903190
3903200
3903300
3903900
3904101
3904300
3904400
3904500
3904610
3904690
3904900
3905110
3905190
3905900
3906100
3906900
3907100
3907200
3907300
3907400
3907501
3907509
3907600
3907910
3907990
3908100
3908900
3909100
3909200
3909300
3909409
3909500
3910000
3911100
3911900
3912110

3912120
3912209
3912310
3912390
3912900
3913100
3913900
3914000
3915100
3915200
3915300
3915900
3917101
3920101
3921901
3923301
3923501
3926903
3926907
4001100
4001210
4001220
4001291
4001301
4002110
4002191
4002201
4002311
4002391
4002410
4002491
4002510
4002591
4002601
4002701
4002801
4002910
4002991
4003000
4004000
4014100
4016101
4016921
4016992
4016993
4017001
4104101
4104102
4104291
4105191
4106191
4110000
4205001
4206101
4401100
4401210
4401220
4401300
4402000
4403100
4403200
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4403201
4403209
4403310
4403320
4403330
4403340
4403350
4403910
4403920
4403991
4403999
4404100
4404200
4406100
4406900
4407100
4407210
4407220
4407230
4407910
4407920
4407990
4408101
4408201
4408901
4413000
4417001
4421901
4421903
4501100
4501900
4503100
4701000
4702000
4703110
4703190
4703210
4703290
4704110
4704190
4704210
4704290
4705000
4706100
4706910
4706920
4706930
4707100
4707200
4707300
4707900
4801000
4802521
4802601
4810991
4811311
4811312
4811391
4812000
4819501
4823901
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4823903
4823904
4901100
4901910
4901990
4902100
4902900
4903000
4904000
4905010
4905910
4905990
4906000
4907001
4907002
4907010
4907020
4911993
5004001
5104000
5105101
5105291
5303100
5303900
5304100
5304900
5305110
5305190
5305210
5305290
5305910
5404102
5405002
5407101
5501100
5501200
5501300
5501900
5502000
5503100
5503200
5503300
5503400
5503900
5504100
5504900
5505100
5505200
5506100
5506200
5506300
5506900
5507000
5602101
5602210
5602290
5602900
5902100
5902200
5902300
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5902900
5903902
6812200
6812400
6812700
6812901
6815201
7001000
7002100
7002311
7002321
7011100
7011200
7011900
7017100
7017200
7017900
7019391
7102100
7102210
7102290
7102310
7104200
7105100
7105900
7106910
7106921
7108120
7108131
7108200
7110111
7110191
7110211
7110291
7110311
7110391
7110411
7110491
7112100
7112200
7112900
7118100
7118101
7118109
7118900
7118901
7118902
7118909
7201400
7202410
7202490
7202500
7202600
7202700
7202800
7202910
7202920
7202930
7202999
7203100

7203900
7204100
7204210
7204290
7204300
7204410
7204490
7205210
7205290
7206901
7210111
7210121
7210901
7212101
7218100
7218900
7219110
7219120
7219130
7219140
7219210
7219220
7219230
7219240
7219310
7219320
7219330
7219340
7219350
7219900
7220110
7220120
7220200
7220900
7223000
7225100
7226100
7226920
7302300
7302400
7317002
7401100
7401200
7402000
7403110
7403120
7403130
7403190
7403210
7403220
7403230
7403290
7404000
7405100
7405900
7406100
7406200
7407101
7407221
7407291

7410211
7410221
7501100
7501200
7502100
7502200
7503000
7508001
7606111
7606121
7606911
7606921
7607111
7607191
7607201
7801100
7801910
7801990
7802000
7901110
7901120
7901200
7902000
8001100
8001200
8002000
8101100
8101910
8101920
8101931
8101939
8101990
8102100
8102910
8102920
8102930
8102990
8103100
8103900
8104110
8104190
8104200
8104300
8104900
8105101
8105109
8105900
8106001
8106009
8107101
8107102
8107900
8108101
8108102
8108900
8109101
8109102
8109900
8110001
8110009

L 304/63
8111001
8111009
8112111
8112112
8112190
8112201
8112209
8112301
8112309
8112401
8112409
8112911
8112919
8112990
8113001
8113009
8201100
8201200
8201300
8201400
8201500
8201600
8201900
8202100
8202200
8202310
8202320
8202400
8202910
8202990
8203100
8203200
8203300
8203400
8204110
8204120
8204200
8205600
8206000
8207110
8207120
8207200
8207300
8207400
8207500
8207600
8207700
8207800
8207900
8208100
8208200
8208300
8208400
8208900
8209000
8303000
8308902
8401100
8401200
8401300
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8401400
8402111
8402119
8402129
8402192
8402199
8402202
8402209
8402902
8402909
8403100
8403900
8404101
8404109
8404202
8404209
8404901
8404909
8405900
8406110
8406190
8406900
8407100
8407290
8407310
8407320
8407331
8407332
8407333
8407341
8407342
8407343
8408109
8408209
8408909
8409100
8410110
8410120
8410130
8410900
8411110
8411120
8411210
8411220
8411810
8411820
8411910
8411990
8412100
8412210
8412290
8412310
8412390
8412801
8412809
8412901
8412909
8413200
8413400
8413500
8413600
8413709

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
8413812
8413819
8413820
8413919
8413920
8414100
8414200
8414309
8414400
8414599
8414809
8416100
8416200
8416300
8416900
8417100
8417200
8417800
8417901
8417909
8418501
8418611
8418691
8419200
8419310
8419320
8419390
8419400
8419500
8419600
8419810
8419890
8420101
8420109
8420911
8420919
8420991
8420999
8421110
8421129
8421190
8421219
8421220
8421290
8421390
8422190
8422200
8422300
8422400
8422909
8423101
8423891
8423902
8424200
8424300
8424812
8424819
8424891
8425110
8425190
8425200
8425310

8425390
8425410
8425420
8425490
8426110
8426120
8426190
8426200
8426300
8426410
8426490
8426910
8426990
8427100
8427200
8428109
8428200
8428310
8428320
8428330
8428390
8428400
8428500
8428600
8428900
8429110
8429190
8429200
8429300
8429400
8429510
8429520
8429590
8430100
8430310
8430390
8430410
8430490
8430500
8430610
8430620
8430690
8431100
8431209
8431319
8431390
8431410
8431420
8431430
8431490
8432101
8432109
8432211
8432219
8432291
8432299
8432301
8432309
8432401
8432409
8432801
8432809

8432900
8433110
8433190
8433200
8433300
8433400
8433510
8433520
8433530
8433590
8433600
8433900
8434100
8434200
8434900
8435100
8435900
8436100
8436210
8436290
8436800
8436910
8436990
8437100
8437800
8437900
8438100
8438200
8438300
8438400
8438500
8438600
8438800
8438900
8439100
8439200
8439300
8439910
8439990
8440100
8440900
8441100
8441200
8441300
8441400
8441800
8441900
8442100
8442200
8442300
8442400
8442501
8442509
8443110
8443120
8443190
8443210
8443290
8443300
8443400
8443500
8443600
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8443900
8444000
8445110
8445120
8445130
8445190
8445200
8445300
8445400
8445900
8446100
8446210
8446290
8446300
8447110
8447120
8447200
8448110
8448190
8448200
8448320
8448330
8448390
8448420
8448490
8448510
8448590
8449000
8451100
8451299
8451401
8451409
8451500
8451800
8451901
8451903
8451909
8452210
8452290
8452300
8452909
8453100
8453200
8453800
8453900
8454100
8454200
8454300
8454900
8455100
8455210
8455220
8455300
8455900
8456101
8456109
8456201
8456209
8456301
8456309
8456901
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8456909
8457100
8457200
8457300
8458110
8458190
8458910
8458990
8459100
8459210
8459290
8459310
8459390
8459400
8459510
8459590
8459610
8459690
8459700
8460110
8460190
8460210
8460290
8460310
8460390
8460400
8460900
8461100
8461200
8461300
8461400
8461500
8461900
8462100
8462210
8462290
8462310
8462390
8462410
8462490
8462910
8462990
8463100
8463200
8463300
8463900
8464100
8464200
8464900
8465100
8465911
8465912
8465919
8465920
8465930
8465940
8465950
8465960
8465990
8466100
8466200
8466300
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8466910
8466920
8466931
8466939
8466940
8467110
8467190
8467810
8467890
8467910
8467920
8467990
8468100
8468200
8468800
8468901
8468902
8468909
8471100
8471200
8471910
8471920
8471930
8471990
8473300
8474100
8474200
8474310
8474320
8474390
8474809
8474900
8475100
8475200
8475900
8476110
8476190
8476900
8477100
8477200
8477300
8477400
8477510
8477590
8477800
8477900
8478100
8478900
8479100
8479200
8479309
8479400
8479810
8479820
8479892
8479899
8479900
8480100
8480200
8480410
8480490
8480500

8480600
8480710
8480790
8481100
8481200
8481300
8481400
8481809
8481900
8482100
8482200
8482300
8482400
8482500
8482800
8482910
8482990
8501100
8501200
8501310
8501320
8501330
8501340
8501409
8501519
8501529
8501530
8501610
8501620
8501630
8501640
8502139
8502200
8502300
8502400
8503001
8503002
8504219
8504221
8504222
8504223
8504231
8504232
8504233
8504321
8504322
8504323
8504331
8504332
8504333
8504341
8504342
8504343
8504409
8504500
8504900
8505110
8505190
8505200
8505300
8505900
8508100

8508200
8508800
8508900
8513101
8513901
8514100
8514200
8514300
8514400
8514900
8515110
8515191
8515199
8515210
8515291
8515299
8515310
8515391
8515800
8515900
8516904
8517100
8517200
8517301
8517309
8517401
8517402
8517409
8517810
8517820
8517901
8517902
8517909
8519991
8520901
8522901
8523111
8523121
8523131
8523201
8525101
8525200
8526100
8526910
8526921
8528102
8528202
8529901
8530100
8530800
8530900
8531109
8531200
8531809
8531909
8532100
8532210
8532220
8532230
8532240
8532250
8532290
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8532300
8532900
8533100
8533210
8533290
8533310
8533390
8533400
8533900
8535109
8535211
8535212
8535290
8535301
8535302
8535400
8536109
8536201
8536300
8536501
8536502
8539291
8539313
8539902
8540110
8540120
8540200
8540300
8540410
8540420
8540490
8540810
8540890
8540910
8540990
8541100
8541210
8541290
8541300
8541400
8541500
8541600
8541900
8542110
8542190
8542200
8542800
8542900
8543100
8543200
8543300
8543801
8543809
8543900
8544201
8544700
8545110
8545190
8545200
8545900
8546101
8546201
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8547101
8601100
8601200
8602100
8602900
8603100
8603900
8604000
8607110
8607120
8607190
8607210
8607290
8607300
8607910
8607990
8608000
8701100
8701300
8701901
8701909
8704101
8704212
8704213
8704221
8704222
8704231
8704232
8704312
8704313
8704321
8704322
8704902
8704903
8708291
8708401
8708501
8708601
8708701
8708801
8708911
8708921
8708931
8708941
8708991
8709110
8709190
8709900
8713100
8713900
8714200
8801100
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8801900
8802110
8802120
8802200
8802300
8802400
8802500
8803100
8803200
8803300
8803900
8804000
8805100
8805200
8901101
8901102
8901103
8901201
8901301
8901901
8901902
8902001
8902003
8902300
8904000
8905100
8905200
8905900
8907100
8907900
8908000
9001100
9005801
9005901
9006100
9007190
9007291
9007919
9007921
9010101
9010109
9010201
9010209
9010300
9010900
9011100
9011200
9011800
9011900
9012100
9012900
9013100

9013200
9013800
9013900
9014100
9014200
9014800
9014900
9015100
9015200
9015300
9015400
9015800
9015900
9016000
9017100
9017201
9017209
9017300
9017800
9017900
9018110
9018190
9018200
9018312
9018319
9018320
9018390
9018410
9018490
9018500
9018900
9019100
9019200
9020000
9021110
9021190
9021210
9021290
9021300
9021400
9021900
9022110
9022190
9022210
9022290
9022300
9022900
9023000
9024100
9024800
9024900
9025110

9025190
9025200
9025800
9025900
9026100
9026200
9026800
9026900
9027100
9027200
9027300
9027400
9027500
9027800
9027900
9028100
9028309
9028900
9029100
9029200
9029900
9030100
9030200
9030310
9030390
9030400
9030810
9030890
9030900
9031100
9031200
9031300
9031400
9031800
9031900
9032100
9032200
9032810
9032890
9032900
9033000
9106100
9106200
9106900
9107000
9108110
9108120
9108190
9108200
9108910
9108990
9110110
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9110120
9110190
9110900
9114100
9114200
9114300
9114400
9114900
9405101
9405501
9501000
9502091
9502109
9502910
9502990
9503100
9503200
9503300
9503410
9503490
9503500
9503600
9503700
9503800
9503900
9504100
9506110
9506120
9506190
9506210
9506290
9506310
9506320
9506390
9506510
9506590
9506610
9506620
9506690
9506700
9506910
9506990
9507100
9507200
9507300
9507900
9508000
9603500
9607200
9608601
9618000
9705000
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2501009

2833110

3212902

3702559

3919909

2505101

2833190

3213100

3702569

3920109

2505901

2836209

3213900

3702919

3920200

2510100

2836309

3214109

3702929

3920300

2510200

2901101

3215110

3702930

3920410

2517419

2901291

3215191

3702949

3920420

2517499

2902200

3215199

3702959

3920510

2520100

2902901

3215900

3703109

3920590

2520209

2912600

3401111

3703209

3920610

2520900

3005101

3401201

3703909

3920620

2523291

3005109

3402111

3704000

3920630

2526100

3005901

3402121

3705100

3920690

2526209

3005909

3402131

3705200

3920710

2530300

3006101

3402191

3705900

3920720

2705000

3006500

3402901

3706101

3920730

2707100

3204110

3402909

3706901

3920790

2707200

3204121

3403111

3707100

3920910

2707500

3204129

3403191

3707900

3920920

2707600

3204130

3403911

3801111

3920930

2707910

3204141

3403991

3808101

3920940

2707990

3204149

3404901

3808109

3920990

2708100

3204150

3407009

3808201

3921110

2708200

3204160

3506100

3808209

3921120

2710003

3204170

3506910

3808301

3921130

2710009

3204191

3506990

3808309

3921140

2711131

3204199

3601000

3808401

3921190

2803000

3204200

3602000

3808409

3921909

2804100

3204900

3603000

3808901

3923101

2804300

3206100

3604901

3808909

3923211

2804400

3206200

3604909

3811110

3923302

2806100

3206300

3606100

3811191

3926101

2806200

3206410

3606900

3811211

3926102

2809209

3206420

3701200

3811291

3926201

2810009

3206430

3701301

3811901

3926901

2811110

3206490

3701309

3904109

3926902

2811190

3206500

3701910

3904210

3926904

2811210

3207201

3701991

3904220

3926905

2811220

3207209

3701999

3909401

3926906

2811230

3207300

3702200

3916100

3926908

2811290

3207400

3702310

3916200

4001292

2815110

3208101

3702320

3916900

4001302

2815120

3208201

3702390

3917211

4002199

2824100

3208901

3702410

3917221

4002209

2824200

3209101

3702420

3917231

4002319

2824901

3209901

3702430

3917291

4002399

2824909

3210001

3702440

3917311

4002499

2828101

3210003

3702519

3917321

4002599

2828102

3210004

3702529

3917391

4002609

2828901

3211009

3702530

3919900

4002709

2829191

3212901

3702540

3919901

4002809
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4002999

4106110

4804520

4823701

5206220

4005100

4106120

4804590

4823902

5206230

4005200

4106199

4805100

4907003

5206240

4005910

4106200

4805210

4907004

5206250

4005990

4107101

4805220

4908100

5206310

4006100

4107211

4805230

4908900

5206320

4006900

4107291

4805290

4910001

5206330

4007000

4107901

4805300

4911101

5206340

4008110

4111000

4805400

4911991

5206350

4008190

4203101

4805500

4911992

5206410

4008210

4203210

4805600

5004009

5206420

4008290

4203291

4805700

5005000

5206430

4009100

4203301

4805800

5006001

5206440

4009200

4203401

4806100

5006009

5206450

4009300

4204000

4806200

5105109

5207100

4009400

4206109

4806300

5105210

5207900

4009500

4206900

4806400

5105299

5305990

4010100

4405000

4807100

5105300

5306100

4010919

4408109

4807910

5105400

5306209

4010999

4408209

4807990

5106100

5307100

4011100

4408909

4808100

5106200

5307200

4011200

4409109

4808200

5107100

5308100

4011300

4409209

4808300

5107200

5308200

4011400

4411110

4808900

5108100

5308300

4011500

4411210

4809100

5108200

5308901

4011910

4411310

4809200

5110009

5308909

4011990

4411910

4809300

5113001

5309101

4012100

4502000

4809900

5204110

5310901

4012200

4503900

4810110

5204190

5311009

4012900

4504100

4810120

5204200

5401109

4013100

4504900

4810210

5205110

5401209

4013200

4802101

4810290

5205120

5402100

4013900

4802109

4810310

5205130

5402200

4014900

4802200

4810320

5205140

5402310

4016109

4802300

4810390

5205150

5402320

4016910

4802400

4810910

5205210

5402330

4016929

4802511

4810999

5205220

5402390

4016930

4802519

4811100

5205230

5402411

4016940

4802521

4811210

5205240

5402412

4016950

4802529

4811290

5205250

5402420

4016994

4802531

4811319

5205310

5402430

4016999

4802539

4811399

5205320

5402491

4017002

4802601

4811400

5205330

5402492

4017009

4802609

4811901

5205340

5402510

4103200

4803001

4811909

5205350

5402520

4104109

4804110

4813100

5205410

5402590

4104210

4804190

4813200

5205420

5402610

4104220

4804210

4813901

5205430

5402620

4104299

4804290

4813909

5205440

5402690

4104310

4804310

4816100

5205450

5403100

4104390

4804390

4816200

5206110

5403200

4105110

4804410

4816300

5206120

5403311

4105120

4804420

4816900

5206130

5403312

4105199

4804490

4823300

5206150

5403320

4105200

4804510

4823400

5206210

5403331
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5403332

5903101

6901000

7106929

7307910

5403391

5903201

6902100

7107001

7307920

5403392

5903901

6902200

7107009

7307930

5403410

5907001

6902901

7107220

7307990

5403420

5910000

6902902

7108110

7310292

5403490

5911100

6902909

7108132

5404101

5911200

6903100

7108139

5404109

5911310

6903200

7109001

5404900

5911320

6903900

7109009

5405001

5911400

6909110

7109240

5405009

5911900

6909190

7110112

7407299

5407102

6115911

6909191

7110192

7408110

5508109

6115921

6909900

7110199

7408190

5508209

6115931

7002200

7110212

7408210

5509110

6115991

7002319

7110292

7408220

5509120

6307200

7002399

7110299

7408290

5509210

6307901

7003191

7110312

7409110

5509220

6307902

7003192

7110392

7409190

5509310

6310101

7003200

7110399

5509320

6310109

7004901

7110492

5509410

6310900

7004902

7110499

5509420

6310909

7005101

7111001

5509510

6406101

7005102

7111002

5509520

6801000

7005291

7111100

5509530

6802101

7005292

7115100

7409900

5509590

6802102

7005300

7115901

7410110

5509610

6803000

7006001

7116101

7410120

5509620

6804100

7010100

7116201

7410219

5509690

6804211

7010902

7202110

7410229

5509910

6804219

7010903

7202190

7411100

5509920

6804221

7010904

7202210

7411210

5509990

6804229

7012000

7202290

7411220

5510110

6804231

7014001

7202300

5510120

6804239

7015100

7206909

5510200

6804300

7015901

7208110

5510300

6805300

7015909

7209140

5510900

6806100

7016909

7209210

5601100

6806200

7019100

7209340

5601210

6806900

7019200

7209440

7414900

5601220

6807100

7019310

7210119

7415100

5601290

6807900

7019320

7210129

7415210

5601300

6808000

7019399

7210902

7415290

5602109

6809901

7019900

7212109

7415310

5603000

6811100

7020001

7304100

7415320

5604100

6811200

7020009

7304200

7415390

5604200

6812100

7101100

7304319

7416000

5604900

6812300

7101210

7304399

5605000

6812500

7102200

7304419

5806101

6812600

7102390

7304499

5806103

6812909

7103100

7304519

5806401

6814100

7103910

7304599

5806403

6814900

7103990

7304909

7505210

5807100

6815100

7104100

7307210

7505220

5807200

6815209

7104900

7307220

7506100

5807900

6815910

7106100

7307230

7506200

5901901

6815990

7106922

7307290

7507110

7316000
7407109
7407219
7407229

7409210
7409290
7409310
7409390
7409400

7411290
7412100
7412200
7413000
7414100

7419992
7504000
7505110
7505120
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7507120

8212900

8418502

8483900

8535301

7507200

8213000

8418619

8484100

8535900

7601100

8214100

8418691

8484900

8536101

7601200

8214901

8418699

8485100

8536209

7602000

8214902

8418991

8485900

8536410

7603100

8214903

8418999

8501401

8536490

7603200

8214909

8421211

8501511

8536509

7604109

8301100

8421230

8501521

8536619

7604290

8301200

8421310

8503002

8536900

7605110

8301300

8421910

8504109

8537101

7605190

8301409

8421990

8506119

8537109

7605210

8301500

8423109

8506121

8537209

7605290

8301600

8423200

8506129

8539100

7606119

8301700

8423300

8506139

8539210

7606129

8302100

8423810

8506199

8539229

7606919

8302200

8423820

8506200

8539299

7606929

8302300

8423899

8506909

8539312

7607119

8302410

8423901

8507101

8539319

7607199

8302420

8423902

8507201

8539390

7607209

8302490

8424100

8507300

8539400

7612909

8302500

8428101

8507801

8539901

7616902

8302600

8431201

8507901

8539909

7803000

8305100

8431312

8507909

8544110

7804110

8305200

8448310

8510901

8544190

7804190

8305900

8448410

8510902

8544300

7804200

8306100

8451300

8511100

8544419

7805000

8307100

8452100

8511200

8544499

7806000

8307900

8452901

8511300

8544519

7903100

8308100

8469100

8511400

8544599

7903900

8308200

8469210

8511500

8544609

7904000

8308909

8469290

8511800

8546102

7905000

8309901

8469310

8511900

8546209

7906000

8311109

8469390

8511909

8546900

7907100

8311209

8470100

8512100

8547109

7907900

8311309

8470210

8512200

8547200

8003000

8311909

8470290

8512300

8547900

8004000

8407339

8470300

8512400

8548000

8005100

8407349

8470400

8512900

8605000

8005200

8407900

8470500

8513109

8606100

8006000

8408102

8470900

8513909

8606200

8205100

8408103

8472100

8516291

8606300

8205200

8408202

8472200

8516400

8606910

8205300

8408203

8472300

8516901

8606920

8205400

8408902

8472900

8516902

8606990

8205510

8408903

8473100

8524211

8609000

8205590

8409919

8473210

8524221

8703101

8205700

8409999

8473290

8524231

8705100

8205800

8413110

8473400

8524901

8705200

8205900

8413190

8474801

8529101

8705300

8211940

8413300

8479301

8531101

8705400

8212101

8413830

8481802

8531801

8705900

8212109

8413911

8483100

8531901

8708100

8212201

8413913

8483400

8534000

8708210

8212202

8414301

8483500

8535101

8708299

8212203

8415901

8483600

8535211

8708310
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8708390
8708409
8708509
8708609
8708709
8708809
8708919
8708929
8708939
8708949
8708999
8711109
8711209
8711309
8711409
8711509
8711909
8712009
8714110
8714190
8714910
8714920
8714930
8714940
8714950
8714960
8714999
8715000
8716900
8901104
8901109
8901209
8901309
8901903
8901909
8902002
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8902009
8903102
8903912
8903922
8903992
8906009
9001200
9001300
9001401
9001409
9001501
9001509
9001900
9002110
9002190
9002200
9002909
9006200
9006309
9006409
9006519
9006529
9006539
9006599
9006610
9006620
9006690
9006910
9006990
9007110
9007210
9007299
9007911
9007929
9008100
9008200

9008300
9008400
9008900
9009110
9009120
9009210
9009220
9009300
9009900
9028201
9028209
9028301
9101119
9101129
9101199
9101219
9101299
9101999
9102110
9102120
9102190
9102210
9102290
9102910
9102990
9103100
9103900
9104000
9105110
9105190
9105210
9105290
9105910
9105990
9109110
9109190

9109900
9111109
9111200
9111800
9111909
9112100
9112800
9112900
9201100
9201200
9201900
9202100
9202900
9203000
9204100
9204200
9205100
9205900
9206000
9207100
9207900
9209100
9209200
9209300
9209910
9209920
9209930
9209940
9209990
9302000
9303100
9303200
9303300
9303900
9304000
9305100

L 304/71
9305210
9305290
9305901
9305909
9307000
9401901
9402100
9402900
9405102
9504200
9504909
9506400
9603210
9603291
9603301
9603400
9603902
9604000
9606100
9608109
9608200
9608310
9608399
9608409
9608609
9608919
9608999
9609109
9609200
9609900
9610000
9611000
9613801
9613901
9617000
9706000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Πίνακας βιοµηχανικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας στα οποία εφαρµόζεται κατά την εισαγωγή τους στην Αίγυπτο το χρονοδιάγραµµα για την κατάργηση δασµών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3
2515110
2515120
2515200
2516110
2516120
2516210
2516220
2516900
2523100
2523210
2523292
2523300
2523900
2704000
2706000
2707300
2707400
2801100
2807000
2808000
2915219
2939901
2939902
3003100
3003200
3003390
3003400
3003909
3004100
3004200
3004320
3004390
3004400
3004500
3004909
3102100
3102290
3102300
3102400
3102500
3102600
3102700
3102800
3102900
3103100
3103200
3103900
3207100
3208109
3208209
3208909
3209102
3209902
3210002

3212909
3214900
3302109
3302901
3302909
3303001
3303009
3304101
3304109
3304201
3304209
3304301
3304309
3304911
3304919
3304991
3304999
3305101
3305109
3305201
3305209
3305301
3305309
3305901
3305909
3306101
3306109
3306901
3306909
3307101
3307109
3307201
3307209
3307301
3307309
3307411
3307419
3307491
3307499
3307901
3307909
3401119
3401190
3401209
3402200
3405100
3405200
3405300
3405400
3405900
3406000
3604100
3605000
3706109

3706902
3912201
3917109
3917219
3917229
3917239
3917299
3917319
3917329
3917330
3917399
3917400
3918100
3918900
3919100
3921902
3921903
3922100
3922200
3922900
3923109
3923219
3923290
3923309
3923400
3923509
3923900
3924100
3924900
3925100
3925200
3925300
3925900
3926109
3926209
3926300
3926400
3926909
4010911
4010991
4015110
4015190
4015901
4015909
4107109
4107219
4107299
4107909
4108000
4109000
4201000
4202110
4202120
4202190

4202210
4202220
4202290
4202310
4202320
4202390
4202910
4202920
4202991
4202999
4203109
4203292
4302110
4302120
4302130
4302190
4302200
4302300
4303100
4303900
4304001
4304009
4409101
4409102
4409201
4409202
4410100
4410900
4411190
4411290
4411390
4411990
4412110
4412120
4412190
4412210
4412290
4412910
4412991
4412999
4414000
4415100
4415200
4416000
4417009
4418100
4418200
4418300
4418400
4418500
4418901
4418909
4419000
4420100

4420901
4420909
4421100
4421902
4421909
4601100
4601200
4601910
4601990
4602100
4602900
4803009
4814200
4814300
4814901
4814909
4815000
4817100
4817200
4817300
4818101
4818109
4818200
4818300
4818400
4818500
4818900
4819101
4819109
4819201
4819209
4819300
4819400
4819509
4819600
4820101
4820109
4820201
4820209
4820301
4820309
4820400
4820501
4820509
4820901
4820909
4821100
4821900
4822100
4822900
4823110
4823190
4823200
4823510
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4823590
4823600
4823709
4823909
4909000
4910002
4910003
4910004
4910009
4911102
4911103
4911109
4911910
4911999
5007100
5007200
5007900
5109100
5109900
5110001
5111110
5111190
5111200
5111300
5111900
5112110
5112190
5112200
5112300
5112900
5113009
5208110
5208120
5208130
5208190
5208210
5208220
5208230
5208290
5208310
5208320
5208330
5208390
5208410
5208420
5208430
5208490
5208510
5208520
5208530
5208590
5209110
5209120
5209190
5209210
5209220
5209290
5209310
5209320
5209390
5209410
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5209420
5209430
5209490
5209510
5209520
5209590
5210110
5210120
5210190
5210210
5210220
5210290
5210310
5210320
5210390
5210410
5210420
5210490
5210510
5210520
5210590
5211110
5211120
5211190
5211210
5211220
5211290
5211310
5211320
5211390
5211410
5211420
5211430
5211490
5211510
5211520
5211590
5212110
5212120
5212130
5212140
5212150
5212210
5212220
5212230
5212240
5212250
5306201
5308901
5309110
5309190
5309210
5309290
5310109
5310909
5311001
5401101
5401201
5406100
5406200
5407109

5407200
5407300
5407410
5407420
5407430
5407440
5407510
5407520
5407530
5407540
5407600
5407710
5407720
5407730
5407740
5407810
5407820
5407830
5407840
5407910
5407920
5407930
5407940
5408100
5408210
5408220
5408230
5408240
5408310
5408320
5408330
5408340
5508101
5508201
5511100
5511200
5511300
5512110
5512190
5512210
5512290
5512910
5512990
5513110
5513120
5513130
5513190
5513210
5513220
5513230
5513290
5513310
5513320
5513330
5513390
5513410
5513420
5513430
5513490
5514110
5514120

5514130
5514190
5514210
5514220
5514230
5514290
5514310
5514320
5514330
5514390
5514410
5514420
5514430
5514490
5515110
5515120
5515130
5515190
5515210
5515220
5515290
5515910
5515920
5515990
5516120
5516130
5516140
5516210
5516220
5516230
5516240
5516310
5516320
5516330
5516340
5516410
5516420
5516430
5516440
5516910
5516920
5516930
5516940
5606000
5607100
5607210
5607290
5607300
5607410
5607490
5607500
5607900
5608110
5608190
5608900
5609000
5701100
5701900
5702100
5702200
5702310
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5702320
5702390
5702410
5702420
5702490
5702510
5702520
5702590
5702910
5702920
5702990
5703100
5703200
5703300
5703900
5704100
5704900
5705000
5801100
5801210
5801220
5801230
5801240
5801250
5801260
5801310
5801320
5801330
5801340
5801350
5801360
5801900
5801901
5801910
5801920
5802110
5802190
5802200
5802300
5803100
5803900
5804100
5804210
5804290
5804300
5805000
5806102
5806109
5806200
5806310
5806320
5806390
5806402
5806409
5808100
5808900
5809000
5810100
5810910
5810920
5810990
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5811000
5901100
5901909
5903109
5903209
5903909
5904100
5904910
5904920
5905000
5906100
5906910
5906990
5907001
5907009
5908000
5909000
6001100
6001210
6001220
6001290
6001910
6001920
6001990
6002100
6002200
6002300
6002410
6002420
6002430
6002490
6002910
6002920
6002930
6002990
6101100
6101200
6101300
6101900
6102100
6102200
6102300
6102900
6103110
6103120
6103190
6103210
6103220
6103230
6103290
6103310
6103320
6103330
6103390
6103410
6103420
6103430
6103490
6104110
6104120
6104130
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6104190
6104210
6104220
6104230
6104290
6104310
6104320
6104330
6104390
6104410
6104420
6104430
6104440
6104490
6104510
6104520
6104530
6104590
6104610
6104620
6104630
6104690
6105100
6105200
6105900
6106100
6106200
6106900
6107110
6107120
6107190
6107210
6107220
6107290
6107910
6107920
6107990
6108110
6108190
6108210
6108220
6108290
6108310
6108320
6108390
6108910
6108920
6108990
6109100
6109900
6110100
6110200
6110300
6110900
6111100
6111200
6111300
6111900
6112110
6112120
6112190

6112200
6112310
6112390
6112410
6112490
6113001
6113009
6114100
6114200
6114300
6114900
6115110
6115120
6115190
6115200
6115919
6115929
6115939
6115999
6116100
6116910
6116920
6116930
6116990
6117100
6117200
6117800
6201110
6201120
6201130
6201190
6201910
6201920
6201930
6201990
6202110
6202120
6202130
6202190
6202910
6202920
6202930
6202990
6203110
6203120
6203190
6203210
6203220
6203230
6203290
6203310
6203320
6203330
6203390
6203410
6203420
6203430
6203490
6204110
6204120
6204130

6204190
6204210
6204220
6204230
6204290
6204310
6204320
6204330
6204390
6204410
6204420
6204430
6204440
6204490
6204510
6204520
6204530
6204590
6204610
6204620
6204630
6204690
6205100
6205200
6205300
6205900
6206100
6206200
6206300
6206400
6206900
6207110
6207190
6207210
6207220
6207290
6207910
6207920
6207990
6208110
6208190
6208210
6208220
6208290
6208910
6208920
6208990
6209100
6209200
6209300
6209900
6210100
6210200
6210300
6210400
6210500
6211110
6211120
6211200
6211310
6211320
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6211330
6211390
6211410
6211420
6211430
6211490
6212100
6212200
6212300
6212900
6213100
6213200
6213900
6214100
6214200
6214300
6214400
6214900
6215100
6215200
6215900
6216000
6217100
6217900
6301100
6301200
6301300
6301400
6301900
6302100
6302210
6302220
6302290
6302310
6302320
6302390
6302400
6302510
6302520
6302530
6302590
6302600
6302910
6302920
6302930
6302990
6303110
6303120
6303190
6303910
6303920
6303990
6304110
6304190
6304910
6304920
6304930
6304990
6305100
6305200
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6305310
6305390
6305900
6306110
6306120
6306190
6306210
6306220
6306290
6306310
6306390
6306410
6306490
6306910
6306990
6307100
6307909
6308000
6309001
6309002
6309009
6309100
6309200
6309900
6401100
6401910
6401920
6401990
6402110
6402190
6402200
6402300
6402910
6402990
6403110
6403190
6403200
6403300
6403400
6403510
6403590
6403910
6403990
6404110
6404190
6404200
6405100
6405200
6405900
6406109
6406200
6406910
6406991
6406999
6501000
6502000
6503000
6504000
6505100
6505900
6506100
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6506910
6506920
6506990
6507000
6601100
6601910
6601990
6602001
6602009
6603100
6603200
6603900
6701000
6702100
6702900
6703000
6704110
6704190
6704200
6704900
6802109
6802211
6802219
6802221
6802229
6802231
6802239
6802291
6802299
6802911
6802919
6802921
6802931
6802939
6802991
6802999
6805100
6805200
6809110
6809190
6809902
6809909
6810110
6810190
6810200
6810910
6810991
6810992
6810999
6811300
6811900
6813100
6813900
6904100
6904900
6905100
6905900
6906000
6907100
6907900
6908101

6908109
6908901
6908909
6910100
6910900
6911100
6911900
6912000
6913100
6913900
6914100
6914900
7003110
7003199
7003300
7004100
7004909
7005109
7005210
7005299
7006002
7006009
7007110
7007190
7007210
7007290
7008001
7008009
7009100
7009910
7009920
7010901
7010905
7010909
7013100
7013210
7013290
7013310
7013320
7013390
7013910
7013990
7014009
7016100
7016901
7018100
7018200
7018900
7113110
7113190
7113200
7114110
7114190
7114200
7115909
7116109
7116209
7117110
7117190
7117900
7201100

7201200
7201301
7201309
7202991
7204500
7205100
7206100
7207110
7207120
7207190
7207200
7208120
7208130
7208140
7208210
7208220
7208230
7208240
7208310
7208320
7208330
7208340
7208350
7208410
7208420
7208430
7208440
7208450
7208902
7208909
7209110
7209120
7209130
7209210
7209220
7209230
7209310
7209320
7209330
7209410
7209420
7209430
7209901
7209902
7209909
7210200
7210310
7210390
7210410
7210490
7210500
7210600
7210700
7210903
7210909
7211110
7211120
7211191
7211199
7211210
7211220

L 304/75
7211291
7211299
7211300
7211410
7211491
7211499
7211901
7211909
7212210
7212290
7212300
7212400
7212500
7212600
7213100
7213200
7213310
7213390
7213410
7213490
7213500
7214101
7214109
7214200
7214300
7214400
7214500
7214600
7215100
7215200
7215300
7215400
7215900
7216210
7216220
7216310
7216320
7216330
7216400
7216500
7216600
7216901
7216909
7217110
7217120
7217130
7217190
7217210
7217220
7217230
7217290
7217310
7217320
7217330
7217390
7221000
7222100
7222200
7222300
7222400
7224100
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7224900
7225200
7225300
7225400
7225500
7225900
7226200
7226910
7226990
7227100
7227200
7227900
7228100
7228200
7228300
7228400
7228500
7228600
7228700
7228800
7229100
7229200
7229900
7301100
7301200
7302100
7302200
7302901
7302909
7303000
7304311
7304391
7304411
7304511
7304591
7304901
7305111
7305119
7305121
7305129
7305191
7305199
7305201
7305209
7305319
7305391
7305399
7305901
7305909
7306101
7306109
7306201
7306209
7306301
7306309
7306401
7306409
7306501
7306509
7306601
7306609
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7306901
7306909
7307111
7307119
7307191
7307199
7308100
7308200
7308300
7308400
7308900
7309000
7310100
7310211
7310212
7310219
7310291
7310299
7311001
7311009
7312101
7312109
7312901
7312909
7313000
7314110
7314190
7314200
7314300
7314410
7314420
7314490
7314500
7315110
7315120
7315190
7315200
7315810
7315820
7315890
7315900
7317001
7317009
7318110
7318120
7318130
7318140
7318150
7318160
7318190
7318210
7318220
7318230
7318240
7318290
7319100
7319200
7319300
7319900
7320100
7320200

7320900
7321110
7321120
7321130
7321810
7321820
7321830
7321900
7322110
7322190
7322900
7323100
7323910
7323920
7323930
7323940
7323990
7324100
7324211
7324219
7324290
7324900
7325100
7325910
7325990
7326110
7326190
7326200
7326901
7326902
7326903
7326909
7407211
7407219
7417000
7418100
7418200
7419100
7419910
7419920
7419991
7419999
7508002
7508003
7508009
7604101
7604210
7608100
7608200
7609000
7610100
7610900
7611000
7612100
7612901
7613000
7614100
7614900
7615100
7615200
7616100

7616901
7616909
8007000
8210000
8211100
8211910
8211920
8211930
8214200
8214909
8215100
8215200
8215910
8215990
8301401
8304000
8306210
8306290
8306300
8308901
8309100
8309909
8310000
8311101
8311201
8311301
8311901
8402121
8402191
8402201
8402901
8404109
8404201
8404909
8407210
8408101
8408201
8408901
8409911
8409991
8413701
8413811
8413813
8413912
8414510
8414591
8414592
8414600
8414801
8414900
8415100
8415810
8415820
8415830
8415909
8418101
8418109
8418211
8418219
8418221
8418229

30.9.2004
8418291
8418299
8418300
8418400
8418509
8418691
8418910
8418991
8418991
8419110
8419191
8419199
8419900
8421121
8422110
8422901
8424811
8424891
8424901
8424909
8427900
8431311
8450110
8450120
8450190
8450200
8450900
8451210
8451902
8452400
8479891
8479891
8480301
8480302
8480309
8481801
8483200
8483300
8502110
8502120
8502131
8504101
8504211
8504221
8504222
8504223
8504231
8504232
8504233
8504310
8504321
8504322
8504323
8504331
8504332
8504333
8504341
8504342
8504343
8504401
8506111

30.9.2004
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8506130
8506131
8506191
8506901
8507109
8507209
8507400
8507809
8509100
8509200
8509300
8509400
8509800
8509900
8510100
8510200
8510909
8516100
8516210
8516299
8516310
8516320
8516330
8516500
8516600
8516710
8516720
8516790
8516800
8516903
8516909
8518100
8518210
8518220
8518290
8518300
8518400
8518500
8518900
8519100
8519210
8519290
8519310
8519390
8519400
8519910
8519999
8520100
8520200
8520310
8520390
8520909
8521100
8521900
8522100
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8522902
8522909
8523119
8523129
8523139
8523209
8523900
8524100
8524219
8524229
8524239
8524909
8525109
8525300
8526929
8527110
8527190
8527210
8527290
8527310
8527320
8527390
8527900
8528101
8528109
8528201
8528209
8529108
8529109
8529909
8536202
8536503
8536611
8536690
8537201
8537202
8538100
8538900
8539221
8539311
8544209
8544411
8544412
8544491
8544492
8544511
8544512
8544591
8544592
8544601
8544602
8701200
8701901
8702100
8702900

8703102
8703210
8703221
8703311
8703312
8704109
8704211
8704219
8704229
8704239
8704311
8704319
8704901
8704909
8706000
8707100
8707900
8711101
8711201
8711301
8711401
8711501
8711901
8712001
8714991
8716200
8716310
8716390
8716400
8716800
8903101
8903911
8903921
8903991
9002901
9003110
9003190
9003900
9004100
9004900
9005100
9005809
9005909
9006301
9006401
9006511
9006521
9006531
9006591
9018311
9101111
9101121
9101191
9101211
9101291

9101911
9101991
9111100
9111101
9111901
9113100
9113200
9113901
9113902
9113909
9208100
9208901
9305902
9305903
9306100
9306219
9306299
9306309
9306909
9401100
9401200
9401300
9401400
9401500
9401610
9401690
9401710
9401790
9401800
9401909
9403100
9403200
9403300
9403400
9403500
9403600
9403700
9403800
9403900
9404100
9404210
9404290
9404900
9405109
9405200
9405300
9405400
9405509
9405600
9405910
9405920
9405990
9406001
9406002
9406009
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9502101
9504300
9504400
9504901
9505100
9505900
9601100
9601900
9602001
9602009
9603101
9603102
9603299
9603309
9603901
9603903
9603909
9605000
9606210
9606220
9606290
9606300
9607110
9607190
9608101
9608102
9608391
9608401
9608501
9608509
9608911
9608991
9609101
9612100
9612200
9613100
9613200
9613300
9613809
9613909
9614100
9614200
9614900
9615110
9615190
9615900
9616100
9616200
9701100
9701900
9702000
9703000
9704000

L 304/78
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Πίνακας βιοµηχανικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4
8703 10 30
8703 10 90
8703 22 90
8703 23 10
8703 23 20
8703 23 90
8703 24 00
8703 31 90
8703 32 20
8703 32 90
8703 33 00
8703 90 00
8716 10 00

30.9.2004

30.9.2004
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο άρθρο 37
1. Πριν από το τέλος του τέταρτου έτους από τη θέση σε ισχύ της συµφωνίας, η Αίγυπτος υποχρεούται να προσχωρήσει στις
ακόλουθες πολυµερείς συµβάσεις για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας:
— διεθνής σύµβαση για την προστασία των εκτελεστών, παραγωγών φωνογραφικών δίσκων και ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών (Ρώµη 1961),
— συνθήκη της Βουδαπέστης για τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης µικροοργανισµών µε στόχο τη διαδικασία που αφορά
τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας (1977, τροποποιηθείσα το 1980),
— συνθήκη συνεργασίας όσον αφορά τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας (Ουάσιγκτον 1970, τροποποιηθείσα το 1979 και το
1984),
— διεθνής σύµβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UPOV) (πράξη της Γενεύης, 1991),
— συµφωνία της Νίκαιας σχετικά µε τη διεθνή ταξινόµηση αγαθών και υπηρεσιών µε στόχο την κατάθεση των σηµάτων
(πράξη της Γενεύης 1977 που τροποποιήθηκε το 1979),
— πρωτόκολλο που προσαρτάται στη συµφωνία της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώριση των σηµάτων (Μαδρίτη 1989).
2. Τα µέρη υπογραµµίζουν και πάλι τη σηµασία που δίδουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ακόλουθες πολυµερείς
συµβάσεις:
— συµφωνία του ΠΟΕ για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου (Μαρακές, 15 Απριλίου 1994),
στην οποία λαµβάνεται υπόψη η µεταβατική περίοδος που προβλέπεται για τις αναπτυσσόµενες χώρες στο άρθρο 65 της
εν λόγω συµφωνίας,
— πολυµερής σύµβαση των Παρισίων για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (πράξη της Στοκχόλµης 1967 που
τροποποιήθηκε το 1979),
— σύµβαση της Βέρνης για την προστασία λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (πράξη των Παρισίων, 1971),
— συµφωνία της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώριση των σηµάτων (πράξη της Στοκχόλµης, 1967, που τροποποιήθηκε το
1979).
3. Το συµβούλιο σύνδεσης µπορεί να αποφασίσει ότι η παράγραφος 1 εφαρµόζεται και σε άλλες πολυµερείς συµβάσεις στον εν
λόγω τοµέα.

L 304/79

L 304/80
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1
σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τις εισαγωγές στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Αιγύπτου
1. Τα προϊόντα καταγωγής Αιγύπτου που απαριθµούνται στο παράρτηµα εισάγονται στην Κοινότητα σύµφωνα µε
τους όρους που καθορίζονται παρακάτω και στο παράρτηµα.
2. α) Οι εισαγωγικοί δασµοί καταργούνται ή µειώνονται σύµφωνα µε τη στήλη «Α».
β) Για ορισµένα προϊόντα, για τα οποία το κοινό δασµολόγιο προβλέπει την εφαρµογή δασµού κατ' αξία και
ειδικού δασµού, οι συντελεστές µείωσης που αναγράφονται στη στήλη «Α» και στη στήλη «Γ» εφαρµόζονται
µόνο στους δασµούς κατ' αξία.
3. Για ορισµένα προϊόντα οι δασµοί καταργούνται εντός των ορίων των δασµολογικών ποσοστώσεων που ορίζονται στη στήλη «Β».
Για τις ποσότητες που εισάγονται καθ' υπέρβαση των ποσοστώσεων, οι δασµοί του κοινού δασµολογίου εφαρµόζονται, ανάλογα µε το προϊόν, ολόκληροι ή µειωµένοι κατά τα ποσοστά που αναγράφονται στη στήλη «Γ».
Για το πρώτο έτος εφαρµογής, οι όγκοι των δασµολογικών ποσοστώσεων υπολογίζονται κατ' αναλογία των
βασικών όγκων, λαµβανοµένου υπόψη του τµήµατος της περιόδου που έχει παρέλθει πριν από τη θέση σε ισχύ
της παρούσας συµφωνίας.
4. Όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία οι ειδικές διατάξεις της στήλης «∆» αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, οι όγκοι των δασµολογικών ποσοστώσεων που απαριθµούνται στη στήλη «Β» αυξάνονται ετησίως κατά
3 % του όγκου του προηγούµενου έτους ενώ η πρώτη αύξηση πραγµατοποιείται ένα έτος µετά τη θέση σε
ισχύ της παρούσας συµφωνίας.
5. Από την 1η ∆εκεµβρίου έως τις 31 Μαΐου, για τα γλυκά, νωπά πορτοκάλια που υπάγονται στους κωδικούς
ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 και ex 0805 10 50, εντός των ορίων δασµολογικής ποσόστωσης ύψους
34 000 τόνων που ισχύει για την παραχώρηση σχετικά µε τους δασµούς κατ' αξία, η συµφωνηθείσα τιµή εισαγωγής µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αιγύπτου βάσει της οποίας ο ειδικός δασµός που προβλέπεται στην κατάσταση παραχωρήσεων της Κοινότητας προς τον ΠΟΕ µειώνεται σε µηδέν, είναι:
— 266 ευρώ/τόνο, από την 1η ∆εκεµβρίου 1999 έως τις 31 Μαΐου 2000,
— 264 ευρώ/τόνο, για κάθε µεταγενέστερη περίοδο, από την 1η ∆εκεµβρίου έως τις 31 Μαΐου.
Σε περίπτωση που η τιµή εισόδου για κάποια αποστολή είναι 2, 4, 6 ή 8 % χαµηλότερη από τη συµφωνηθείσα
τιµή εισόδου, ο ειδικός δασµός ανέρχεται αντίστοιχα στο 2, 4, 6 ή 8 % της συµφωνηθείσας τιµής εισόδου. Σε
περίπτωση που η τιµή εισόδου αποστολής είναι µικρότερη από το 92 % της συµφωνηθείσας τιµής εισόδου,
εφαρµόζεται ο πάγιος ειδικός δασµός που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

30.9.2004

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Γ

B

Μείωση του δασµού ΜΕΚ (1)

∆ασµολογική ποσόστωση

(%)

(τόνοι)

Μείωση δασµού πέραν της
δασµολογικής ποσόστωσης (1)
(%)

∆
Ειδικές διατάξεις

EL

A

30.9.2004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1

100

500

—

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

0602

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαµβάνονται και οι ρίζες τους),
µοσχεύµατα και µπόλια. Λευκό (φύτρα) µανιταριών

100

2 000

—

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

ex 0603 10

Άνθη και µπουµπούκια ανθέων, νωπά, κοµµένα, για ανθοδέσµες ή
διακοσµήσεις, από 1η Οκτωβρίου έως 15 Απριλίου

100

3 000 από τα οποία τα
1 000 άνθη υπάγονται στους
κωδικούς ΣΟ 0603 10 29
και 0603 10 69

—

Υπό τον όρο τήρησης των
προϋποθέσεων
που
συµφωνήθηκαν µε ανταλλαγή επιστολών

0604 99

Φυλλώµατα, φύλλα, κλαδιά και άλλα µέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε
µπουµπούκια ανθέων, και πρασινάδες, αποξεραµένα, βαµµένα, λευκασµένα, εµποτισµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα

100

500

—

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

ex 0701 90 51

Πρώιµες πατάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη, από
1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου

100

πρώτο έτος: 130 000
δεύτερο έτος: 190 000
τρίτο έτος και επόµενα έτη:
250 000

60

ex 0702 00

Ντοµάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη, από 1η Νοεµβρίου
έως 31 Μαρτίου

100

—

—

ex 0703 10

Κρεµµύδια και ασκαλώνια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη, από
1η Φεβρουαρίου έως 15 Ιουνίου

100

15 000

60

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

ex 0703 20 00

Σκόρδα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη, από 1η Φεβρουαρίου
έως 15 Ιουνίου

100

3 000

50

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

L 304/81

Βολβοί, κρεµµύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώµατα γενικά,
σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση: φυτά και ρίζες κιχωρίου
άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212
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Μείωση του δασµού ΜΕΚ (1)

∆ασµολογική ποσόστωση

(%)

(τόνοι)

Μείωση δασµού πέραν της
δασµολογικής ποσόστωσης (1)
(%)

Ειδικές διατάξεις

EL

Περιγραφή

B

L 304/82

Κωδικός ΣΟ

Γ

A

∆

Κράµβες, κουνουπίδια, κράµβες σγουρές, γογγυλοκράµβες και παρόµοια βρώσιµα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρηµένα µε
απλή ψύξη, από 1η Νοεµβρίου έως 15 Απριλίου

100

1 500

—

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

ex 0705 11

Μαρούλια στρογγυλά, από 1η Νοεµβρίου έως 31 Μαρτίου

100

500

—

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

ex 0706 10 00

Καρότα και γογγύλια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη, από
1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου

100

500

—

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

ex 0707 00

Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη, από
1η Ιανουαρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

100

500

—

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

ex 0708

Λαχανικά λοβοφόρα, µε ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή
ψύξη, από 1η Νοεµβρίου έως 30 Απριλίου

100

πρώτο έτος: 15 000
δεύτερο έτος: 17 500
τρίτο έτος και επόµενα έτη:
20 000

—

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη:

100

—

—

0709

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ex 0704

— σπαράγγια από 1η Οκτωβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου,
— γλυκοπιπεριές, από 1η Νοεµβρίου έως 30 Απριλίου,
— άλλα λαχανικά, από 1η Νοεµβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

Κατεψυγµένα και προσωρινά διατηρηµένα λαχανικά, εκτός από το
γλυκό καλαµπόκι των διακρίσεων 0710 40 00 και 0711 90 30
καθώς και από τα µανιτάρια τύπου Agaricus των διακρίσεων
0710 80 61 και 0711 90 40

100

πρώτο έτος: 1 000
δεύτερο έτος: 2 000
τρίτο έτος και επόµενα έτη:
3 000

—

0712

Λαχανικά ξερά, έστω και κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και
τριµµένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα

100

16 000

—

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

30.9.2004

ex 0710
ex 0711

Μείωση του δασµού ΜΕΚ (1)

∆ασµολογική ποσόστωση

(%)

(τόνοι)

Μείωση δασµού πέραν της
δασµολογικής ποσόστωσης (1)
(%)

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα,
εκτός από προϊόντα για σπορά των διακρίσεων 0713 10 10,
0713 33 10 και 0713 90 10

100

—

—

0714 20

Γλυκοπατάτες νωπές, διατηρηµένες µε απλή ψύξη, κατεψυγµένες ή
αποξηραµένες

100

3 000

—

0804 10 00

Χουρµάδες, νωποί ή ξεροί

100

—

—

0804 50 00

Goyaves, µάγγες και µαγγούστες, νωπά ή ξερά

100

—

—

0805 10

Πορτοκάλια, νωπά ή ξερά

100

πρώτο έτος: 50 000 (2)
δεύτερο έτος: 55 000 (2)
τρίτο έτος και επόµενα έτη:
60 000 (2)

60

0805 20

Μανταρίνια (συµπεριλαµβανοµένων των tangerines και satsumas),
κληµεντίνες (clementines), wilkings και παρόµοια υβρίδια εσπεριδοειδών, νωπά ή ξερά

100

—

0805 30

Λεµόνια και γλυκολέµονα, νωπά ή ξερά

100

—

—

0805 40

Γκρέιπ-φρουτ, νωπά ή ξερά

100

—

—

ex 0806 10

Σταφύλια, νωπά, από 1η Φεβρουαρίου έως 14 Ιουλίου

100

—

—

ex 0807 11 00

Καρπούζια, νωπά, από 1η Φεβρουαρίου έως 15 Ιουνίου

100

—

—

ex 0807 19 00

Άλλα πεπόνια νωπά, από 15 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου

100

1 000

—

Κωδικός ΣΟ

ex 0713

Περιγραφή

∆
Ειδικές διατάξεις

EL

B

30.9.2004

Γ

A

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

L 304/83

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 5

L 304/84

—

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

EL

500

—

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

100

500

—

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

Φράουλες νωπές, από 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου

100

πρώτο έτος: 500
δεύτερο έτος: 1 000
τρίτο έτος και επόµενα έτη:
1 500

—

0810 90 85

Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά

100

—

—

0811
0812

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψηµένα στον ατµό ή βρασµένα στο
νερό, κατεψυγµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή προσωρινά διατηρηµένα, αλλά ακατάλληλα για διατροφή
στην κατάσταση που βρίσκονται

100

πρώτο έτος: 1 000
δεύτερο έτος: 2 000
τρίτο έτος και επόµενα έτη:
3 000

—

0904

Πιπέρι (του είδους Piper), αποξεραµένο ή θρυµµατισµένο ή σε σκόνη
του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta

100

—

—

0909

Σπέρµατα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή,
µάραθου, κορίανδρου, κύµινου, αγριοκύµινου (κάρου) ή κέδρου
(αρκεύθου)

100

—

—

0910

Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυµάρι, φύλλα δάφνης, curry
και άλλα µπαχαρικά

100

—

—

1006

Ρύζι

25

32 000

—

B

Μείωση του δασµού ΜΕΚ (1)

∆ασµολογική ποσόστωση

(%)

(τόνοι)

Μείωση δασµού πέραν της
δασµολογικής ποσόστωσης (1)
(%)

Αχλάδια και κυδώνια, νωπά

100

500

ex 0809 30

Ροδάκινα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα nectarines, νωπά, από
15 Μαρτίου έως 31 Μαΐου

100

ex 0809 40

∆αµάσκηνα και αγριοδαµάσκηνα, νωπά, από 15 Απριλίου έως
31 Μαΐου

ex 0810 10

Κωδικός ΣΟ

0808 20

Περιγραφή

∆

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ειδικές διατάξεις

Γ

A

30.9.2004

∆

B

Μείωση του δασµού ΜΕΚ (1)

∆ασµολογική ποσόστωση

(%)

(τόνοι)

Μείωση δασµού πέραν της
δασµολογικής ποσόστωσης (1)
(%)

Αραχιδέλαιο

100

—

—

ex 1209

Σπέρµατα, καρποί και σπόροι για σπορά, εκτός από τους σπόρους
τεύτλων των διακρίσεων 1209 11 00 και 1209 19 00

100

—

—

1211

Φυτά και µέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιµοποιούνται κυρίως στην αρωµατοποιία, την ιατρική ή για χρήσεις εντοµοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόµοιες

100

—

—

1212

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαµα· κουκούτσια και
αµύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα, που χρησιµεύουν
κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονοµάζονται
ούτε περιλαµβάνονται αλλού

100

—

—

1515 50 11

Σισαµέλαιο ακατέργαστο, που προορίζεται για τεχνικές ή βιοµηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη
διατροφή (3)

100

1 000

—

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

1515 90

'Aλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα

100

500

—

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

1703

Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισµό
(ραφινάρισµα) της ζάχαρης

100

350 000

—

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

2001 90 10

Tσάτνυ µάγγων

100

—

—

2007

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί και πάστες, που
λαµβάνονται από βράσιµο, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών

100

1 000

—

Κωδικός ΣΟ

1202

Περιγραφή

Ειδικές διατάξεις

30.9.2004

Γ

A

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 304/85

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

Μείωση του δασµού ΜΕΚ (1)

∆ασµολογική ποσόστωση

(%)

(τόνοι)

Μείωση δασµού πέραν της
δασµολογικής ποσόστωσης (1)
(%)

Ειδικές διατάξεις

EL

Περιγραφή

B

L 304/86

Κωδικός ΣΟ

Γ

A

∆

Αράπικα φιστίκια

100

3 000

—

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

2009

Χυµοί φρούτων (στους οποίους περιλαµβάνεται και ο µούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύµωση, χωρίς
προσθήκη αλκοόλης, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

100

1 000

—

Υπό τον όρο τήρησης των
ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 4

2302

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείµµατα από το κοσκίνισµα, το
άλεσµα ή άλλες κατεργασίες δηµητριακών ή οσπριοειδών

60

—

—

5301

Λινάρι

100

—

—

(1) Η µείωση των δασµών εφαρµόζεται µόνο στους δασµούς κατ' αξία.
(2) ∆ασµολογική ποσόστωση από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου. Από τον όγκο αυτό 34 000 τόνοι για γλυκά πορτοκάλια, νωπά των κωδικών ΣΟ ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 και ex 0805 10 50, κατά την περίοδο από την 1η ∆εκεµβρίου έως
τις 31 Μαΐου.
(3) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους τους προβλεπόµενους από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2008 11

30.9.2004

30.9.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 304/87

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2
σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τις εισαγωγές στην Αίγυπτο γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας
1. Τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που απαριθµούνται στο παράρτηµα εισάγονται στην Αίγυπτο σύµφωνα µε
τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια και στο παράρτηµα.
2. Οι εισαγωγικοί δασµοί καταργούνται ή µειώνονται στα επίπεδα που αναφέρονται για καθένα από αυτά στη
στήλη «Α».
3. Για ορισµένα προϊόντα οι δασµοί καταργούνται ή µειώνονται εντός των ορίων δασµολογικής ποσόστωσης που
περιλαµβάνεται στη στήλη «Β».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2

Αιγυπτιακός
κωδικός

Περιγραφή

A

B

Μείωση δασµών (%)

∆ασµολογική
ποσόστωση (σε τόνους)

Βοοειδή ζωντανά
0102 10

– αναπαραγωγής καθαρής φυλής

100

Απεριόριστη

0102 90

– άλλα

50

10 000

0202 30

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγµένα, χωρίς κόκαλα

50

25 000

100

Απεριόριστη

25

500

25

5 000

50

2 000

Γάλα
– σε σκόνη, κόκκους ή άλλες στερεές µορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές
ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1,5 %,
0402 10 10

– – για βρέφη

0402 10 91

– – άλλο από αυτό που προορίζεται για βρέφη, σε συσκευασίες βάρους όχι µικρότερου
των 20 kg
– σε σκόνη, κόκκους ή άλλες στέρεες µορφές περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές
ουσίες που υπερβαίνει το 1,5 %,
– – χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

0402 21 10

– – – για βρέφη, µε χαµηλά λιπαρά

0402 21 91

– – – άλλο, σε συσκευασίες µε βάρος που δεν υπερβαίνει τα 20 kg
– – µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

0402 29 10

– – – για βρέφη, µε χαµηλά λιπαρά

0402 29 91

– – – αλλά, σε συσκευασίες τουλάχιστον 20 kg
Κρέµα γάλακτος

0402 21 20

– χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

0402 29 20

– µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

0405 00 90

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος, σε συσκευασίες βάρους τουλάχιστον
20 kg
Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί

0406 10 90

– τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίµανση) στα οποία περιλαµβάνεται και το τυρί
από ορό γάλακτος και πηγµένο γάλα για τυρί, σε συσκευασίες βάρους που υπερβαίνει
τα 20 kg

0406 20 90

– τυριά τριµµένα ή σε σκόνη κάθε τύπου, σε συσκευασίες µε βάρος που υπερβαίνει τα
20 kg

0406 30 90

– τυριά µεταποιηµένα όχι τριµµένα ή σε σκόνη, σε συσκευασίες µε βάρος που υπερβαίνει
τα 20 kg

0406 40 90

– τυριά που έχουν στη µάζα τους πράσινα στίγµατα, σε συσκευασίες µε βάρος που υπερβαίνει τα 20 kg

0406 90 90

– άλλα τυριά, σε συσκευασίες µε βάρος που υπερβαίνει τα 20 kg, εκτός από το λευκό
τυρί από αγελαδινό γάλα σε άρµη

L 304/88

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

30.9.2004
A

B

Περιγραφή

Μείωση δασµών (%)

∆ασµολογική
ποσόστωση (σε τόνους)

0601

Βολβοί, κρεµµύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώµατα γενικά, σε φυτική νάρκη σε
βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις
ρίζες της κλάσης 1212

100

Απεριόριστη

0602

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαµβάνονται και οι ρίζες τους), µοσχεύµατα και µπόλια. Λευκό (φύτρα) µανιταριών

100

Απεριόριστη

0710 10 00

Πατάτες για σπορά

100

Απεριόριστη

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα εκτός από τα όσπρια των
κωδικών 0713 20 00 (ρεβίθια) και 0713 90 00 (άλλα)

100

3 000

0802

Άλλοι καρποί, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους

50

300

0808 10 00

Μήλα, νωπά, από 1ης Ιανουαρίου έως 29 Φεβρουαρίου

25

500

0809 20 00

Κεράσια, νωπά

25

500

0812 10 00

Κεράσια προσωρινά διατηρηµένα άλλα ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που
βρίσκονται

30

500

1201

Κουκιά σόγιας έστω και σπασµένα

100

Απεριόριστη

1204

Σπέρµατα λιναριού έστω και σπασµένα

100

Απεριόριστη

1206

Σπέρµατα ηλιοτροπίου έστω και σπασµένα

100

Απεριόριστη

1207 10

Καρύδια και αµύγδαλα φοινίκων έστω και σπασµένα

100

Απεριόριστη

1207 30

Σπέρµατα κίκεως, έστω και σπασµένα

50

Απεριόριστη

1207 40

Σπέρµατα σουσαµιού έστω και σπασµένα

100

Απεριόριστη

1207 50

Σπέρµατα σιναπιού έστω και σπασµένα

50

Απεριόριστη

1207 92

Σπέρµατα karite έστω και σπασµένα

50

Απεριόριστη

1207 99

Άλλοι ελαιώδεις σπόροι και καρποί, έστω και σπασµένοι

50

Απεριόριστη

1209

Σπέρµατα, καρποί και σπόροι για σπορά

100

Απεριόριστη

100

15 000

100

15 000

Αιγυπτιακός
κωδικός

ex 0713

Σογιέλαιο και τα κλάσµατα του
1507 10 90

– λάδι ακατέργαστο, άλλο από αυτό που προορίζεται για λιανική πώληση

1507 90 91

– καθαρό (ηµιεξευγενισµένο), άλλο από αυτό που προορίζεται για λιανική πώληση
Λάδι ηλιοτροπίου

1512 11 91

– ακατέργαστο λάδι, άλλο από αυτό που προορίζεται για λιανική πώληση

1512 19 91

– καθαρό (ηµιεξευγενισµένο), άλλο από αυτό που προορίζεται για λιανική πώληση

2002 90 90

Ντοµάτες παρασκευασµένες ή διατηρηµένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, άλλες από τις
ολόκληρες ή σε τεµάχια ντοµάτες, καθαρού βάρους µεγαλύτερου των 5 kg

50

500

2003

Μανιτάρια και τρούφες παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ

50

100

2301 20 00

Αλεύρια, σκόνες και συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή µαλακόστρακα, µαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

100

10 000

2309

Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων

30

20 000

30.9.2004
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3
Ρυθµίσεις για τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα
Άρθρο 1
1.
Οι δασµοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Αίγυπτο µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που περιλαµβάνονται στην κατάσταση του
παραρτήµατος Ι του παρόντος πρωτοκόλλου, µειώνονται προοδευτικά σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα:
— όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθµούνται στον πίνακα 1, οι δασµοί καταργούνται δύο έτη µετά τη θέση σε
ισχύ της συµφωνίας,
— όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθµούνται στον πίνακα 2, οι δασµοί υποβάλλονται στις παρακάτω µειώσεις:
— δύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της συµφωνίας: – 5 % των βασικών δασµών,
— τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της συµφωνίας: – 10 % των βασικών δασµών,
— τέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος της συµφωνίας: – 15 % των βασικών δασµών,
— όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθµούνται στον πίνακα 3, οι δασµοί υποβάλλονται στις παρακάτω µειώσεις:
— δύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της συµφωνίας: – 5 % των βασικών δασµών·
— τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της συµφωνίας: – 15 % των βασικών δασµών·
— τέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος της συµφωνίας: – 25 % των βασικών δασµών·
2.
Οι εισαγωγές στην Κοινότητα µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Αιγύπτου, που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου, υποβάλλονται στους δασµούς που αναφέρονται σ' αυτό,
ανεξάρτητα από το αν περιορίζονται από ποσοστώσεις ή όχι.
3.
Οι µειώσεις δασµών που αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου εφαρµόζονται
στους βασικούς δασµούς που αναφέρονται στο άρθρο 18.
4.

Το συµβούλιο σύνδεσης αποφασίζει για:

— την επέκταση του πίνακα των µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων σύµφωνα µε το παρόν πρωτόκολλο,
— τροποποιήσεις των δασµών που αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου,
— την αύξηση ή την κατάργηση των δασµολογικών ποσοστώσεων.
Άρθρο 2
1.
Οι δασµοί που εφαρµόζονται σύµφωνα µε το άρθρο 1 µπορεί να µειώνονται µε απόφαση της επιτροπής
σύνδεσης:
— όταν, κατά τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ Κοινότητας και Αιγύπτου, µειώνονται οι δασµοί που επιβάλλονται στα βασικά γεωργικά προϊόντα ή
— µετά από µειώσεις που προκύπτουν από αµοιβαίες παραχωρήσεις που αφορούν µεταποιηµένα γεωργικά
προϊόντα.
2.
Όσον αφορά τους δασµούς που εφαρµόζονται στην Κοινότητα, οι µειώσεις που προβλέπονται στο πρώτο
εδάφιο θα υπολογίζονται επί του τµήµατος του δασµού που έχει οριστεί ως γεωργικό στοιχείο που αντιστοιχεί
στα γεωργικά προϊόντα που όντως χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των εν λόγω µεταποιηµένων γεωργικών
προϊόντων και αφαιρούνται από τους δασµούς που επιβάλλονται σε αυτά τα βασικά γεωργικά προϊόντα.
Άρθρο 3
Η Κοινότητα και η Αίγυπτος ενηµερώνονται αµοιβαία για τις διοικητικές ρυθµίσεις που θεσπίζουν για τα προϊόντα
που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο.
Οι ρυθµίσεις αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ίση µεταχείριση όλων των ενδιαφεροµένων µερών και θα πρέπει να
είναι, κατά το δυνατόν, απλές και ευέλικτες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 3
Πίνακας 1
Αιγυπτιακός
κωδικός

Περιγραφή

Επιβαλλόµενοι
δασµοί (%)

0405

Βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόµενες από το γάλα. Λιπαρές ύλες για επάλειψη:

0405 00 90

Άλλα (σε συσκευασίες µεγαλύτερες των 20 kg)

0505

∆έρµατα και άλλα µέρη πτηνών, µε τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και µέρη φτερών (έστω και κοµµένα στα άκρα),
πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισµένα, απολυµασµένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία µε σκοπό τη
διατήρησή τους. Σκόνες και απορρίµµατα φτερών ή µέρη φτερών:

0505 10

Φτερά των ειδών που χρησιµοποιούνται για το παραγέµισµα. Πούπουλα:

0505 10 00

Ακατέργαστα

0

0505 90 00

Άλλα

0

0506

Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασµένα, απλά επεξεργασµένα (όχι όµως κοµµένα σε
σχήµατα), επεξεργασµένα µε οξύ ή αποζελατινωµένα. Σκόνες και απορρίµµατα από αυτές τις ύλες:

0

0509 90 00

Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης

0

0510 00

Άµβρα (ζωικό ήλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και µόσχος. Κανθαρίδες. Χολή, έστω και αποξεραµένη. Αδένες και άλλες
ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων, νωπά, διατηρηµένα
µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα ή αλλιώς διατηρηµένα κατά τρόπο προσωρινό

0

0903 00

Ματέ

0

1302

Χυµοί και εκχυλίσµατα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και
πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιηµένα:

0

– φύκια και άλλα άλγη:
– – άλλα:
1302 19 90

– – – Άλλα

0

1302 20 00

– Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις:

0

– – βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιηµένα:

0

1302 31 00

– – Αγάρ-αγάρ

0

1302 32 00

Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαρουπόσπορο ή από σπέρµατα guaree, έστω και τροποποιηµένα:

0

1401

Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιµοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη σπαρτοπλεκτική (π.χ. µπαµπού,
καλάµια του είδους rotin, κοινά καλάµια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δηµητριακών καθαρισµένα, λευκασµένα
ή βαµµένα, φλούδες φιλύρας):

1401 10 00

– µπαµπού

0

1401 20 00

– καλάµια του είδους rotin

0

1401 90 00

– άλλα

0

1505

Εριολίπος ακατέργαστο και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συµπεριλαµβανοµένης και της λανολίνης:

1505 10

– Εριολίπος ακατέργαστο:

1505 10 90

Για χονδρική πώληση

1505 90

– Άλλα

1505 90 90

– – Για χονδρική πώληση

0

1506 00 90

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα, για
χονδρική πώληση

0

1515

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαµβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα:

1515 60

Λάδι jojoba και τα κλάσµατά του:

1515 60 90

Λάδι jojoba και τα κλάσµατά του, για χονδρική πώληση:

0

0
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L 304/91
Επιβαλλόµενοι
δασµοί (%)

1518 00 10

Λινοξύνη

0

1518 00 90

Άλλα

0

1521

Κεριά φυτικά, κεριά από µέλισσες ή άλλα έντοµα και κεριά σπέρµατος κήτους, έστω και εξευγενισµένα ή χρωµατισµένα:

1521 10

Κεριά φυτικά

0

1521 90

Άλλα

0

1522 00 00

Λάδι δερµάτων «δερµατέλαιο»

0

1702

– Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαµβάνεται η λακτόζη, η µαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χηµικώς
καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωµατικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του µελιού, έστω και αναµειγµένα µε φυσικό µέλι. Ζάχαρα και µελάσες καραµελωµένα:

1702 50 00

– Φρουκτόζη χηµικώς καθαρή

0

1702 90 10

– Μαλτόζη χηµικώς καθαρή

0

1803

Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωµένη:

1803 10 00

– µη αποβουτυρωµένη

0

1803 20 00

– εξ ολοκλήρου ή µερικώς αποβουτυρωµένη

0

1901

Εκχυλίσµατα βύνης. Παρασκευάσµατα διατροφής από αλεύρια, σιµιγδάλια, άµυλα ή εκχυλίσµατα βύνης που δεν
περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 50 % κατά βάρος κακάο και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού. Παρασκευάσµατα διατροφής από εµπορεύµατα των κλάσεων 0401 έως 0404, που δεν περιέχουν κακάο
ή που περιέχουν λιγότερο από 10 % κατά βάρος κακάο και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

1901 10

– Παρασκευάσµατα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

0

1901 90 1119-21-30-9091

– Άλλα

0

2101

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ, τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση τα προϊόντα αυτά
ή µε βάση τον καφέ, το τσάι ή το µατέ. Κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα αυτών:

2101 20 00

– Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση τα εν λόγω προϊόντα
ή το τσάι ή το µατέ

0

2101 30 00

– Κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα αυτών

0

2905 43 00

Μαννιτόλη

0

2905 44 00

D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη)

0

2905 45 00

Γλυκερίνη

0

3809 10 00

Προϊόντα για το κολλάρισµα ή το τελείωµα, επιταχυντές βαφής µε βάση αµυλώδεις ύλες

0

3823 (1)

Λιπαρά, µονοκαρβοξυλικά, βιοµηχανικά οξέα· όξινα λάδια διύλισης· λιπαρή βιοµηχανική αλκοόλη:
– Λιπαρά, µονοκαρβοξυλικά, βιοµηχανικά οξέα· όξινα λάδια διύλισης:

3823 11 00

Στεατικό οξύ

0

3823 12 00

Ελαϊκό οξύ

0

3823 13 00

Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης)

0

3823 19

Άλλα:

3823 19 10

Αποσταγµένα λιπαρά οξέα

0

3823 19 30

Αποστάγµατα λιπαρών οξέων

0

3823 19 90

Άλλα

0

3823 70 00

Λιπαρή βιοµηχανική αλκοόλη

0
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Αιγυπτιακός
κωδικός

Περιγραφή

3824 (1)

Συνδετικά παρασκευασµένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χηµικά προϊόντα και παρασκευάσµατα των χηµικών ή
συναφών βιοµηχανιών (στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από µείγµατα φυσικών προϊόντων),
που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού. Προϊόντα που είναι υπολείµµατα των χηµικών ή συναφών
βιοµηχανιών και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

3824 60

– σορβιτόλη εκτός από αυτή του κωδικού ΣΟ 2905 44:

3824 60 11
3824 60 19

30.9.2004
Επιβαλλόµενοι
δασµοί (%)

– – σε υδατικό διάλυµα: A46

0

– – – που περιέχει D-µαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη

0

– – – άλλα
––––

άλλα

0

3824 60 91

– – – που περιέχει D-µαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη

0

3824 60 99

– – – άλλα

0

(1) Οι κλάσεις 3823 και 3824 (και όλα τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στις δύο αυτές οµάδες) κατατάσσονται κατά κλάσεις της ΣΟ.

Πίνακας 2
Αιγυπτιακός
κωδικός

Περιγραφή

0403

Βουτυρόγαλα, πηγµένο γάλα και πηγµένη κρέµα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέµες που έχουν υποστεί
ζύµωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου

0403 10 00

– γιαούρτι

0403 90

– άλλα

Μείωση που
εφαρµόζεται στο
βασικό δασµό (%)

– 15

– – – άλλα:
0403 90 91

––––

συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

– 15

0403 90 99

––––

άλλα

– 15

0405

Βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόµενες από το γάλα. Λιπαρές ύλες για επάλειψη:

0405 00 10

Σε συσκευασίες µικρότερες των 20 kg

1302

Χυµοί και εκχυλίσµατα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και
πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιηµένα

1302 12 00

––

1302 13 00

– – Λυκίσκου

– 15

1302 14 00

– – Πυρέθρου και ριζών φυτών µε rotenone

– 15

1302 19

– – Άλλα:

1302 19 20

– – – Εκχυλίσµατα φυτικά αναµειγµένα µεταξύ τους, για την παρασκευή ποτών ή παρασκευασµάτων διατροφής

1404

Φυτικά προϊόντα που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

1404 10 00

Πρώτες ύλες φυτικές των ειδών που χρησιµοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη

1404 20

– Χνούδι σπόρων βαµβακιού:

1404 20 10

– – που έχουν υποστεί χηµική επεξεργασία

– 15

1404 20 90

– – άλλα

– 15

1404 90 00

Άλλα

– 15

1505

Εριολίπος ακατέργαστο και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συµπεριλαµβανοµένης και της λανολίνης:

Γλυκόριζας

1505 10

– Εριολίπος ακατέργαστο:

1505 10 10

– Εριολίπος ακατέργαστο (σουιντίνη) για λιανική πώληση

1505 90

– Άλλα:

1505 90 10

– – Για λιανική πώληση

– 15

– 15

– 15

– 15

– 15

– 15
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Μείωση που
εφαρµόζεται στο
βασικό δασµό (%)

1516 20 10

Φυτικά λίπη και έλαια και τα κλάσµατά τους, ρετσινόλαδα υδρογονωµένα, µε την ονοµασία «opalwax»

1517

Μαργαρίνη. Μείγµατα ή παρασκευάσµατα βρώσιµα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσµατα διαφόρων
λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσµατά τους της
κλάσης 1516

1517 10

Μαργαρίνη, µη συµπεριλαµβανοµένης της ρευστής µαργαρίνης

1517 10 10

– – – για λιανική πώληση σε συσκευασίες µικρότερες των 20 kg

1517 90

– άλλα:

1517 90 11

––––

Ρευστή µαργαρίνη για λιανική πώληση σε συσκευασίες µικρότερες των 20 kg

– 15

1517 90 91

––––

άλλα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

– 15

1520 00

Γλυκερίνη:

1520 10 00

– ακατέργαστη

1520 90

– άλλα:

1520 90 10

– – για φαρµακευτική χρήση

– 15

1520 90 90

– – άλλα

– 15

1804 00 00

Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου

– 15

1805 00 00

Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

– 15

2001

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή οξικό οξύ:

2001 90

– Άλλα:

– 15

– 15

– 15

– – Ίγναµα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόµοια βρώσιµα µέρη φυτών περιεκτικότητας κατά
βάρος σε άµυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %

– 15

– – Καρδιές φοινίκων

– 15

2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγµένα:

2004 10 00

– πατάτες

2004 90 00

– άλλα λαχανικά και µείγµατα λαχανικών:
– – γλυκό καλαµπόκι

2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγµένα

2005 20 00

– πατάτες:
– – µε µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων

– 15

– 15

– 15

2101

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ, τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση τα εν λόγω
προϊόντα ή τον καφέ, το τσάι και το µατέ· κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ και τα
εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα αυτών:

2101 10 00

– Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ και παρασκευάσµατα µε βάση τα εν λόγω προϊόντα ή τον
καφέ

2103

Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασµένες. Αρτύµατα και καρυκεύµατα, σύνθετα. Αλεύρι από
σινάπι και µουστάρδα παρασκευασµένη:

2103 10 00

– Σάλτσα σόγιας

– 15

2103 20 00

– Tomato ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντοµάτας

– 15

2103 30 00

– Αλεύρι από σινάπι και µουστάρδα παρασκευασµένη:

– 15

2103 90 00

– – Άλλα

– 15

– 15
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2104

Παρασκευάσµατα για σούπες και ζωµούς. Σούπες και ζωµοί παρασκευασµένα. Παρασκευάσµατα διατροφής σύνθετα,
οµογενοποιηµένα:

2104 10 00

Παρασκευάσµατα για σούπες και ζωµούς. Σούπες και ζωµοί παρασκευασµένα
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Μείωση που
εφαρµόζεται στο
βασικό δασµό (%)

– 15

2104 20

Παρασκευάσµατα διατροφής σύνθετα, οµογενοποιηµένα

2104 20 10

– – για τη διατροφή των παιδιών

– 15

2104 20 90

– – άλλα

– 15

2105 00 00

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο

– 15

2106

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

2106 10 00

– Συµπυκνώµατα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης

2106 90

– Άλλα:

2106 90 10

– – – ύλες γαλακτωµατοποίησης

2106 90 30

– – – παρασκευάσµατα διατροφής για ιατρική χρήση

– 15

2106 90 90

– – – άλλα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα λιωµένα τυριά)

– 15

3505 10

∆εξτρίνη και άλλα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους

– 15

3505 20

Κόλλες µε βάση άµυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους

– 15

– 15
– 15

Πίνακας 3

Αιγυπτιακός
κωδικός

Περιγραφή

Μείωση που
εφαρµόζεται στο
βασικό δασµό (%)

0507

Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα γένια) φάλαινας ή άλλων
θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, οπλές, νύχια κάθε είδους και ράµφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασµένα
αλλά όχι κοµµένα σε σχήµατα. Σκόνες και απορρίµµατα από αυτές τις ύλες:

– 25

0508 00

Κοράλλι και παρόµοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασµένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασµένα. Κοχύλια και όστρακα µαλακίων, µαλακοστράκων ή εχινοδέρµων και κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασµένα, αλλά όχι
κοµµένα σε σχήµατα, οι σκόνες και τα απορρίµµατά τους

– 25

0710

Λαχανικά, άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένα:

0710 40 00

– Γλυκό καλαµπόκι

0711

Λαχανικά διατηρηµένα προσωρινά (π.χ. µε διοξείδιο του θείου ή σε άλµη, θειωµένο νερό ή νερό στο οποίο προστεθεί
άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή
στην κατάσταση που βρίσκονται:

0711 90 00

– άλλα:
– – καλαµπόκι γλυκό (Zea Mays var. saccharata)

– 25

– 25

1506

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα:

1506 00 10

– Για λιανική πώληση

– 25

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα)

– 25

1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο

– 25

1901

Εκχυλίσµατα βύνης. Παρασκευάσµατα διατροφής από αλεύρια, σιµιγδάλια, άµυλα ή εκχυλίσµατα βύνης που δεν
περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 50 % κατά βάρος κακάο και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού. Παρασκευάσµατα διατροφής από εµπορεύµατα των κλάσεων 0401 έως 0404, που δεν περιέχουν κακάο
ή που περιέχουν λιγότερο από 10 % κατά βάρος κακάο και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού
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Μείγµατα και ζυµάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας της
κλάσης 1905

– 25

– – εκχυλίσµατα βύνης

– 25

1901 90 29

––––

άλλα

– 25

1901 90 99

––––

άλλα

– 25

1902

Ζυµαρικά εν γένει, έστω και ψηµένα ή παραγεµισµένα (µε κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασµένα, όπως
τα σπαγγέτι, µακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια, αράπικο σιµιγδάλι (κους-κους), έστω και
παρασκευασµένα

– 25

– Ζυµαρικά εν γένει, όχι ψηµένα ούτε παραγεµισµένα ούτε αλλιώς παρασκευασµένα:

– 25

1903 00 00

Ταπιόκα και υποκατάστατα αυτής παρασκευασµένα από άµυλα, µε µορφή νιφάδων, θρόµβων, κόκκων στρογγυλών,
σκυβάλων ή µε παρόµοιες µορφές

– 25

1904

Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά που λαµβάνονται µε διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαµπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)],
δηµητριακά άλλα από το καλαµπόκι, σε κόκκους προψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα (1)

– 25

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, έστω και µε προσθήκη κακάου. όστιες, κάψουλες κενές
των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες, ξεραµένες ζύµες από αλεύρι ή άµυλο κάθε είδους
σε φύλλα και παρόµοια προϊόντα

– 25

2001

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή οξικό οξύ:

2001 90 90

– άλλα:
– – καλαµπόκι γλυκό (Zea Mays var. Saccharata)

2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγµένα:

2004 90 00

– άλλα λαχανικά και µείγµατα λαχανικών:

2004 90 10

– – – Καλαµπόκι γλυκό (Zea Mays var. saccharata)

2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγµένα

2005 80 00

– Καλαµπόκι γλυκό (Zea Mays var. saccharata)

2008

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, µε ή χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

2008 11 00

Αράπικα φιστίκια
– – Βούτυρο αράπικων φιστικιών

– 25

– 25

– 25

– 25

– Άλλα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µείγµατα εκτός από εκείνα της διάκρισης 2008 19:
2008 91 00

– – Καρδιές φοινίκων

– 25

2008 92 00

– – Μείγµατα (χωρίς προσθήκη αλκοόλης)

– 25

2008 99 00

– – Άλλα

– 25

2102

Ζύµες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς µονοκύτταροι µικροοργανισµοί (µε εξαίρεση τα εµβόλια της
κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης, παρασκευασµένες

– 25

2201

Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά µεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωµατισµένα. Πάγος και χιόνι

– 25

2202

Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µεταλλικά και τα αεριούχα νερά, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα, και άλλα µη αλκοολούχα ποτά, µε εξαίρεση τους χυµούς φρούτων ή λαχανικών του κωδικού
ΣΟ 2009

– 25

2207

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και
αποστάγµατα µετουσιωµένα οποιουδήποτε τίτλου

– 25

3302

Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα αλκοολικά διαλύµατα) µε βάση µία ή
περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη βιοµηχανία. Άλλα
παρασκευάσµατα µε βάση ευώδεις ουσίες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ποτών

3302 10

Των τύπων που χρησιµοποιούνται για τις βιοµηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών

( ) Η περιγραφή αυτή άλλαξε από την 1η Ιανουαρίου 1996, βλέπε κλάση 1904 στο παράρτηµα ΙΙ πίνακα 3.
1

– 25
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0505

∆έρµατα και άλλα µέρη πτηνών, µε τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και µέρη φτερών (έστω και κοµµένα στα άκρα),
πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισµένα, απολυµασµένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία µε σκοπό τη
διατήρησή τους. Σκόνες και απορρίµµατα φτερών ή µέρη φτερών:

0505 10

– Φτερά των ειδών που χρησιµοποιούνται για το παραγέµισµα. Πούπουλα:

0505 10 90

– – Άλλα

0

0505 90 00

– Άλλα

0

0509 00

Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης:

0509 00 90

– Άλλα

0

0903 00 00

Ματέ

0

1212

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαµα, νωπά ή αποξηραµένα έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αµύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαµβάνονται και οι ρίζες κιχωρίου, µη φρυγµένες, της ποικιλίας Cichorium intybus sativum), που χρησιµεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

1212 20 00

Φύκια και άλλα άλγη

1302

Χυµοί και εκχυλίσµατα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και
πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιηµένα:

0

– Χυµοί και εκχυλίσµατα φυτικά:
Γλυκόριζας

1302 12 00

––

0

1302 13 00

– – Λυκίσκου

0

1302 14 00

– – Πυρέθρου και ριζών φυτών µε rotenone

0

1302 19

– – Άλλα:

1302 19 30

– – – Εκχυλίσµατα φυτικά αναµειγµένα µεταξύ τους, για την παρασκευή ποτών ή παρασκευασµάτων διατροφής

0

– – – Άλλα
Θεραπευτικά

1302 19 91

––––

1302 20

– Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις:

1302 20 10

– – Σε ξερή κατάσταση

0

1302 20 90

– – Άλλες

0

0

– Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιηµένα:
1302 31 00

– – Αγάρ-αγάρ

1302 32

– – Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαρουπόσπορο ή από σπέρµατα guaree, έστω και τροποποιηµένα:

1302 32 10

– – – Από χαρούπια ή χαρουπόσπορο

1505

Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συµπεριλαµβανοµένης και της λανολίνης:

1505 10 00

– Εριολίπος ακατέργαστο

0

1505 90 00

– Άλλα

0

1506 00 00

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα

0

1515

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαµβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα:

1515 60

– Λάδι jojoba και τα κλάσµατά του:

1515 60 90

– – Άλλα

0

0

0
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1516

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους, µερικώς ή ολικώς υδρογονωµένα, διεστεροποιηµένα, επανεστεροποιηµένα ή ελαϊδινισµένα, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα:

1516 20

– Φυτικά λίπη και έλαια και τα κλάσµατά τους

1516 20 10

– – Ρετσινόλαδα υδρογονωµένα, µε την ονοµασία «opalwax»

0

1517 90 93

– – – Μείγµατα ή παρασκευάσµατα µαγειρικά που χρησιµοποιούνται για αφαίρεση των τύπων (φορµών)

0

1518 00

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους, θερµικά επεξεργασµένα (βρασµένα ή ψηµένα), οξειδωµένα,
αφυδατωµένα, θειωµένα, εµφυσηµένα, πολυµερισµένα µε απλή θέρµανση ή αλλιώς χηµικώς τροποποιηµένα, µε εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516. Μείγµατα ή παρασκευάσµατα µη βρώσιµα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα
κλάσµατα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

1518 00 10

– Λινοξύνη

0

– Λάδια φυτικά σταθερά ρευστά, απλώς αναµειγµένα, που προορίζονται για τεχνικές ή βιοµηχανικές χρήσεις άλλες
από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
– Άλλα:
1518 00 91

– – Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους, θερµικά επεξεργασµένα (βρασµένα ή ψηµένα), οξειδωµένα,
αφυδατωµένα, θειωµένα, εµφυσηµένα, πολυµερισµένα µε απλή θέρµανση ή αλλιώς χηµικώς τροποποιηµένα, µε
εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516.

0

– – Άλλα:
1518 00 95

– – – Μείγµατα και παρασκευάσµατα µη βρώσιµα από ζωικά λίπη και λάδια ή από ζωικά και φυτικά λίπη και λάδια
και τα κλάσµατά τους

0

1518 00 99

– – – Άλλα

0

1520 00 00

Γλυκερίνη έστω και καθαρή. Γλυκερινούχα νερά και αλισίβες

0

1521

Κεριά φυτικά, κεριά από µέλισσες ή άλλα έντοµα και κεριά σπέρµατος κήτους, έστω και εξευγενισµένα ή χρωµατισµένα (εκτός από τα τριγλυκερίδια)

1521 10

– Κεριά φυτικά:

1521 10 90

– Άλλα

1521 90

– Άλλα:

1521 90 10

– – Κεριά σπέρµατος κήτους, έστω και εξευγενισµένα ή χρωµατισµένα

0

0

– – Κεριά από µέλισσες ή άλλα έντοµα, έστω και εξευγενισµένα ή χρωµατισµένα
1521 90 99

– – – Άλλα

1522 00

Λάδι δερµάτων «δερµατέλαιο»: Υπολείµµατα που προέρχονται από την επεξεργασία λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή
φυτικών κεριών:

1522 00 10

– Λάδι δερµάτων «δερµατέλαιο»

1702 90

– Άλλα, στα οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο (ή διιµβερτοποιηµένο):

1702 90 10

– – Μαλτόζη χηµικώς καθαρή

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα):

1704 90

– Άλλα:

1704 90 10

– – Εκχυλίσµατα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων
υλών

1803

Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωµένη:

1803 10 00

– Μη αποβουτυρωµένη

0

1803 20 00

– Εξ ολοκλήρου ή µερικώς αποβουτυρωµένη

0

1804 00 00

Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου

0

1805 00 00

Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

0

0

0

0

0
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1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο:

1806 10

– Σκόνη κακάου, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:

1806 10 15

– – Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 5 % ζαχαρόζη (στην οποία περιλαµβάνεται
και το ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο που µετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που µετριέται επίσης σε ζαχαρόζη

30.9.2004
Επιβαλλόµενοι
δασµοί (%)

0

– – Άλλα:
1901 90 91

– – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άµυλα κάθε
είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη (συµπεριλαµβανοµένου του ιµβερτοποιηµένου ζάχαρου) ή ισογλυκόζη, λιγότερο του
5 % γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους, εξαιρουµένων των παρασκευασµάτων διατροφής σε σκόνη από προϊόντα
των κλάσεων 0401 µέχρι 0404

0

2001 90 60

– – Καρδιές φοινίκων

0

2008 11 10

– – – Βούτυρο αράπικων φιστικιών

0

– Άλλα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µείγµατα εκτός από εκείνα της διάκρισης 2008 19:
2008 91 00

– – Καρδιές φοινίκων

2101

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ, τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση τα εν λόγω
προϊόντα ή τον καφέ, το τσάι και το µατέ· κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ και τα
εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα αυτών:

0

– Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ και παρασκευάσµατα µε βάση τα εν λόγω προϊόντα ή τον
καφέ:
2101 11

– – εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα

2101 11 11

– – – Περιεκτικότητας σε ξερές ουσίες που προέρχονται από τον καφέ ίσης ή ανώτερης του 95 % κατά βάρος

0

2101 11 19

– – – Άλλα

0

– – Παρασκευάσµατα:
– – Παρασκευάσµατα µε βάση τον καφέ:
2101 12 92

– – – Παρασκευάσµατα µε βάση εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα καφέ

2101 20

– Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση τα εν λόγω προϊόντα
ή το τσάι ή το µατέ:

2101 20 20

––

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα

0

0

– – Παρασκευάσµατα:
2101 20 92

– – – Παρασκευάσµατα µε βάση εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα τσαγιού ή µατέ

2101 30

– Κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα αυτών:

0

– – Κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ:
2101 30 11

– – – Κιχώριο φρυγµένο

0

– – Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα φρυγµένου κιχωρίου και άλλων φρυγµένων υποκατάστατων του
καφέ:
2101 30 91

– – – Φρυγµένου κιχωρίου

2102

Ζύµες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς µονοκύτταροι µικροοργανισµοί (µε εξαίρεση τα εµβόλια της
κλάσης 3002) Σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης, παρασκευασµένες:

2102 10

– Ζύµες ενεργές:

2102 10 10

– – ∆ιαλεγµένες ηµεροζύµες (ζύµες καλλιέργειας)

0

2102 10 31

– – Ζύµες αρτοποίησης

0

2102 10 39

– – Ζύµες αρτοποίησης (εκτός από τις αποξεραµένες)

0

2102 10 90

– – Άλλες

0

2102 20

– Ζύµες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς µονοκύτταροι µικροοργανισµοί:
– – Ζύµες αδρανείς:

0
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Περιγραφή

2102 20 11

– – – Σε δισκία, κύβους ή παρόµοιες µορφές, ή και σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

0

2102 20 19

– – – Άλλες

0

2102 20 90

– – Άλλες

0

2102 30 00

– Σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης, παρασκευασµένες

0

2103

Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασµένες. Αρτύµατα και καρυκεύµατα, σύνθετα. Αλεύρι από
σινάπι και µουστάρδα παρασκευασµένη:

2103 10 00

– Σάλτσα σόγιας

0

2103 20 00

– Tomato ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντοµάτας

0

2103 30

– Αλεύρι από σινάπι και µουστάρδα παρασκευασµένη:

2103 30 10

– – Αλεύρι από σινάπι

0

2103 30 90

– – Μουστάρδα παρασκευασµένη

0

2103 90

– – Άλλα:

2103 90 10

– – Τσάτνυ (µάγγο) υγρό

0

2103 90 30

– – Πικρά αρωµατικά, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 44,2 % vol που δεν υπερβαίνει το
49,2 % vol, που περιέχουν 1,5 % µέχρι 6 % κατά βάρος γεντιανή, µπαχαρικά και διάφορα συστατικά, 4 %
µέχρι 10 % ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία µε περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 0,50 l

0

2103 90 90

– – Άλλα

0

2104

Παρασκευάσµατα για σούπες και ζωµούς. Σούπες και ζωµοί παρασκευασµένα. Παρασκευάσµατα διατροφής σύνθετα,
οµογενοποιηµένα:

2104 10

– Παρασκευάσµατα για σούπες και ζωµούς· σούπες και ζωµοί παρασκευασµένα

0

2104 20 00

– Παρασκευάσµατα διατροφής σύνθετα, οµογενοποιηµένα

0

2106

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

2106 10

– Συµπυκνώµατα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης:

2106 10 20

– – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άµυλα κάθε
είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο
του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους

0

– Άλλα:
2106 90

– – Άλλα:

2106 90 92

– – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άµυλα κάθε
είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους

2201

Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά µεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωµατισµένα. Πάγος και χιόνι

2201 10

– Νερά µεταλλικά και νερά αεριούχα:

0

2201 90 00

– Άλλα

0

2202

Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µεταλλικά και τα αεριούχα νερά, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα, και άλλα µη αλκοολούχα ποτά, µε εξαίρεση τους χυµούς φρούτων ή λαχανικών του κωδικού
ΣΟ 2009:

2202 10 00

– Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µεταλλικά και τα αεριούχα νερά, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα

2202 90

– Άλλα:

2202 90 10

– – Που δεν περιέχουν προϊόντα των κλάσεων 0401 ως 0404 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των
κλάσεων 0401 ως 0404

0

0

0
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Επιβαλλόµενοι
δασµοί (%)

Μπίρα από βύνη:
– Σε δοχεία µε περιεχόµενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l:

2203 00 01

– – Σε φιάλες

0

2203 00 09

– – Άλλα

0

2203 00 10

– Σε δοχεία µε περιεχόµενο που υπερβαίνει τα 10 l

0

2205

Βερµούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασµένα µε τη βοήθεια φυτών ή αρωµατικών ουσιών:

2205 10

– – Σε δοχεία µε περιεχόµενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l:

2205 10 10

– – Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % vol

0

2205 10 90

– – Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol

0

2205 90

– Άλλα:

2205 90 10

– – Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % vol

0

2205 90 90

– – Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol

0

2207

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και
αποστάγµατα µετουσιωµένα οποιουδήποτε τίτλου

0

2208

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγµατα, λικέρ και
άλλα οινοπνευµατώδη ποτά

0

2402 10 00

– Πούρα στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα, πουράκια που περιέχουν καπνό

0

2402 20

– Τσιγάρα που περιέχουν καπνό:

2402 20 10

– – Που περιέχουν γαρίφαλα

0

2402 20 90

– – Άλλα

0

2402 90 00

– Άλλα

0

2403

Άλλα καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιοµηχανοποιηθεί. Καπνά «οµογενοποιηµένα» ή «ανασχηµατισµένα». Εκχυλίσµατα και βάµµατα καπνού:

2403 10

– Καπνός για κάπνισµα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα του καπνού σε οποιαδήποτε αναλογία:

0

– Άλλα
2403 91 00

– – Καπνά «οµογενοποιηµένα» ή «ανασχηµατισµένα»

2403 99

– – Άλλα:

2403 99 10

– – – Καπνός για µάσηµα και καπνός για εισπνοή (ταµπάκος)

0

2403 99 90

– – – Άλλα

0

0

Πίνακας 2
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Επιβαλλόµενοι
δασµοί (1)

0403

Βουτυρόγαλα, πηγµένο γάλα και πηγµένη κρέµα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέµες που έχουν υποστεί
ζύµωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου:

0403 10 51
έως 99

– – Γιαούρτια, αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου

0 + Γ.Σ.

0403 90 71
έως 99

– – Άλλα, αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου

0 + Γ.Σ.

0405

Βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόµενες από το γάλα. Λιπαρές ύλες για επάλειψη:

0405 20

Λιπαρές ύλες για επάλειψη:

0405 20 10

– – περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, ίσης ή µεγαλύτερης του 39 % αλλά µικρότερης του 60 %

0 + Γ.Σ.

0405 20 30

– – περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, ίσης ή µεγαλύτερης του 60 % αλλά όχι µεγαλύτερης του 75 %:

0 + Γ.Σ.
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Επιβαλλόµενοι
δασµοί (1)

0710 40 00

Γλυκό καλαµπόκι, άβραστο ή βρασµένο στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένο

0 + Γ.Σ.

0711 90 30

Γλυκό καλαµπόκι διατηρηµένο προσωρινά (π.χ. µε διοξείδιο του θείου ή σε άλµη, θειωµένο νερό ή νερό στο οποίο
προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή του), αλλά ακατάλληλο για
διατροφή στην κατάσταση που βρίσκεται

0 + Γ.Σ.

ex 1517

Μαργαρίνη. Μείγµατα ή παρασκευάσµατα βρώσιµα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσµατα διαφόρων
λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσµατά τους της
κλάσης 1516:

1517 10 10

– Μαργαρίνη, µη συµπεριλαµβανοµένης της ρευστής µαργαρίνης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που
προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

0 + Γ.Σ.

1517 90 10

– Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα που υπερβαίνει το 10 % αλλά
δεν υπερβαίνει το 15 %

1702 50 00

Φρουκτόζη χηµικώς καθαρή

0 + Γ.Σ.

ex 1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα) εκτός από τα εκχυλίσµατα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών, του κωδικού ΣΟ
1704 90 10

0 + Γ.Σ.

ex 1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο εκτός από αυτά του κωδικού ΣΟ 1806 10 15

0 + Γ.Σ.

ex 1901

Εκχυλίσµατα βύνης. Παρασκευάσµατα διατροφής από αλεύρια, σιµιγδάλια, άµυλα ή εκχυλίσµατα βύνης που δεν
περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού. Παρασκευάσµατα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401
µέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας
βάσεως, και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού, εκτός από τα παρασκευάσµατα που υπάγονται στον
κωδικό ΣΟ 1901 90 91 (2):

0 + Γ.Σ.

ex 1902

Ζυµαρικά εν γένει, εκτός από τα παραγεµισµένα ζυµαρικά που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1902 20 10 και
1902 20 30· Αράπικο σιµιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασµένο

0 + Γ.Σ.

1903

Ταπιόκα και υποκατάστατα αυτής παρασκευασµένα από άµυλα, µε µορφή νιφάδων, θρόµβων, κόκκων στρογγυλών,
σκυβάλων ή µε παρόµοιες µορφές

0 + Γ.Σ.

1904

Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά που λαµβάνονται µε διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαµπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)].
∆ηµητριακά άλλα από το καλαµπόκι, σε κόκκους ή µε µορφή νιφάδων ή άλλων επεξεργασµένων κόκκων (εκτός από
αλεύρι ή σιµιγδάλι), προψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

0 + Γ.Σ.

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, έστω και µε προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές
των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες, ξεραµένες ζύµες από αλεύρι ή άµυλο κάθε είδους
σε φύλλα και παρόµοια προϊόντα

0 + Γ.Σ.

2001 90 30

Καλαµπόκι γλυκό (Zea Mays var. saccharata) παρασκευασµένο ή διατηρηµένο µε ξίδι ή οξικό οξύ

0 + Γ.Σ.

2001 90 40

Ίγναµα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόµοια βρώσιµα µέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος
σε άµυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή οξικό οξύ

0 + Γ.Σ.

2004 10 91

Πατάτες, µε µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων, παρασκευασµένες ή διατηρηµένες αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό
οξύ, κατεψυγµένες

0 + Γ.Σ.

2004 90 10

Καλαµπόκι γλυκό (Zea Mays var. saccharata) παρασκευασµένο ή διατηρηµένο αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ,
κατεψυγµένο

0 + Γ.Σ.

2005 20 10

Πατάτες, µε µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων, παρασκευασµένες ή διατηρηµένες αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό
οξύ, όχι κατεψυγµένες

0 + Γ.Σ.

2005 80 00

Καλαµπόκι γλυκό (Zea Mays var. saccharata) παρασκευασµένο ή διατηρηµένο αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, όχι
κατεψυγµένο

0 + Γ.Σ.

2008 99 85

Καλαµπόκι, εκτός από γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata) που έχει παρασκευαστεί ή διατηρηθεί αλλιώς,
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή αλκοόλης

0 + Γ.Σ.

2008 99 91

Ίγναµα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόµοια βρώσιµα µέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος
σε άµυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 % που έχει παρασκευαστεί ή διατηρηθεί αλλιώς, χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή αλκοόλης

0 + Γ.Σ.
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Επιβαλλόµενοι
δασµοί (1)

Περιγραφή

2101 12 98

Παρασκευάσµατα µε βάση τον καφέ

0 + Γ.Σ.

2101 20 98

Παρασκευάσµατα µε βάση το τσάι ή το µατέ

0 + Γ.Σ.

2101 30 19

Φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ εκτός από το φρυγµένο κιχώριο

0 + Γ.Σ.

2101 30 99

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα φρυγµένων υποκατάστατων του καφέ εκτός από αυτά του φρυγµένου
κιχωρίου

0 + Γ.Σ.

2105

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο

0 + Γ.Σ.

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού εκτός από αυτά που περιλαµβάνονται στους κωδικούς ΣΟ 2106 10 20 και 2106 90 92 και εκτός από τα αρωµατισµένα ή χρωµατισµένα σιρόπια
ζάχαρης

0 + Γ.Σ.

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

Μη αλκοολούχα ποτά εκτός από τους χυµούς φρούτων ή λαχανικών του κωδικού ΣΟ 2009, που περιέχουν προϊόντα
των κωδικών ΣΟ 0401 έως 0404 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των κωδικών ΣΟ 0401 έως 0404

0 + Γ.Σ.

2905 43 00

Μαννιτόλη

0 + Γ.Σ.

2905 44

D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη)

0 + Γ.Σ.

3302 10 29

Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα. Άλλα παρασκευάσµατα µε βάση ευώδεις ουσίες

0 + Γ.Σ.

∆εξτρίνη και άλλα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους, εκτός από τα εστεροποιηµένα και τα αιθεροποιηµένα άµυλα
κάθε είδους του κωδικού ΣΟ 3505 10 50

0 + Γ.Σ.

3505 20

Κόλλες µε βάση άµυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους

0 + Γ.Σ.

3809 10

Προϊόντα για το κολλάρισµα ή το τελείωµα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών ουσιών και άλλα
προϊόντα και παρασκευάσµατα (π.χ. είδη για κολλάρισµα παρασκευασµένα και παρασκευάσµατα σταθεροποιητικά της
βαφής) των τύπων που χρησιµοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιοµηχανία του χαρτιού, του δέρµατος ή σε
παρόµοιες βιοµηχανίες, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

0 + Γ.Σ.

3824 60

Σορβιτόλη εκτός από αυτή του κωδικού ΣΟ 2905 44

0 + Γ.Σ.

ex 2106

ex 3505 10

(1) Γ.Σ.: γεωργικό στοιχείο σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3448/93, όπως τροποποιήθηκε.
(2) Νέος ορισµός από 1.1.1996.

Πίνακας 3
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Ετήσια ποσόστωση
(1 000 kg)

Επιβαλλόµενοι δασµοί (1)

ex 1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα) εκτός
από τα εκχυλίσµατα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών, του κωδικού ΣΟ 1704 90 10

1 000

0 % + (EA-30 %)

ex 1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο εκτός από αυτά του
κωδικού ΣΟ 1806 10 15

1 200

0 % + (EA-30 %)

ex 1902

Ζυµαρικά εν γένει, εκτός από τα παραγεµισµένα ζυµαρικά που υπάγονται στους κωδικούς
ΣΟ 1902 20 10 και 1902 20 30. Αράπικο σιµιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασµένο

1 500

0 % + (EA-30 %)

1904

Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά που λαµβάνονται µε διόγκωση ή φρύξη (π.χ. καλαµπόκι
σε νιφάδες (κορν-φλέικς). ∆ηµητριακά άλλα από το καλαµπόκι, σε κόκκους ή νιφάδες ή
άλλους επεξεργασµένους κόκκους (εκτός από αλεύρι και σιµιγδάλι), προψηµένα ή αλλιώς
παρασκευασµένα, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού (2).

1 000

0 % + (EA-30 %)

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, έστω και µε προσθήκη κακάου.
Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες,
ξεραµένες ζύµες από αλεύρι ή άµυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόµοια προϊόντα

1 200

0 % + (EA-30 %)

2004 10 91
2005 20 10

Πατάτες, µε µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων, παρασκευασµένες ή διατηρηµένες
αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, έστω και κατεψυγµένες

1 800

0 % + (EA-30 %)

(1) Γ.Σ.: γεωργικό στοιχείο σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3448/93, όπως τροποποιήθηκε.
(2) Νέος ορισµός από 1.1.1996.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4
Για τον ορισµό της έννοιας «καταγόµενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και των µεθόδων διοικητικής συνεργασίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ I — ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
— Άρθρο 1:

Ορισµοί

ΤΙΤΛΟΣ II — ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»
— Άρθρο 2:

Γενικές διατάξεις

— Άρθρο 3:

∆ιµερής σώρευση καταγωγής

— Άρθρο 4:

∆ιαγώνια σώρευση καταγωγής

— Άρθρο 5:

Προϊόντα παραγόµενα εξ ολοκλήρου

— Άρθρο 6:

Επαρκώς επεξεργασµένα προϊόντα

— Άρθρο 7:

Ανεπαρκής επεξεργασία ή µεταποίηση

— Άρθρο 8:

Μονάδα χαρακτηρισµού

— Άρθρο 9:

Εξαρτήµατα, ανταλλακτικά και εργαλεία

— Άρθρο 10:

Συνδυασµοί εµπορευµάτων

— Άρθρο 11:

Ουδέτερα στοιχεία

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ — Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
— Άρθρο 12:

Αρχή της εδαφικότητας

— Άρθρο 13:

Απευθείας µεταφορά

— Άρθρο 14:

Εκθέσεις

ΤΙΤΛΟΣ IV — ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ∆ΑΣΜΩΝ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ∆ΑΣΜΟΥΣ
— Άρθρο 15:

Απαγόρευση επιστροφής δασµών ή απαλλαγής από δασµούς (τροποποιηµένο)

ΤΙΤΛΟΣ V — ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
— Άρθρο 16:

Γενικές διατάξεις

— Άρθρο 17:

∆ιαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1

— Άρθρο 18:

Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1

— Άρθρο 19:

Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1

— Άρθρο 20:

Έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 βάσει προηγουµένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος
πιστοποιητικού καταγωγής

— Άρθρο 21:

Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιµολογίου

— Άρθρο 22:

Εγκεκριµένος εξαγωγέας

— Άρθρο 23:

∆ιάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών καταγωγής

— Άρθρο 24:

Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής

— Άρθρο 25:

Εισαγωγή µε τµηµατικές αποστολές

— Άρθρο 26:

Απαλλαγές από την υποχρέωση απόδειξης καταγωγής

— Άρθρο 27:

∆ικαιολογητικά

— Άρθρο 28:

Φύλαξη των πιστοποιητικών καταγωγής και των δικαιολογητικών εγγράφων

— Άρθρο 29:

∆ιαφορές και λάθη εκτύπωσης

— Άρθρο 30:

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΤΙΤΛΟΣ VΙ — ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
— Άρθρο 31:

Αµοιβαία συνδροµή

— Άρθρο 32:

Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής

— Άρθρο 33:

∆ιευθέτηση διαφορών

— Άρθρο 34:

Κυρώσεις

— Άρθρο 35:

Ελεύθερες ζώνες
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ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ — ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ
— Άρθρο 36:

Εφαρµογή του πρωτοκόλλου

— Άρθρο 37:

Ειδικοί όροι

ΤΙΤΛΟΣ VIII — ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
— Άρθρο 38:

Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου

— Άρθρο 39:

Εφαρµογή του πρωτοκόλλου

— Άρθρο 40:

Εµπορεύµατα υπό διαµετακόµιση ή αποθήκευση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

Επεξηγηµατικές σηµειώσεις για τον πίνακα του παραρτήµατος ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:

Πίνακας επεξεργασιών ή µεταποιήσεων επί µη καταγόµενων υλών οι οποίες προσδίδουν τον
χαρακτήρα του καταγόµενου προϊόντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα:

Πίνακας επεξεργασιών ή µεταποιήσεων επί µη καταγόµενων υλών οι οποίες προσδίδουν τον
χαρακτήρα του καταγόµενου προϊόντος στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:

Κατάσταση προϊόντων καταγωγής Τουρκίας στα οποία δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 4, που απαριθµούνται µε τη σειρά των κεφαλαίων και διακρίσεων του εναρµονισµένου
συστήµατος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:

Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 και αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

∆ήλωση τιµολογίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:

Κοινές δηλώσεις

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου νοούνται ως:
α) «κατασκευή ή παρασκευή» κάθε µορφή κατεργασίας ή µεταποίησης, συµπεριλαµβανοµένης της συναρµολόγησης ή ακόµη
και ειδικών εργασιών·
β) «ύλη» όλες οι µορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών
στοιχείων, µερών κ.λπ., που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος·
γ) «προϊόν» το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόµη και αν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική
εργασία·
δ) «εµπορεύµατα» τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα·
ε) «δασµολογητέα αξία», η αξία που προσδιορίζεται βάσει της
συµφωνίας περί της εφαρµογής του άρθρου VII της Γενικής
Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου του 1994 (συµφωνία ΠΟΕ
για τη δασµολογητέα αξία)·
στ) «τιµή εκ του εργοστασίου», η εργοστασιακή τιµή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του
οποίου διενεργήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή µεταποίηση
στην Κοινότητα ή την Αίγυπτο, υπό τον όρο ότι η τιµή περιλαµβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιµοποιήθηκαν,

αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι
επεστράφησαν ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος·
ζ) «αξία υλών», η δασµολογητέα αξία κατά τη στιγµή εισαγωγής
των µη καταγόµενων υλών που χρησιµοποιήθηκαν ή, εάν αυτή
δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη
επιβεβαιώσιµη τιµή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στην
Κοινότητα ή την Αίγυπτο·
η) «αξία καταγόµενων υλών», η αξία τέτοιων υλών όπως περιγράφεται στο στοιχείο ζ), που εφαρµόζεται κατ' αναλογία·
θ) «προστιθέµενη αξία», η τιµή εκ του εργοστασίου αφού αφαιρεθεί η δασµολογητέα αξία καθενός από τα ενσωµατωθέντα
προϊόντα που δεν κατάγονται από τη χώρα στην οποία
παρήχθησαν τα εν λόγω προϊόντα·
ι) «κεφάλαια» και «κλάσεις» τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιµοποιούνται στην ονοµατολογία, η
οποία αποτελεί το εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και
κωδικοποίησης εµπορευµάτων, που αναφέρεται στο παρόν πρωτόκολλο ως «εναρµονισµένο σύστηµα» ή «ΕΣ»·
ια) ο όρος «υπαγόµενος» αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή
ύλης σε µία συγκεκριµένη κλάση·
ιβ) «αποστολή εµπορευµάτων» τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται
ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή
καλύπτονται από ενιαίο έγγραφο µεταφοράς, το οποίο καλύπτει
τη µεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν
δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ενιαίο τιµολόγιο·
ιγ) «εδάφη», τα εδάφη συµπεριλαµβανοµένων των χωρικών υδάτων.
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ΤΙΤΛΟΣ II

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ

ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ
«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»

ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

Ή

Άρθρο 2
Γενικές διατάξεις
1.
Για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, τα ακόλουθα
προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας:
α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα
κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος πρωτοκόλλου·
β) τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα αλλά περιέχουν
και ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ' αυτή, υπό
την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στην Κοινότητα επεξεργασίες ή µεταποιήσεις επαρκείς κατά την έννοια
του άρθρου 6 του παρόντος πρωτοκόλλου.
2.
Για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, τα ακόλουθα
προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Αιγύπτου:
α) τα προϊόντα που έχουν εξ ολοκλήρου παραχθεί στην Αίγυπτο
κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος πρωτοκόλλου·
β) τα προϊόντα που παράγονται στην Αίγυπτο και περιέχουν ύλες
που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ' αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στην Αίγυπτο, επαρκείς
επεξεργασίες ή µεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6 του
παρόντος πρωτοκόλλου.
Άρθρο 3
∆ιµερής σώρευση καταγωγής
1.
Οι ύλες καταγωγής Κοινότητας θεωρούνται ως ύλες καταγωγής Αιγύπτου όταν ενσωµατώνονται σε προϊόν που παράγεται
στην Αίγυπτο. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί
επαρκείς επεξεργασίες ή µεταποιήσεις, υπό τον όρο, όµως, ότι
έχουν υποστεί επεξεργασίες ή µεταποιήσεις πέραν αυτών που
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου.
2.
Οι ύλες καταγωγής Αιγύπτου θεωρούνται ως ύλες καταγωγής
Κοινότητας όταν ενσωµατώνονται σε προϊόν που παράγεται στην
Κοινότητα. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή µεταποιήσεις, υπό τον όρο, όµως, ότι έχουν
υποστεί επεξεργασίες ή µεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου.
Άρθρο 4
∆ιαγώνια σώρευση καταγωγής
1.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3,
ύλες καταγωγής Αλγερίας, Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας, Λιβάνου,
Μάλτας, Μαρόκου, Συρίας, Τυνησίας, Τουρκίας (1) ή της ∆υτικής
Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, κατά την έννοια των συµφωνιών
µεταξύ της Κοινότητας και της Αιγύπτου και των εν λόγω χωρών
θεωρούνται ως καταγόµενες από την Κοινότητα ή την Αίγυπτο όταν
( ) Η σώρευση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο δεν ισχύει για τις ύλες
καταγωγής Τουρκίας που αναφέρονται στην κατάσταση του παραρτήµατος ΙΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου.
1
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ενσωµατώνονται σε προϊόν που παράγεται εκεί. Οι εν λόγω ύλες
δεν είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες
ή µεταποιήσεις.
2. Τα προϊόντα που έχουν αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής
βάσει της παραγράφου 1 εξακολουθούν να θεωρούνται ως
προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Αιγύπτου, όταν η προστιθέµενη
εκεί αξία υπερβαίνει την αξία των χρησιµοποιηθεισών υλών καταγωγής µιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Αν αυτό δεν συµβαίνει, τα σχετικά προϊόντα θεωρούνται
ότι κατάγονται από τη χώρα που αναφέρεται στην παράγραφο 1
από την οποία κατάγονται οι χρησιµοποιηθείσες ύλες µε τη µεγαλύτερη αξία. Κατά τον προσδιορισµό της καταγωγής, δεν λαµβάνονται υπόψη ύλες καταγωγής των άλλων χωρών που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 οι οποίες έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες
ή µεταποιήσεις στην Κοινότητα ή την Αίγυπτο.
3. Η σώρευση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ισχύει µόνον
εφόσον οι ύλες που χρησιµοποιήθηκαν απέκτησαν τον χαρακτήρα
προϊόντων καταγωγής κατ' εφαρµογή κανόνων καταγωγής πανοµοιότυπων µε τους κανόνες του παρόντος πρωτοκόλλου. Η Κοινότητα και η Αίγυπτος διαβιβάζουν η µία στην άλλη µέσω της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις λεπτοµέρειες των συµφωνιών και τους
αντίστοιχους κανόνες καταγωγής που έχουν συµφωνηθεί µε τις
άλλες χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
4. Μόλις τηρηθούν οι όροι της παραγράφου 3 και συµφωνηθεί
ηµεροµηνία για τη θέση σε ισχύ των εν λόγω διατάξεων, κάθε µέρος
συµµορφώνεται µε τις δικές του υποχρεώσεις γνωστοποίησης και
ενηµέρωσης.

Άρθρο 5
Προϊόντα παραγόµενα εξ ολοκλήρου
1. Θεωρούνται ως παραγόµενα εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα ή
στην Αίγυπτο:
α) τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόµενα από το έδαφός τους ή
από τον θαλάσσιο ή ωκεάνιο πυθµένα τους·
β) τα φυτικά προϊόντα τα συγκοµιζόµενα στις χώρες αυτές·
γ) τα ζώντα ζώα τα γεννώµενα και εκτρεφόµενα στις χώρες αυτές·
δ) τα προϊόντα τα προερχόµενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές·
ε) τα προϊόντα της θήρας και αλιείας που ασκείται στις χώρες
αυτές·
στ) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα, που
λαµβάνονται από τη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων της
Κοινότητας ή της Αιγύπτου µε τα πλοία τους·
ζ) τα προϊόντα τα παραγόµενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους
αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ)·
η) τα µεταχειρισµένα είδη που έχουν συγκεντρωθεί σ' αυτές και
δύνανται να χρησιµοποιηθούν µόνο για την ανάκτηση πρώτων
υλών, συµπεριλαµβανοµένων των µεταχειρισµένων ελαστικών
που χρησιµοποιούνται µόνο για αναγόµωση ή ως απορρίµµατα·
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θ) τα απόβλητα και απορρίµµατα τα προερχόµενα από βιοτεχνικές
ή βιοµηχανικές εργασίες, οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί στις
χώρες αυτές·
ι) τα προϊόντα τα εξορυσσόµενα από το θαλάσσιο έδαφος ή
υπέδαφος εκτός των χωρικών τους υδάτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης αυτού
του εδάφους ή υπεδάφους·
ια) τα εµπορεύµατα τα παραγόµενα σ' αυτές αποκλειστικά από
προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ι).
2.
Οι όροι «πλοία τους» και «πλοίων-εργοστασίων τους» στην
παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ) αφορούν µόνο τα πλοία και
πλοία-εργοστάσια, τα οποία:
α) είναι νηολογηµένα ή εγγεγραµµένα σε κράτος µέλος της Κοινότητας ή στην Αίγυπτο·
β) φέρουν τη σηµαία κράτους µέλους της Κοινότητας ή της Αιγύπτου·
γ) ανήκουν, κατά ποσοστό 50 τοις εκατό τουλάχιστον, σε υπηκόους των κρατών µελών των ΕΚ ή της Αιγύπτου ή σε εταιρεία
που έχει την έδρα της σε ένα από τα κράτη αυτά, της οποίας ο
διαχειριστής ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή
του εποπτικού συµβουλίου και η πλειοψηφία των µελών των εν
λόγω συµβουλίων είναι υπήκοοι των κρατών µελών των ΕΚ ή
της Αιγύπτου και της οποίας, επιπλέον, σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, το ήµισυ
τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει σ' αυτά τα κράτη ή σε δηµόσιους οργανισµούς ή σε υπηκόους αυτών των κρατών·
δ) των οποίων ο κυβερνήτης και οι αξιωµατικοί είναι υπήκοοι των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Αιγύπτου και
ε) το πλήρωµα των οποίων αποτελείται, σε αναλογία 75 τοις εκατό
τουλάχιστον, από υπηκόους των κρατών µελών της Κοινότητας
ή της Αιγύπτου.

Άρθρο 6
Επαρκώς επεξεργασµένα προϊόντα
1.
Για τους σκοπούς του άρθρου 2, προϊόντα που δεν έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή µεταποίηση, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του
πίνακα που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα II.
Οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα συµφωνία, την επεξεργασία ή τη µεταποίηση που πρέπει να υποστούν οι µη καταγόµενες ύλες που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρµόζονται µόνο σε σχέση µε αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν,
που έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους
όρους που καθορίζονται στον πίνακα για το προϊόν αυτό, χρησιµοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις
που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο τούτο ενσωµατώνεται δεν
ισχύουν και ως προς αυτό και δεν λαµβάνονται υπόψη οι µη καταγόµενες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν, ενδεχοµένως, για την κατασκευή του.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα προϊόντα που δεν
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου και απαριθµούνται στο
παράρτηµα ΙΙ (α) θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή
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µεταποίηση, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που
περιλαµβάνεται στο παράρτηµα II (α).
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται κατά τα
τρία πρώτα έτη µετά τη θέση σε ισχύ της συµφωνίας.
3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, οι µη καταγόµενες ύλες που, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον
πίνακα, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του
προϊόντος µπορούν, ωστόσο, να χρησιµοποιηθούν υπό τον όρο ότι:
α) η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 10 τοις εκατό της τιµής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος·
β) µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, δεν σηµειώνεται
υπέρβαση των ποσοστών που περιέχονται στον πίνακα για τη
µέγιστη αξία των µη καταγόµενων υλών.
Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για προϊόντα που υπάγονται
στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρµονισµένου συστήµατος.
4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρµόζονται υπό την επιφύλαξη
του άρθρου 7.

Άρθρο 7
Ανεπαρκής επεξεργασία ή µεταποίηση
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή µεταποιήσεις θεωρούνται ως ανεπαρκείς για την απόκτηση
του χαρακτήρα των καταγόµενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6:
α) οι εργασίες που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της διατήρησης
των εµπορευµάτων σε καλή κατάσταση κατά τη µεταφορά και
αποθήκευσή τους (αερισµός, άπλωµα, ξήρανση, απλή ψύξη,
τοποθέτηση σε άλµη ή σε θειωµένο ύδωρ, ή άλλα υδατικά διαλύµατα, αφαίρεση φθαρµένων µερών και παρεµφερείς εργασίες)·
β) οι απλές εργασίες αφαίρεσης της σκόνης, κοσκινίσµατος, διαλογής, ταξινόµησης, συνδυασµού (συµπεριλαµβανοµένης της
σύνθεσης σειρών εµπορευµάτων), πλύσης, βαφής, κοπής·
γ) i) οι αλλαγές συσκευασίας και οι διαιρέσεις και συνενώσεις
δεµάτων,
ii) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, η
στερέωση επί λεπτοσανίδων κ.λπ. και κάθε άλλη απλή
εργασία συσκευασίας·
δ) η επίθεση σηµάτων, ετικετών ή άλλων διακριτικών σηµείων σε
προϊόντα ή στη συσκευασία τους·
ε) η απλή ανάµειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους,
κατά την οποία ένα ή περισσότερα συστατικά του µείγµατος
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως καταγωγής
Κοινότητας ή Αιγύπτου·
στ) η απλή συνένωση µερών για την κατασκευή ενός πλήρους
προϊόντος·
ζ) η σώρευση δύο ή περισσοτέρων εργασιών που προβλέπονται
στα στοιχεία α) έως ζ)·
η) σφαγή ζώων.
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2.
Όλες οι εργασίες που διενεργούνται εντός της Κοινότητας ή
της Αιγύπτου σε συγκεκριµένο προϊόν πρέπει να εξετάζονται από
κοινού, όταν πρόκειται να οριστεί αν η πραγµατοποιηθείσα επεξεργασία ή µεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ως
ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1.
Άρθρο 8
Μονάδα χαρακτηρισµού
1.
Η µονάδα χαρακτηρισµού για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος πρωτοκόλλου συνίσταται σε ένα συγκεκριµένο
προϊόν, το οποίο θεωρείται ως η µονάδα βάσης για τον προσδιορισµό της κατάταξης σύµφωνα µε την ονοµατολογία του εναρµονισµένου συστήµατος.
Συνεπώς:
α) όταν ένα προϊόν αποτελούµενο από οµάδα ή από σύνολο συναρµολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύµφωνα µε το εναρµονισµένο σύστηµα, σε µία µόνον κλάση, το όλον αποτελεί τη
µονάδα χαρακτηρισµού·
β) όταν µια αποστολή εµπορευµάτων αποτελείται από ορισµένα
πανοµοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση
του εναρµονισµένου συστήµατος, κάθε προϊόν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη χωριστά για την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος πρωτοκόλλου.
2.
Όταν, κατ' εφαρµογή του γενικού κανόνα 5 του εναρµονισµένου συστήµατος, οι συσκευασίες κατατάσσονται µε τα εµπορεύµατα
που περιέχουν, τότε θεωρείται ότι αποτελούν σύνολο µε αυτά τα
εµπορεύµατα για τον προσδιορισµό της καταγωγής.
Άρθρο 9
Εξαρτήµατα, ανταλλακτικά και εργαλεία
Τα εξαρτήµατα, ανταλλακτικά και εργαλεία, που παραδίδονται µαζί
µε ένα είδος εξοπλισµού, µηχανή, συσκευή ή όχηµα, αποτελούν
µέρος του κανονικού τους εξοπλισµού και συµπεριλαµβάνονται
στην τιµή του τελευταίου ή δεν τιµολογούνται ιδιαιτέρως, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο µε το εν λόγω υλικό, τη µηχανή, τη
συσκευή ή το όχηµα.
Άρθρο 10
Συνδυασµοί εµπορευµάτων
Κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρµονισµένου συστήµατος οι συνδυασµοί εµπορευµάτων θεωρούνται ως καταγόµενα
προϊόντα όταν όλα τα συστατικά µέρη τους είναι καταγόµενα.
Ωστόσο, συνδυασµός εµπορευµάτων αποτελούµενος από προϊόντα
καταγόµενα και µη θεωρείται στο σύνολό του καταγόµενος, υπό
τον όρο ότι η αξία των µη καταγόµενων προϊόντων δεν υπερβαίνει
το 15 τοις εκατό της τιµής εκ του εργοστασίου του συνδυασµού.
Άρθρο 11
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παρακάτω στοιχείων που χρησιµοποιούνται, ενδεχοµένως, για την
παραγωγή του:
α) της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίµων·
β) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού·
γ) των µηχανηµάτων και εργαλείων·
δ) των προϊόντων που δεν υπεισέρχονται ή δεν πρόκειται να
υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 12
Αρχή της εδαφικότητας
1. Οι όροι του τίτλου ΙΙ σχετικά µε την απόκτηση του
χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανά πάσα στιγµή στην
Κοινότητα ή την Αίγυπτο, µε την επιφύλαξη του άρθρου 4.
2. Εάν καταγόµενα προϊόντα, που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή την Αίγυπτο προς µία άλλη χώρα, επανεισαχθούν, µε την
επιφύλαξη του άρθρου 4, πρέπει να θεωρούνται ως µη καταγόµενα,
εκτός εάν µπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις
τελωνειακές αρχές ότι:
α) τα επανεισαγόµενα εµπορεύµατα είναι τα ίδια µε τα εµπορεύµατα που εξήχθησαν και
β) δεν έχουν υποστεί καµία εργασία πέραν εκείνων που είναι αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ενόσω
βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους.
Άρθρο 13
Απευθείας µεταφορά
1. Η προτιµησιακή µεταχείριση που προβλέπεται από τη συµφωνία εφαρµόζεται µόνο στα προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις
του παρόντος πρωτοκόλλου και µεταφέρονται απευθείας µεταξύ
της Κοινότητας και της Αιγύπτου ή µέσω των εδαφών των άλλων
χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 4. Ωστόσο, προϊόντα που αποτελούν µία και µόνον αποστολή µπορούν να µεταφερθούν µέσω
άλλων εδαφών µε, ενδεχοµένως, µεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σ' αυτό το έδαφος, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα παραµένουν
υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαµετακόµισης ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες
εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη
εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.
Τα καταγόµενα προϊόντα είναι δυνατόν να µεταφέρονται µε αγωγούς µέσω εδάφους άλλου από εκείνο της Κοινότητας ή της Αιγύπτου.

Ουδέτερα στοιχεία

2. Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσκοµίζεται στις τελωνειακές αρχές
της χώρας εισαγωγής:

Για να προσδιοριστεί εάν ένα προϊόν έχει τον χαρακτήρα καταγωγής, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η καταγωγή των

α) ενιαίο έγγραφο µεταφοράς που καλύπτει τη διέλευση από τη
χώρα εξαγωγής µέσω της χώρας διαµετακόµισης· ή
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β) βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας
διαµετακόµισης και η οποία:
i) παρέχει ακριβή περιγραφή των προϊόντων,
ii) αναφέρει τις ηµεροµηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης
των προϊόντων και, όταν χρειάζεται, τα ονόµατα των πλοίων
ή άλλων µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιήθηκαν και
iii) πιστοποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προϊόντα παρέµειναν στη χώρα διαµετακόµισης· ή
γ) ελλείψει αυτών, µε οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο.
Άρθρο 14
Εκθέσεις
1.
Προϊόντα καταγωγής που αποστέλλονται για να συµµετάσχουν σε έκθεση σε χώρα άλλη από αυτές που αναφέρονται στο
άρθρο 4 και πωλούνται µετά την έκθεση για να εισαχθούν στην
Κοινότητα ή στην Αίγυπτο εµπίπτουν κατά την εισαγωγή στις
διατάξεις της συµφωνίας, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται στις τελωνειακές αρχές κατά ικανοποιητικό τρόπο ότι:
α) κάποιος εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από την Κοινότητα ή την Αίγυπτο στη χώρα στην οποία πραγµατοποιήθηκε
η έκθεση και τα εξέθεσε εκεί·
β) ο ίδιος εξαγωγέας πώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα µεταβίβασε
κατά άλλον τρόπο σε πρόσωπο στην Κοινότητα ή την Αίγυπτο·
γ) τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή
αµέσως µετά στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί στην
έκθεση και
δ) τα προϊόντα, από τη στιγµή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν
χρησιµοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξη στη
συγκεκριµένη έκθεση.
2.
Πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του τίτλου V και να υποβάλλεται στις
τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά τον συνήθη τρόπο.
Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το όνοµα και η διεύθυνση της
έκθεσης. Είναι δυνατό να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
συµπληρωµατικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά µε τη φύση των
προϊόντων και µε τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέθησαν.
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τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 4, για τις οποίες εκδίδεται ή συντάσσεται πιστοποιητικό καταγωγής σύµφωνα µε τις
διατάξεις του τίτλου V δεν αποτελούν στην Κοινότητα ή την Αίγυπτο αντικείµενο επιστροφής δασµών ή απαλλαγής από δασµούς
οποιουδήποτε είδους.
2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 εφαρµόζεται σε κάθε
ρύθµιση για επιστροφή, απαλλαγή ή µη καταβολή, πλήρη ή µερική,
δασµών ή επιβαρύνσεων ισοδυνάµου αποτελέσµατος, που επιβάλλονται, στην Κοινότητα ή την Αίγυπτο, σε ύλες που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή, όταν οι ρυθµίσεις αυτές επιτρέπουν, ρητά
ή έµµεσα, αυτή την επιστροφή, την απαλλαγή ή τη µη καταβολή,
στην περίπτωση που τα προϊόντα που παράγονται από τις εν λόγω
ύλες εξάγονται και όχι όταν χρησιµοποιούνται στο εσωτερικό
αυτών.
3. Ο εξαγωγέας προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικό
καταγωγής πρέπει να είναι έτοιµος να υποβάλει ανά πάσα στιγµή,
εάν ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, όλα τα κατάλληλα έγγραφα
που αποδεικνύουν ότι δεν έχει επιτραπεί επιστροφή, όσον αφορά τις
µη καταγόµενες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή
των σχετικών προϊόντων, και ότι όλοι οι δασµοί ή επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος που αντιστοιχούν σ' αυτές τις ύλες έχουν
πράγµατι καταβληθεί.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 εφαρµόζονται επίσης
όσον αφορά τη συσκευασία κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 2, τα εξαρτήµατα, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία κατά
την έννοια του άρθρου 9 και τους συνδυασµούς ειδών κατά την
έννοια του άρθρου 10, όταν αυτά δεν αποτελούν είδη καταγωγής.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 ισχύουν µόνο για τις
ύλες που ανήκουν στο είδος που αφορά η συµφωνία. Περαιτέρω,
αυτές δεν εµποδίζουν την εφαρµογή συστήµατος επιστροφών για
τα γεωργικά προϊόντα κατά την εξαγωγή, που ισχύει για κάθε εξαγωγή σύµφωνα µε τις διατάξεις της συµφωνίας.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται κατά
τα έξι πρώτα έτη µετά τη θέση σε ισχύ της συµφωνίας.

3.
Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση, εµποροπανήγυρη,
δηµόσια εκδήλωση εµπορικού, βιοµηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς
σε καταστήµατα ή εµπορικούς χώρους µε σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα
παραµένουν υπό τελωνειακό έλεγχο.

7. Μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος
άρθρου και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η Αίγυπτος
µπορεί να εφαρµόζει ρυθµίσεις για την επιστροφή δασµών ή την
απαλλαγή από δασµούς ή επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος,
που επιβάλλονται σε ύλες που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή
προϊόντων καταγωγής, υπό την επιφύλαξη των ακόλουθων διατάξεων:

ΤΙΤΛΟΣ IV

α) εισπράττεται δασµολογική επιβάρυνση 5 % για προϊόντα που
υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 49 και 64 έως 97 του εναρµονισµένου συστήµατος ή χαµηλότερος δασµός που ισχύει στην
Αίγυπτο·

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ∆ΑΣΜΩΝ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ∆ΑΣΜΟΥΣ

Άρθρο 15
Απαγόρευση επιστροφής δασµών ή απαλλαγής από δασµούς
1.
Οι µη καταγόµενες ύλες που χρησιµοποιούνται για την
κατασκευή προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, Αιγύπτου ή µιας από

β) εισπράττεται δασµολογική επιβάρυνση 10 % για προϊόντα που
υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρµονισµένου συστήµατος ή χαµηλότερος δασµός που ισχύει στην Αίγυπτο.
Πριν από τη λήξη της µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο
άρθρο 6 της συµφωνίας, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου
θα αναθεωρηθούν.
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ΤΙΤΛΟΣ V

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 16
Γενικές διατάξεις
1.
Τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, κατά την εισαγωγή τους
στην Αίγυπτο και τα προϊόντα καταγωγής Αιγύπτου, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, υπάγονται στη συµφωνία, εφόσον προσκοµιστεί:
α) πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1, υπόδειγµα
του οποίου παρατίθεται στο παράρτηµα IV, ή
β) στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1,
δήλωση το κείµενο της οποίας παρατίθεται στο παράρτηµα V,
που αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιµολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή κάθε άλλο εµπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα µε επαρκείς λεπτοµέρειες, ώστε να είναι δυνατή η
εξακρίβωση της ταυτότητάς τους (εφεξής «δήλωση τιµολογίου»).
2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, προϊόντα καταγωγής
κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου εµπίπτουν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26, στη συµφωνία, χωρίς να
είναι αναγκαία η υποβολή κανενός από τα προαναφερθέντα
έγγραφα.
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της Αιγύπτου, εάν τα σχετικά προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν ως
προϊόντα καταγόµενα από την Κοινότητα, την Αίγυπτο ή κάποια
από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 4 και πληρούν
τις απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.
5. Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα
καταγωγής των προϊόντων και της τήρησης των λοιπών όρων του
παρόντος πρωτοκόλλου. Για το σκοπό αυτό, αυτές έχουν το
δικαίωµα να ζητούν την προσκόµιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου
και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα
καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό εξασφαλίζουν επίσης
την ορθή συµπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν η θέση που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συµπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών.
6. Η ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας
εµπορευµάτων EUR.1 αναγράφεται στη θέση 11 του πιστοποιητικού.
7. Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 εκδίδεται
από τις τελωνειακές αρχές και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα,
µόλις πραγµατοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγµατική εξαγωγή.

Άρθρο 18
Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1

Άρθρο 17
∆ιαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1
1.
Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής µετά από
γραπτή αίτηση, που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, µε ευθύνη
του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του.
2.
Για το σκοπό αυτό ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτηµένος
αντιπρόσωπός του συµπληρώνουν το έντυπο του πιστοποιητικού
κυκλοφορίας EUR.1 καθώς και το έντυπο της αίτησης, υποδείγµατα των οποίων περιλαµβάνονται στο παράρτηµα IV. Τα έντυπα
αυτά πρέπει να συµπληρώνονται σε µια από τις γλώσσες, στις
οποίες έχει εκδοθεί η συµφωνία και σύµφωνα µε τις διατάξεις της
εθνικής νοµοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν αυτά είναι χειρόγραφα, πρέπει να συµπληρώνονται µε µελάνι και ευανάγνωστους
χαρακτήρες. Η περιγραφή των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται στη
θέση που προορίζεται γι' αυτό το σκοπό χωρίς να παρεµβάλλονται
κενά διάστιχα. Όταν στο πλαίσιο υπάρχουν κενές γραµµές, πρέπει
να σύρεται οριζόντια γραµµή κάτω από την τελευταία γραµµή της
περιγραφής και να διαγραµµίζεται ο κενός χώρος.
3.
Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει ανά
πάσα στιγµή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας
εξαγωγής στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας
EUR.1, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα
καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και της τήρησης των
λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου.
4.
Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδεται από τις
τελωνειακές αρχές κράτους µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 παράγραφος 7, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 µπορεί, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, να εκδοθεί και µετά την εξαγωγή των προϊόντων τα
οποία αφορά, αν:
α) δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγµή της εξαγωγής συνεπεία λαθών,
ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων· ή
β) αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές
ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, το οποίο δεν
έγινε δεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους.
2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας στην
αίτησή του πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ηµεροµηνία της
εξαγωγής των προϊόντων τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, καθώς και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει
την αίτηση.
3. Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, µόνον αφού επαληθεύσουν
ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου.
4. Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 που εκδίδονται εκ των
υστέρων πρέπει να φέρουν µία από τις ακόλουθες φράσεις:
«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRE A POSTERIORI»,
«RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI»,
«ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE»,
«ΕΚ∆ΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», “EXPEDIDO A POSTERIORI»,
«EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»,
«UTFÄRDAT I EFTERHAND», «Αραβικό κείµενο».
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5.
Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εγγράφεται στο
πλαίσιο «παρατηρήσεις» του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1.
Άρθρο 19
Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1
1.
Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού EUR.1, ο εξαγωγέας µπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συµπληρώνεται
βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν.
2.
Το αντίγραφο που εκδίδεται, κατ' αυτόν τρόπο, πρέπει να
φέρει µία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT»,
«DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA»,
«KAKSOISKAPPALE», «Αραβικό κείµενο».
3.
Η λέξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εγγράφεται στη
θέση «παρατηρήσεις» του αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1
4.
Το αντίγραφο που πρέπει να φέρει την ηµεροµηνία έκδοσης
του πρωτοτύπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων
EUR.1, αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ηµεροµηνία.
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προϊόντων καθώς και την εκπλήρωση των λοιπών απαιτήσεων του
παρόντος πρωτοκόλλου.
4. Η δήλωση τιµολογίου πρέπει να αναγράφεται από τον εξαγωγέα µε δακτυλογράφηση, µε αποτύπωση µέσω σφραγίδας ή µε
εκτύπωση στο τιµολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εµπορικό
έγγραφο της δήλωσης, το κείµενο της οποίας παρατίθεται στο
παράρτηµα V, σε µια από τις γλώσσες που χρησιµοποιούνται στο
εν λόγω παράρτηµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν η δήλωση είναι χειρόγραφη, πρέπει
να γράφεται µε µελάνι και µε ευανάγνωστους χαρακτήρες.
5. Οι δηλώσεις τιµολογίου πρέπει να φέρουν το πρωτότυπο της
χειρόγραφης υπογραφής του εξαγωγέα. Ωστόσο, δεν απαιτείται από
εγκεκριµένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 να υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό τον όρο ότι παρέχει στις τελωνειακές
αρχές της χώρας εξαγωγής γραπτή ανάληψη υποχρέωσης για αποδοχή της πλήρους ευθύνης για τη δήλωση τιµολογίου από την
οποία φαίνεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις ισχύουν σαν να έφεραν
πράγµατι τη χειρόγραφη υπογραφή του.
6. Η δήλωση τιµολογίου µπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή µετά
την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι αυτή προσκοµίζεται στη χώρα εισαγωγής το αργότερο δύο έτη µετά την εισαγωγή των προϊόντων τα
οποία αφορά.
Άρθρο 22

Άρθρο 20

Εγκεκριµένος εξαγωγέας

Έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 βάσει προηγουµένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού
καταγωγής

1. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής µπορούν να
επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα, ο οποίος πραγµατοποιεί συχνές αποστολές προϊόντων βάσει της συµφωνίας, να συντάσσει δηλώσεις
τιµολογίου ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων. Ο
εξαγωγέας που επιδιώκει την έκδοση τέτοιας άδειας υποχρεούται να
προσφέρει κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές όλες
τις αναγκαίες εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών όρων
του παρόντος πρωτοκόλλου.

Όταν προϊόντα καταγωγής υφίστανται έλεγχο εκ µέρους τελωνείου
της Κοινότητας ή της Αιγύπτου, είναι δυνατή η αντικατάσταση του
πρωτοτύπου του πιστοποιητικού καταγωγής από ένα ή περισσότερα
πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 µε σκοπό την αποστολή όλων ή
ορισµένων από τα προϊόντα αυτά σε άλλα τελωνεία της Κοινότητας
ή της Αιγύπτου. Τα πιστοποιητικά αντικατάστασης EUR.1 εκδίδονται από το τελωνείο στον έλεγχο του οποίου υποβάλλονται τα
προϊόντα.

2. Οι τελωνειακές αρχές µπορούν να παρέχουν την ιδιότητα
εγκεκριµένου εξαγωγέα, υπό οιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνουν
αναγκαίες.

Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιµολογίου

3. Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στον εγκεκριµένο εξαγωγέα
αριθµό αδείας του τελωνείου, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση
τιµολογίου.

1.
Η δήλωση τιµολογίου που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) µπορεί να συνταχθεί:

4. Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας
από τον εγκεκριµένο εξαγωγέα.

α) από εγκεκριµένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 ή

5. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά
πάσα στιγµή. Αυτό συµβαίνει όταν ο εγκεκριµένος εξαγωγέας δεν
προσφέρει πλέον τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή
δεν χρησιµοποιεί ορθά την άδεια.

Άρθρο 21

β) από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται
από ένα ή περισσότερα δέµατα, τα οποία περιέχουν προϊόντα
καταγωγής, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα
6000 ευρώ.
2.
Αν τα σχετικά προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα
καταγωγής Κοινότητας, Αιγύπτου ή µιας από τις άλλες χώρες που
αναφέρονται στο άρθρο 4 και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του
παρόντος πρωτοκόλλου, µπορεί να συνταχθεί δήλωση τιµολογίου.

∆ιάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών καταγωγής

3.
Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιµολογίου πρέπει να
είναι σε θέση να προσκοµίσει ανά πάσα στιγµή, εάν του ζητηθεί
από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, κάθε κατάλληλο
έγγραφο που αποδεικνύει τον χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω

1. Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για τέσσερις µήνες από
την ηµεροµηνία έκδοσης στη χώρα εξαγωγής και πρέπει να κατατίθεται εντός της προθεσµίας αυτής στις τελωνειακές αρχές της
χώρας εισαγωγής.

Άρθρο 23
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2.
Τα πιστοποιητικά καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, µπορεί να
γίνονται δεκτά για την εφαρµογή του προτιµησιακού καθεστώτος
στην περίπτωση που η αδυναµία υποβολής των πιστοποιητικών
αυτών εντός της καθορισµένης προθεσµίας οφείλεται σε εξαιρετικές
περιστάσεις.
3.
Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσµης υποβολής οι τελωνειακές
αρχές της χώρας εισαγωγής µπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά καταγωγής, όταν τα προϊόντα έχουν προσκοµιστεί πριν από
την εν λόγω τελική ηµεροµηνία.

Άρθρο 24
Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής
Τα πιστοποιητικά καταγωγής υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές
της χώρας εισαγωγής σύµφωνα µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται στην εν λόγω χώρα. Οι εν λόγω αρχές µπορούν να ζητούν
µετάφραση του πιστοποιητικού καταγωγής και µπορούν επίσης να
ζητούν να συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής από δήλωση του
εισαγωγέα µε την οποία να βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα πληρούν
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρµογή της συµφωνίας.

Άρθρο 25
Εισαγωγή µε τµηµατικές αποστολές
Όταν, µετά από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής,
αποσυναρµολογηµένα ή µη συναρµολογηµένα προϊόντα κατά την
έννοια του γενικού κανόνα 2 α) του εναρµονισµένου συστήµατος,
που υπάγονται στα τµήµατα XVI και XVII ή στις κλάσεις 7308
και 9406 του εναρµονισµένου συστήµατος, εισάγονται µε τµηµατικές αποστολές, υποβάλλεται γι' αυτά ενιαίο πιστοποιητικό καταγωγής στις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή της πρώτης
τµηµατικής αποστολής.

Άρθρο 26
Απαλλαγές από την υποχρέωση απόδειξης καταγωγής
1.
Γίνονται δεκτά ως καταγόµενα προϊόντα χωρίς να απαιτείται η
κατάθεση επίσηµου πιστοποιητικού καταγωγής, τα προϊόντα που
αποστέλλονται υπό µορφή µικροδεµάτων µεταξύ ιδιωτών ή που
περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών, εφόσον
πρόκειται για εισαγωγές χωρίς κανένα εµπορικό χαρακτήρα και εφόσον αυτές έχουν δηλωθεί ως ανταποκρινόµενες στους όρους του
παρόντος πρωτοκόλλου και δεν υφίσταται καµία αµφιβολία ως
προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ταχυδροµικώς, η δήλωση αυτή µπορεί να
αναγράφεται στις δηλώσεις CN22/CN23 ή σε φύλλο χαρτιού που
επισυνάπτεται στο εν λόγω έγγραφο.
2.
Θεωρούνται ως στερούµενες εµπορικού χαρακτήρα οι εισαγωγές που παρουσιάζουν ευκαιριακό χαρακτήρα ή αφορούν µόνο
προϊόντα ατοµικής χρήσης των παραληπτών, των ταξιδιωτών ή των
οικογενειών τους· τα προϊόντα αυτά δεν µπορούν να παρουσιάζουν,
από τη φύση τους ή την ποσότητά τους, οποιοδήποτε εµπορικό
ενδιαφέρον.
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3. Περαιτέρω, η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 500 ευρώ στις περιπτώσεις µικροδεµάτων ή τα
1 200 ευρώ για τα προϊόντα που αποτελούν µέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών.

Άρθρο 27
∆ικαιολογητικά
Τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και
στο άρθρο 21 παράγραφος 3 που χρησιµοποιούνται για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή από δήλωση τιµολογίου µπορούν πράγµατι να
θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, Αιγύπτου ή µιας
από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 4 και πληρούν
τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, µπορούν να
περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
α) άµεση απόδειξη των διαδικασιών παραγωγής των σχετικών εµπορευµάτων τις οποίες έχει εφαρµόσει ο εξαγωγέας ή ο προµηθευτής και οι οποίες περιλαµβάνονται π.χ. στα λογιστικά του
βιβλία ή στα εσωτερικά λογιστικά του στοιχεία·
β) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των
υλών που χρησιµοποιήθηκαν και τα οποία εκδόθηκαν ή
συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή την Αίγυπτο, όπου τα εν λόγω
έγγραφα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία·
γ) έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η επεξεργασία ή η µεταποίηση
των υλών πραγµατοποιήθηκε στην Κοινότητα ή την Αίγυπτο και
τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή την Αίγυπτο, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε
την εθνική νοµοθεσία·
δ) πιστοποιητικά κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 ή δηλώσεις
τιµολογίου που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των
υλών που χρησιµοποιήθηκαν, τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή την Αίγυπτο σύµφωνα µε το παρόν πρωτόκολλο ή σε µια από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο
άρθρο 4, σύµφωνα µε κανόνες καταγωγής πανοµοιότυπους µε
τους κανόνες του παρόντος πρωτοκόλλου.
Άρθρο 28
Φύλαξη των πιστοποιητικών καταγωγής και των δικαιολογητικών εγγράφων
1. Ο εξαγωγέας, που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη τα
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3.
2. Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιµολογίου, φυλάσσει
επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης τιµολογίου καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3.
3. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής που εκδίδουν
πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1, φυλάσσουν επί
τρία τουλάχιστον έτη την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 17
παράγραφος 2.
4. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής φυλάσσουν επί
τρία τουλάχιστον έτη τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εµπορευµάτων
EUR.1 και τις δηλώσεις τιµολογίου που υποβάλλονται σ' αυτές.
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Άρθρο 29
∆ιαφορές και λάθη εκτύπωσης
1.
Η διαπίστωση µικροδιαφορών µεταξύ των στοιχείων που
αναφέρονται στο πιστοποιητικό καταγωγής και εκείνων που αναφέρονται στα έγγραφα που υποβάλλονται στο τελωνείο για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων δεν συνεπάγεται
αφ' εαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού καταγωγής, εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι αυτό το έγγραφο πράγµατι αντιστοιχεί στα
προσκοµισθέντα προϊόντα.
2.
Εµφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα τυπογραφικά λάθη στο
πιστοποιητικό καταγωγής δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την απόρριψη του εν λόγω εγγράφου, αν τα σφάλµατα αυτά δεν είναι τέτοια
που να δηµιουργούν αµφιβολίες ως προς την ορθότητα των στοιχείων του σχετικού εγγράφου.
Άρθρο 30
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
1.
Η χώρα εξαγωγής καθορίζει τα ποσά στο εθνικό νόµισµα της
χώρας εξαγωγής, που αντιστοιχούν στα εκφρασµένα σε ευρώ ποσά
τα οποία ανακοινώνονται στις χώρες εισαγωγής από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
2.
Όταν αυτά τα ποσά υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ποσά που έχει
καθορίσει η χώρα εισαγωγής, η τελευταία οφείλει να τα αποδεχθεί
εάν τα προϊόντα τιµολογούνται στο νόµισµα της χώρας εξαγωγής.
Εάν τα προϊόντα τιµολογούνται στο νόµισµα κράτους µέλους της
Κοινότητας ή µιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο
άρθρο 4, η χώρα εισαγωγής οφείλει να αναγνωρίσει το ποσό που
δηλώνει η ενδιαφερόµενη χώρα.
3.
Τα ποσά που εκφράζονται στο εθνικό νόµισµα µιας συγκεκριµένης χώρας, είναι ισοδύναµα µε την αντίστοιχη αξία, στο εθνικό
νόµισµα αυτής της χώρας, των ποσών σε ευρώ, την πρώτη εργάσιµη
ηµέρα του Οκτωβρίου 1999.
4.
Τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ και το ισόποσό τους στα
εθνικά νοµίσµατα των κρατών µελών της Κοινότητας και της Αιγύπτου επανεξετάζονται από την επιτροπή σύνδεσης µετά από αίτηση
της Κοινότητας ή της Αιγύπτου. Κατά την εν λόγω επανεξέταση, η
επιτροπή σύνδεσης εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει µείωση των
ποσών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε εθνικό
νόµισµα και εξετάζει περαιτέρω τη σκοπιµότητα διατήρησης των
συνεπειών των σχετικών ορίων σε πραγµατικές τιµές. Για το σκοπό
αυτό, µπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ.
ΤΙΤΛΟΣ VΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 31
Αµοιβαία συνδροµή
1.
Οι τελωνειακές αρχές των κρατών µελών των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και της Αιγύπτου διαβιβάζουν η µία στην άλλη, µέσω
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα υποδείγµατα των αποτυπωµάτων των
σφραγίδων που χρησιµοποιούν οι υπηρεσίες τους για την έκδοση
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των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 και τις διευθύνσεις των
τελωνειακών αρχών που είναι αρµόδιες για τον έλεγχο των εν λόγω
πιστοποιητικών και των δηλώσεων τιµολογίου.
2. Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου, η Κοινότητα και η Αίγυπτος παρέχουν αµοιβαία συνδροµή,
µέσω των αρµοδίων τελωνειακών υπηρεσιών, για τον έλεγχο της
γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 ή των
δηλώσεων τιµολογίου και της ακρίβειας των πληροφοριών που
περιέχονται σ' αυτά τα έγγραφα.

Άρθρο 32
Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής
1. Ο µεταγενέστερος έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής
πραγµατοποιείται δειγµατοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές
αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν βάσιµες αµφιβολίες ως προς τη
γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, το χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή την τήρηση των λοιπών όρων του παρόντος
πρωτοκόλλου.
2. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής οφείλουν να επιστρέφουν το
πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1, και το τιµολόγιο, αν έχει υποβληθεί, τη δήλωση τιµολογίου ή αντίγραφο των εν
λόγω εγγράφων στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής,
αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιµο, τους λόγους που δικαιολογούν την έρευνα. Προς επίρρωση της αίτησής τους για έλεγχο,
αυτές παρέχουν όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες που
έχουν συγκεντρώσει και που δικαιολογούν την υποψία ότι οι
πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικό καταγωγής είναι
ανακριβείς.
3. Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας
εξαγωγής. Για το σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωµα να ζητούν
την προσκόµιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν
ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και
οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο.
4. Αν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν
να αναστείλουν την προτιµησιακή µεταχείριση για τα συγκεκριµένα
προϊόντα, εν αναµονή των αποτελεσµάτων του ελέγχου, οφείλουν
να επιτρέψουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα υπό τον
όρο επιβολής κάθε προληπτικού µέτρου το οποίο κρίνεται απαραίτητο.
5. Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου
πρέπει να ενηµερώνονται για τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού
το ταχύτερο δυνατό. Τα εν λόγω αποτελέσµατα πρέπει να ορίζουν
σαφώς αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα µπορούν πράγµατι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας,
Αιγύπτου ή µιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 4
και ότι πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.
6. Εάν, σε περίπτωση εύλογων αµφιβολιών, δεν δοθεί απάντηση
εντός δέκα µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαµβάνει επαρκείς πληροφορίες για
τη διαπίστωση της αυθεντικότητας του εν λόγω εγγράφου ή την
πραγµατική καταγωγή των προϊόντων, οι αιτούσες τελωνειακές
αρχές αρνούνται, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτηµα των
προτιµήσεων.
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Άρθρο 33
∆ιευθέτηση διαφορών
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φωνία και κατάγονται από τη Θέουτα και Μελίλια, το ίδιο τελωνειακό καθεστώς µε αυτό που παρέχει σε προϊόντα που εισάγονται
και κατάγονται από την Κοινότητα.

Όταν προκύπτουν διαφορές σε σχέση µε τις διαδικασίες ελέγχου
του άρθρου 32, οι οποίες δεν µπορούν να διευθετηθούν µεταξύ
των τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργειά του ή όταν
δηµιουργούνται προβλήµατα ως προς την ερµηνεία του παρόντος
πρωτοκόλλου, υποβάλλονται στην επιτροπή σύνδεσης.

3. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, όσον αφορά τα
προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, το παρόν πρωτόκολλο
εφαρµόζεται mutatis mutandis, µε την επιφύλαξη των ειδικών
όρων που καθορίζονται στο άρθρο 37.

Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές µεταξύ του εισαγωγέα και των
τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής διευθετούνται βάσει της
νοµοθεσίας της εν λόγω χώρας.

Άρθρο 37
Ειδικοί όροι

Άρθρο 34

1. Εφόσον µεταφέρθηκαν απευθείας σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 13, τα ακόλουθα θεωρούνται ως:

Κυρώσεις

1. προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας:
α) τα προϊόντα τα παραγόµενα εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και
στη Μελίλια·

Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει
αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου έγγραφο το οποίο περιέχει
εσφαλµένες πληροφορίες, µε σκοπό την επίτευξη προτιµησιακής
µεταχείρισης για τα προϊόντα.

β) τα προϊόντα τα παραγόµενα στη Θέουτα και στη Μελίλια,
για την κατασκευή των οποίων χρησιµοποιούνται προϊόντα
εκτός αυτών που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την
προϋπόθεση ότι:

Άρθρο 35

i) έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή µεταποιήσεις
κατά την έννοια του άρθρου 6 του παρόντος πρωτοκόλλου ή

Ελεύθερες ζώνες
1.
Η Κοινότητα και η Αίγυπτος λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα
µέτρα προκειµένου να διασφαλίζουν ότι τα εµπορεύµατα, που
ανταλλάσσονται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και
παραµένουν κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους σε ελεύθερη
ζώνη που βρίσκεται στο έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται από
άλλα εµπορεύµατα ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από
τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στη διατήρησή τους σε
καλή κατάσταση.

ii) τα προϊόντα αυτά κατάγονται από την Αίγυπτο ή την
Κοινότητα κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου,
εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή µεταποιήσεις
πέραν των ανεπαρκών επεξεργασιών ή µεταποιήσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.
2. προϊόντα καταγωγής Αιγύπτου:

2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας ή της Αιγύπτου εισάγονται σε ελεύθερη
ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και υφίστανται
επεξεργασία ή µεταποίηση, οι ενδιαφερόµενες αρχές εκδίδουν νέο
πιστοποιητικό εµπορευµάτων EUR.1, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η επεξεργασία ή η µεταποίηση είναι σύµφωνες µε τις
διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

α) τα προϊόντα τα παραγόµενα εξ ολοκλήρου στην Αίγυπτο·
β) τα προϊόντα τα παραγόµενα στην Αίγυπτο για την κατασκευή
των οποίων χρησιµοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από αυτά που
αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι:
i) έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή µεταποιήσεις
κατά την έννοια του άρθρου 6 του παρόντος πρωτοκόλλου ή

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ

ii) κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου,
από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή την Κοινότητα, εφόσον
έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή µεταποιήσεις πέραν
των ανεπαρκών επεξεργασιών ή µεταποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

Άρθρο 36
Εφαρµογή του πρωτοκόλλου
1.
Ο όρος «Κοινότητα» που χρησιµοποιείται στο άρθρο 2 δεν
καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια.
2.
Προϊόντα καταγωγής Αιγύπτου υπάγονται, όταν εισάγονται
στη Θέουτα και τη Μελίλια, στο ίδιο από κάθε άποψη τελωνειακό
καθεστώς µε αυτό που εφαρµόζεται στα προϊόντα καταγωγής του
τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας βάσει του πρωτοκόλλου 2
της πράξης προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η Αίγυπτος
παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων που καλύπτονται από τη συµ-

2.

Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ενιαίο έδαφος.

3. Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του υποχρεούται να αναγράψει τις µνείες «Αίγυπτος» και «Θέουτα και Μελίλια» στη θέση 2 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων
EUR.1 ή στις δηλώσεις τιµολογίου. Επιπλέον, στην περίπτωση
προϊόντων καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, ο χαρακτήρας καταγωγής πρέπει να αναγράφεται στη θέση 4 του πιστοποιητικού
ΕUR.1 ή σε δηλώσεις τιµολογίου.
4. Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές αναλαµβάνουν να διασφαλίσουν την εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου στη Θέουτα και
Μελίλια.
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ΤΙΤΛΟΣ VIII

Άρθρο 40

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εµπορεύµατα υπό διαµετακόµιση ή αποθήκευση

Άρθρο 38

Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας είναι δυνατό να εφαρµόζονται σε εµπορεύµατα τα οποία είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος πρωτοκόλλου και τα οποία κατά την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος της συµφωνίας βρίσκονται είτε υπό διαµετακόµιση είτε υπό
αποθήκευση στην Κοινότητα ή την Αίγυπτο, ή υπό προσωρινή
αποθήκευση σε αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης ή σε ελεύθερες
ζώνες, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται στις τελωνειακές
αρχές του κράτους εισαγωγής, και εντός τεσσάρων µηνών από την
ηµεροµηνία αυτή πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, το οποίο επισυνάπτεται εκ των υστέρων από τις αρµόδιες αρχές του κράτους
εξαγωγής στα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τα εµπορεύµατα
µεταφέρθηκαν απευθείας.

Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου
Το συµβούλιο σύνδεσης µπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τις
διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.
Άρθρο 39
Εφαρµογή του πρωτοκόλλου
Η Κοινότητα και η Αίγυπτος λαµβάνουν, στο βαθµό που τις αφορά,
τα αναγκαία µέτρα για την εκτέλεση του παρόντος πρωτοκόλλου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 4
Επεξηγηµατικές σηµειώσεις για τον πίνακα του παραρτήµατος ΙΙ

Σηµείωση 1
Ο πίνακας αναφέρει τους όρους που απαιτούνται για να θεωρηθούν όλα τα προϊόντα επαρκώς επεξεργασθέντα ή µεταποιηθέντα
κατά την έννοια του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου.

Σηµείωση 2
1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραγόµενο προϊόν. Η πρώτη στήλη αναφέρει τον αριθµό της δασµολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρµονισµένου συστήµατος και η δεύτερη στήλη την περιγραφή των εµπορευµάτων που
αντιστοιχεί σ' αυτή την κλάση ή κεφάλαιο. Για κάθε ένδειξη που περιλαµβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται ένας
κανόνας στις στήλες 3 ή 4. Όταν, σε ορισµένες περιπτώσεις, του αριθµού της πρώτης στήλης προηγείται η ένδειξη «ex», αυτό
σηµαίνει ότι οι κανόνες στις στήλες 3 ή 4 εφαρµόζονται µόνο για το τµήµα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται
στη στήλη 2.
2. Όταν στη στήλη 1 συγκεντρώνονται περισσότεροι κωδικοί κλάσεων ή όταν στη στήλη αυτή αναφέρεται ένας αριθµός
κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται µε γενικούς όρους, οι σχετικοί
κανόνες που αναφέρονται στις στήλες 3 ή 4 εφαρµόζονται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρµονισµένου
συστήµατος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις που εµφανίζονται µαζί στη στήλη 1.
3. Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρµόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασµολογικής
κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τµήµατος της κλάσης που καλύπτεται από τους κανόνες που αναφέρονται παραπλεύρως στις στήλες 3 ή 4.
4. Όταν για κάποιο στοιχείο στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται κανόνας και στις δύο στήλες 3 και 4, ο εξαγωγέας µπορεί να
επιλέγει, ως εναλλακτική λύση, να εφαρµόζει είτε τον κανόνα που παρέχεται στη στήλη 3 είτε εκείνον που παρέχεται στη
στήλη 4. Αν δεν παρέχεται κανόνας καταγωγής στη στήλη 4, εφαρµόζεται ο κανόνας που παρέχεται στη στήλη 3.
Σηµείωση 3
1. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου που αφορούν προϊόντα τα οποία έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του «προϊόντος
καταγωγής» και χρησιµοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω ιδιότητα
αποκτήθηκε στο εργοστάσιο όπου χρησιµοποιούνται τα εν λόγω προϊόντα ή σε άλλο εργοστάσιο στην Κοινότητα ή στην
Αίγυπτο.
Π.χ.:
Ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας που εφαρµόζεται προβλέπει ότι η αξία των µη καταγόµενων
υλών που δύνανται να χρησιµοποιηθούν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 τοις εκατό της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος, κατασκευάζεται από «άλλα χαλυβοκράµατα σφυρηλατηµένα» της κλάσης ex 7224.
Αν οι εργασίες σφυρηλάτησης πραγµατοποιήθηκαν εντός της Κοινότητας µε πρώτη ύλη µη καταγόµενου πλινθώµατος, το
προϊόν που κατασκευάστηκε µε αυτόν τον τρόπο αποκτά ήδη την ιδιότητα καταγωγής δυνάµει του κανόνα που προβλέπεται
στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης ex 7224. Το προϊόν µπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόµενο προϊόν
κατά τον υπολογισµό της αξίας του κινητήρα ανεξάρτητα από το αν αυτός κατασκευάστηκε στο ίδιο ή σε άλλο εργοστάσιο
της Κοινότητας. Η αξία του µη καταγόµενου πλινθώµατος δεν πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισµό της
αξίας των µη καταγοµένων υλών που έχουν χρησιµοποιηθεί.
2. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθµίδα επεξεργασίας ή µεταποίησης που απαιτείται·
συνεπώς, περαιτέρω επεξεργασίες ή µεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα του προϊόντος καταγωγής· αντίθετα, υποδεέστερες επεξεργασίες ή µεταποιήσεις δεν προσδίδουν το χαρακτήρα καταγωγής. ∆ηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι
είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται µη καταγόµενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισµένο στάδιο επεξεργασίας, η χρησιµοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρησιµοποίηση τέτοιων
υλών που βρίσκονται σε µεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν επιτρέπεται.
3. Με την επιφύλαξη της σηµείωσης 3.2, όταν ο κανόνας ορίζει ότι είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν «ύλες οποιασδήποτε
κλάσης», µπορεί να χρησιµοποιηθούν και ύλες της ίδιας κλάσης µε το προϊόν, µε την επιφύλαξη, ωστόσο, ειδικών περιορισµών που περιλαµβάνονται, ενδεχοµένως, στον κανόνα. Η έκφραση, ωστόσο, «κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
συµπεριλαµβανοµένων άλλων υλών της κλάσης αριθ. …» σηµαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν µόνο ύλες που
υπάγονται στην ίδια κλάση µε προϊόν στο οποίο αντιστοιχεί διαφορετική περιγραφή από αυτή που ισχύει για το προϊόν που
αναφέρεται στη στήλη 2.
4. Όταν κανόνας του πίνακα ορίζει ότι κάποιο προϊόν µπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από µία ύλες, αυτό σηµαίνει
ότι είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν µία ή περισσότερες ύλες. ∆εν απαιτείται προφανώς να χρησιµοποιηθούν ταυτόχρονα
όλες οι ύλες.
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Π.χ.:
Ο κανόνας για τα υφάσµατα των κλάσεων ΕΣ 5208 έως 5212 προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν φυσικές ίνες
και, µεταξύ άλλων, χηµικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιµοποιηθούν ταυτόχρονα φυσικές ίνες
και χηµικές ύλες. Είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί η µία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόµη και οι δύο µαζί.
5. Όταν κανόνας του πίνακα προβλέπει ότι κάποιο προϊόν πρέπει να έχει κατασκευασθεί από µια συγκεκριµένη ύλη, ο όρος
αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρησιµοποίηση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της ίδιας της φύσης τους, δεν είναι δυνατό
να πληρούν τον κανόνα (βλέπε επίσης τη σηµείωση 6.2 παρακάτω για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα).
Π.χ.:
Ο κανόνας για τις προπαρασκευασµένες τροφές της κλάσης 1904, ο οποίος αποκλείει ρητώς τη χρήση των δηµητριακών και
των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ανόργανων αλάτων, χηµικών ουσιών ή άλλων πρόσθετων που δεν
παράγονται από δηµητριακά.
Αυτό δεν ισχύει, ωστόσο, για προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι δυνατό να κατασκευαστούν από τη συγκεκριµένη ύλη που
ορίζεται στον πίνακα, είναι δυνατό να παραχθούν από ύλες της ίδιας φύσης σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας.

Π.χ.:
Στην περίπτωση ενδύµατος του κεφαλαίου 62, που κατασκευάζεται από µη υφασµένες ύλες, αν προβλέπεται ότι επιτρέπεται
η κατασκευή παρόµοιου είδους µόνον από µη καταγόµενα νήµατα, δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται µη υφασµένα
υφάσµατα, ακόµη και αν αποδειχθεί ότι τα µη υφασµένα υφάσµατα δεν είναι δυνατό κανονικά να κατασκευασθούν από
νήµατα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιµοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας που
προηγείται του σταδίου του νήµατος, δηλαδή σε κατάσταση ινών.
6. Αν προβλέπονται σε κανόνα του πίνακα δύο ποσοστά για τη µέγιστη αξία των µη καταγόµενων υλών που είναι δυνατό να
χρησιµοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατό να προστεθούν. Εποµένως η µέγιστη αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν µπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει
να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία προβλέπονται για ορισµένες ύλες.
Σηµείωση 4
1. Ο όρος «φυσικές ίνες» όταν χρησιµοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές. Πρέπει να
περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια πριν από τη νηµατοποίηση, συµπεριλαµβανοµένων των απορριµµάτων και, εκτός αν
έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος «φυσικές ίνες» περιλαµβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν µεταποιηθεί µε άλλο
τρόπο για τη νηµατοποίηση, δεν έχουν όµως νηµατοποιηθεί.
2. Ο όρος «φυσικές ίνες» καλύπτει τις χοντρές τρίχες χαίτης και ουράς µόνοπλων ή βοοειδών της κλάσης 0503, το µετάξι των
κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το µαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101
έως 5105, τις βαµβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής προέλευσης των κλάσεων 5301
έως 5305.
3. Οι όροι «υφαντικοί πολτοί», «χηµικές ύλες» και «ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού» που χρησιµοποιούνται
στον πίνακα προσδιορίζουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νηµάτων ή νηµάτων ή ινών από χαρτί.
4. Ο όρος «τεχνητές ή συνθετικές ίνες µη συνεχείς» που χρησιµοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσµες συνεχών νηµάτων, τις
µη συνεχείς ίνες και τα απορρίµµατα τεχνητών ή συνθετικών ινών µη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507.
Σηµείωση 5
1. Όταν για κάποιο συγκεκριµένο προϊόν του πίνακα γίνεται παραποµπή στην παρούσα επεξηγηµατική σηµείωση, οι όροι της
στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρµόζονται για τις διάφορες βασικές υφαντουργικές ύλες που χρησιµοποιούνται στην
κατασκευή του προϊόντος αυτού, όταν στο σύνολό τους αυτές αντιπροσωπεύουν 10 τοις εκατό ή λιγότερο του συνολικού
βάρους όλων των βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιµοποιούνται. (βλέπε επίσης τις σηµειώσεις 5.3 και 5.4).
2. Εντούτοις, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σηµείωση 5.1 είναι δυνατό να εφαρµόζεται µόνο για τα σύµµεικτα προϊόντα
τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες.
Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι ακόλουθες:
— µετάξι,
— µαλλί,
— χοντροειδείς ζωικές τρίχες,
— ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας,
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— τρίχες χαίτης και ουράς ίππων,
— βαµβάκι,
— ύλες που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί,
— λινάρι,
— κάνναβη,
— γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου,
— σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave,
— ίνες από κοκοφοίνικα, άβακα, ραµί και άλλες υφαντικές ίνες,
— συνθετικές ίνες συνεχείς,
— τεχνητές ίνες συνεχείς,
— συνθετικές ίνες µη συνεχείς από πολυπροπυλένιο,
— συνθετικές ίνες µη συνεχείς από πολυεστέρες,
— συνθετικές ίνες µη συνεχείς από πολυαµίδια,
— συνθετικές ίνες µη συνεχείς πολυακριλονιτριλικές,
— συνθετικές ίνες µη συνεχείς από πολυαµίδια,
— συνθετικές ίνες µη συνεχείς από πολυτετραφθοροαιθυλένιο,
— συνθετικές ίνες µη συνεχείς από θειούχο πολυφαινυλένιο,
— συνθετικές ίνες µη συνεχείς από πολυµερές του χλωριούχου βινιλίου,
— άλλες συνθετικές ίνες µη συνεχείς,
— τεχνητές ίνες µη συνεχείς από βισκόζη,
— άλλες τεχνητές ίνες µη συνεχείς,
— νήµατα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήµατα εύκαµπτα τµήµατα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγµένα µε
άλλο νήµα,
— νήµατα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήµατα εύκαµπτα τµήµατα από πολυεστέρα, έστω και περιτυλιγµένα µε
άλλο νήµα,
— προϊόντα της κλάσης 5605 (µεταλλικές κλωστές και νήµατα επιµεταλλωµένα), στα οποία έχει ενσωµατωθεί λουρίδα που
έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασµα αργιλίου είτε από µία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυµµένη
ή όχι µε σκόνη αργιλίου, πλάτους µέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί µέσω διαφανούς ή έγχρωµης κολλητικής ουσίας µεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες,
— άλλα προϊόντα της κλάσης 5605.
Π.χ.:
Νήµα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από βαµβακερές ίνες της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες µη συνεχείς της
κλάσης 5506, είναι ένα νήµα ανάµεικτο (σύµµεικτο). Εποµένως, µη καταγόµενες συνθετικές ίνες µη συνεχείς, που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χηµικών ουσιών ή υφαντικού πολτού), δύνανται να
χρησιµοποιηθούν µέχρι 10 τοις εκατό κατά βάρος του νήµατος.
Π.χ.:
Ύφασµα από µαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήµατα από µαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες
µη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασµα ανάµεικτο (σύµµεικτο). Εποµένως, µη καταγόµενα συνθετικά νήµατα που
δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χηµικών ουσιών ή υφαντικού πολτού) ή
µάλλινα νήµατα που δεν ικανοποιούν τους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση φυσικών ινών που δεν έχουν
χτενιστεί, λαναριστεί ή µεταποιηθεί µε άλλο τρόπο για τη νηµατοποίηση) ή συνδυασµός των δύο αυτών τύπων νηµάτων
δύνανται να χρησιµοποιούνται σε αναλογία µέχρι 10 τοις εκατό κατά βάρος του υφάσµατος.
Π.χ.:
Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαµβακερά νήµατα της κλάσης 5205 και από
βαµβακερό ύφασµα της κλάσης 5210, θεωρείται σύµµεικτο προϊόν µόνον αν το ίδιο βαµβακερό ύφασµα είναι σύµµεικτο
ύφασµα που κατασκευάστηκε από νήµατα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα βαµβακερά νήµατα που
χρησιµοποιήθηκαν είναι αυτά τα ίδια σύµµεικτα.

L 304/117

L 304/118

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Π.χ.:
Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια έχει κατασκευαστεί από βαµβακερά νήµατα της κλάσης 5205 και από συνθετικό
ύφασµα της κλάσης 5407, τότε προφανώς τα χρησιµοποιούµενα νήµατα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες
και συνεπώς η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι σύµµεικτο προϊόν.

Π.χ.:
Ένας τάπητας φουντωτός, κατασκευασµένος από τεχνητά νήµατα και νήµατα από βαµβάκι, µε υπόθεµα από γιούτα, είναι ένα
σύµµεικτο προϊόν γιατί χρησιµοποιούνται τρεις υφαντικές ύλες. Συνεπώς, οι µη καταγόµενες ύλες οι οποίες χρησιµοποιούνται
σε στάδιο κατασκευής πιο προχωρηµένο από εκείνο που προβλέπεται από τον κανόνα, είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται υπό
τον όρο ότι το συνολικό τους βάρος δεν υπερβαίνει το 10 % του βάρους των υφαντικών υλών του τάπητα. Έτσι, τα τεχνητά
νήµατα ή/και το υπόθεµα από γιούτα είναι δυνατό να εισαχθούν κατά το στάδιο της κατασκευής εφόσον πληρούνται οι όροι
βάρους.
3. Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν «νήµατα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήµατα εύκαµπτα τµήµατα από
πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγµένα µε άλλο νήµα», αυτή η ανοχή είναι 20 % όσον αφορά τα νήµατα.
4. Στην περίπτωση προϊόντων στα οποία έχει ενσωµατωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό
έλασµα αργιλίου είτε από µία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυµµένη ή όχι µε σκόνη αργιλίου, πλάτους µέχρι και 5 mm και η
οποία έχει συγκολληθεί µεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, η ανοχή αυτή είναι 30 % όσον αφορά την εν λόγω λουρίδα.
Σηµείωση 6
1. Τα έτοιµα υφαντουργικά προϊόντα, για τα οποία υπάρχει υποσηµείωση στον πίνακα που παραπέµπει στην παρούσα επεξηγηµατική σηµείωση, υφαντικές ύλες µε εξαίρεση τα είδη φοδραρίσµατος και εσωτερικών επενδύσεων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το έτοιµο προϊόν, είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται υπό τον όρο ότι
κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 8 % της τιµής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος.
2. Με την επιφύλαξη της σηµείωσης 6.3, ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 µπορεί να χρησιµοποιούνται
ελεύθερα για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες.
Π.χ.:
Εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριµένο είδος από υφαντική ύλη, όπως παντελόνια, ότι πρέπει να χρησιµοποιηθούν νήµατα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από µέταλλο, όπως κουµπιά, επειδή τα κουµπιά δεν υπάγονται στα
κεφάλαια 50 έως 63. Για τον ίδιο λόγο, δεν απαγορεύονται οι σούστες, αν και κανονικά οι σούστες περιέχουν υφαντικές
ύλες.
3. Όταν εφαρµόζεται κανόνας που προβλέπει ποσοστά, η αξία των υλών που δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό της αξίας των µη καταγόµενων υλών που ενσωµατώνονται.
Σηµείωση 7
1. Οι «καθορισµένες επεξεργασίες», σύµφωνα µε την έννοια των κωδικών ΣΟ ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2092
και ex 3403, είναι οι ακόλουθες:
α) η εν κενώ απόσταξη·
β) η επαναπόσταξη µε µέθοδο πολύ προωθηµένης κλασµατοποίησης (1)·
γ) η πυρόλυση·
δ) ο ανασχηµατισµός ή αναµόρφωση·
ε) η εκχύλιση µε εκλεκτικούς διαλύτες·
στ) η επεξεργασία που περιλαµβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία µε πυκνό θειικό οξύ ή µε ατµίζον θειικό οξύ ή
µε τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση µε αλκαλικά µέσα, αποχρωµατισµό και καθαρισµό µε γη
ενεργό από τη φύση της, µε ενεργοποιηµένη γη, µε ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·
ζ) ο πολυµερισµός·
η) η αλκυλίωση·
θ) ο ισοµερισµός.
(1) Βλέπε πρόσθετη επεξηγηµατική σηµείωση 4 στοιχείο β) στο κεφάλαιο 27 της συνδυασµένης ονοµατολογίας.
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2. Οι «καθορισµένες επεξεργασίες» σύµφωνα µε την έννοια των κωδικών ΣΟ 2710, 2711 και 2712 είναι οι ακόλουθες:
α) η εν κενώ απόσταξη·
β) η επαναπόσταξη µε µέθοδο πολύ προωθηµένης κλασµατοποίησης (1)·
γ) η πυρόλυση·
δ) ο ανασχηµατισµός ή αναµόρφωση·
ε) η εκχύλιση µε εκλεκτικούς διαλύτες·
στ) η επεξεργασία που περιλαµβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία µε πυκνό θειικό οξύ ή µε ατµίζον θειικό οξύ ή
µε τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση µε αλκαλικά µέσα, αποχρωµατισµό και καθαρισµό µε γη
ενεργό από τη φύση της, µε ενεργοποιηµένη γη, µε ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·
ζ) ο πολυµερισµός·
η) η αλκυλίωση·
θ) ο ισοµερισµός·
ι) η αποθείωση, µε χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά όσον αφορά τα βαρέα έλαια του κωδικού ΣΟ ex 2710, µε την οποία
επιτυγχάνεται µείωση τουλάχιστον κατά 85 τοις εκατό της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία (µέθοδος ASTM D 1266-59 T)·
ια) η αποπαραφίνωση µε µέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα του κωδικού ΣΟ 2710·
ιβ) η επεξεργασία µε υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για προϊόντα του κωδικού ΣΟ ex 2710,
κατά την οποία το υδρογόνο µετέχει ενεργά σε χηµική αντίδραση, που πραγµατοποιείται µε πίεση ανώτερη των 20 bar
και σε θερµοκρασία ανώτερη των 250 βαθµών Κελσίου, µε τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές επεξεργασίες µε υδρογόνο
των λιπαντικών λαδιών του κωδικού ΣΟ ex 2710, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώµατος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία µε υδρογόνο ή ο αποχρωµατισµός), δεν θεωρούνται, αντίθετα ως καθορισµένες επεξεργασίες·
ιγ) η απόσταξη µε ατµοσφαιρική πίεση (αποκλειστικά όσον αφορά προϊόντα του κωδικού ΣΟ 2710) εφόσον αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών, λιγότερο από 30 % στους 300 βαθµούς Κελσίου, σύµφωνα µε τη
µέθοδο ASTM D 86·
ιδ) η επεξεργασία µε ηλεκτρική εκκένωση ρεύµατος υψηλής συχνότητας (αποκλειστικά για λιπαντικά λάδια άλλα από το
πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως και τα πετρέλαια εξωτερικής καύσεως του κωδικού ΣΟ ex 2710.
3. Κατά την έννοια των κωδικών ΣΟ ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, οι απλές εργασίες όπως ο
καθαρισµός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισµός του ύδατος, η διήθηση, ο χρωµατισµός, η σήµανση, η επίτευξη
δεδοµένης περιεκτικότητας σε θείο, όλοι οι συνδυασµοί των πράξεων αυτών ή παρόµοιες πράξεις δεν προσδίδουν την
ιδιότητα καταγωγής.

(1) Βλέπε πρόσθετη επεξηγηµατική σηµείωση 4 στοιχείο β) στο κεφάλαιο 27 της συνδυασµένης ονοµατολογίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 4
Πίνακας των επεξεργασιών ή µεταποιήσεων επί µη καταγόµενων υλών που προσδίδουν τον χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος
Τα προϊόντα που απαριθµούνται στον πίνακα είναι δυνατό να µην καλύπτονται στο σύνολό τους από τη συµφωνία.
Είναι συνεπώς απαραίτητο να διενεργούνται διαβουλεύσεις µε τα άλλα µέρη της συµφωνίας.

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

Κεφάλαιο 1

Ζώα ζωντανά

Κεφάλαιο 2

Κρέατα και
βρώσιµα

σφαγίων

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες των κεφαλαίων 1
και 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

Κεφάλαιο 3

Ψάρια και µαλακόστρακα, µαλάκια και
άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες του κεφαλαίου 3
πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

ex κεφάλαιο 4

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας· αυγά
πτηνών· µέλι φυσικό· βρώσιµα προϊόντα
ζωικής προέλευσης, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού· εκτός
από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες του κεφαλαίου 4
πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

Βουτυρόγαλα, πηγµένο γάλα και πηγµένη
κρέµα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα
και κρέµες που έχουν υποστεί ζύµωση ή
έχουν καταστεί όξινα, έστω και συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα ή µε
προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες του
κεφαλαίου 4 πρέπει να έχουν παραχθεί
εξ ολοκλήρου
– όλοι οι χρησιµοποιούµενοι φρουτοχυµοί (εκτός των χυµών ανανά, κίτρου
ή γκρέιπ-φρουτ) της κλάσης 2009
πρέπει να είναι ήδη καταγόµενοι
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιµής «εκ του
εργοστασίου» του προϊόντος

ex κεφάλαιο 5

Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού· εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες του κεφαλαίου 5
πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

ex 0502

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου,
επεξεργασµένες

Καθαρισµός, απολύµανση, διαλογή και
τέντωµα τριχών χοίρου ή αγριόχοιρου

Κεφάλαιο 6

Φυτά ζωντανά και άλλα φυτά, βολβοί,
ρίζες και παρόµοια είδη· άνθη και διακοσµητικά φυλλώµατα

Παρασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες του
κεφαλαίου 6 πρέπει να έχουν παραχθεί
εξ ολοκλήρου
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιµής «εκ του εργοστασίου»
του προϊόντος

Κεφάλαιο 7

Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι
βρώσιµα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες του κεφαλαίου 7
πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

0403

Όλα τα χρησιµοποιούµενα ζώα του κεφαλαίου 1 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου
παραπροϊόντα
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Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

Κεφάλαιο 8

Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες
εσπεριδοειδών ή πεπονιών

Παρασκευή κατά την οποία:
– όλοι οι καρποί κα τα φρούτα πρέπει
να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 9

Καφές, τσάι, µατέ και µπαχαρικά· εκτός
από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες του κεφαλαίου 9
πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

0901

Καφές, έστω και καβουρντισµένος ή
χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες
καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι
αναλογίες του µείγµατος

Παρασκευή από τις ύλες οποιασδήποτε
κλάσης

0902

Τσάι, έστω και αρωµατισµένο

Παρασκευή από τις ύλες οποιασδήποτε
κλάσης

Μείγµατα µπαχαρικών

Παρασκευή από τις ύλες οποιασδήποτε
κλάσης

∆ηµητριακά

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες του κεφαλαίου 10 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

ex κεφάλαιο 11

Προϊόντα αλευροποιίας· βύνη· άµυλα
κάθε είδους· ινουλίνη· γλουτένη σίτου
εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιµοποιούµενα δηµητριακά, ρίζες και
βολβοί της κλάσης 0714 ή οι καρποί
πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

ex 1106

Αλεύρια και σιµιγδάλια από ξερά όσπρια
της κλάσης 0713 αποφλοιωµένα

Ξήρανση και
κλάσης 0708

Κεφάλαιο 12

Σπέρµατα
και
καρποί
ελαιώδεις·
σπέρµατα, σπόροι και διάφοροι καρποί·
βιοµηχανικά και φαρµακευτικά φυτά·
άχυρα και χορτονοµές

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες του κεφαλαίου 12 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

1301

Γοµαλάκα· γόµες, ρητίνες, γόµες-ρητίνες
και ελαιορητίνες (π.χ. βάλσαµα), φυσικές

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών της
κλάσης 1301 δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

1302

Χυµοί και εκχυλίσµατα φυτικά. Πηκτικές
ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις.
Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και
πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιηµένα:

ex 0910

Κεφάλαιο 10

άλεση

όσπριων

της

– βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, τροποποιηµένα:

Παρασκευή από βλεννώδη και πηκτικά,
µη τροποποιηµένα

– άλλα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

Κεφάλαιο 14

Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα
φυτικής προέλευσης που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες του κεφαλαίου 14 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

ex κεφάλαιο 15

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά· προϊόντα
της διάσπασης αυτών· λίπη βρώσιµα επεξεργασµένα· κεριά ζωικής ή φυτικής
προέλευσης· εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από εκείνη του
προϊόντος

1501

1502

1504

ex 1505

1506

Χοιρινά λίπη (συµπεριλαµβανοµένου και
του saindoux) και λίπη πουλερικών,
άλλα από εκείνα των κλάσεων 0209 ή
1503:
– λίπη από κόκαλα ή κατάλοιπα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης εκτός των κλάσεων 0203, 0206
ή 0207 ή τα κόκαλα της κλάσης 0506

– άλλα

Παρασκευή από κρέας ή βρώσιµα παραπροϊόντα
σφαγίων
χοιρινών
της
κλάσης 0203 ή 0206 ή από κρέας και
βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0207

Λίπη
βοοειδών,
αιγοειδών, άλλα
κλάσης 1503

προβατοειδών
ή
από εκείνα της

– λίπη από κόκαλα ή κατάλοιπα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων
0201, 0202, 0204 ή 0206 ή τα κόκαλα
της κλάσης 0506

– άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες του κεφαλαίου 2
πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

Λίπη και έλαια και τα κλάσµατά τους,
ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω
και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς
µετασχηµατισµένα:
– στερεά κλάσµατα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων και των
άλλων υλών της κλάσης 1504

– άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες των κεφαλαίων 2
και 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

Λανολίνη εξευγενισµένη

Παρασκευή
από
κλάσης 1505

εριολίπος

της

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα
κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα,
αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα:
– στερεά κλάσµατα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων και των
άλλων υλών της κλάσης 1506

– άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες του κεφαλαίου 2
πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

30.9.2004
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Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

1507 έως 1515

Φυτικά έλαια και τα κλάσµατά τους

– λάδι σόγιας, αραχιδέλαιο, φοινικέλαιο,
λάδι κοκκοφοινίκων (κοπρά), φοινικοπυρήνων ή babassu, tung (abrasin)
oleococca, oiticica, κερί myrica, κερί
Ιαπωνίας, κλάσµατα του λαδιού jojoba
και λάδια που προορίζονται για τεχνική ή βιοµηχανική χρήση, εκτός από
την παρασκευή προϊόντων για ανθρώπινη διατροφή

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από εκείνη του
προϊόντος

– στερεά κλάσµατα, εκτός εκείνων του
λαδιού jojoba

Παρασκευή από άλλες
κλάσεων 1507 έως 1515

– άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες φυτικές ύλες πρέπει
να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

1516

Λίπη και λάδια ζωικής ή φυτικής προέλευσης και τα κλάσµατά τους, µερικώς ή
ολικώς υδρογονωµένα, διεστεροποιηµένα,
επανεστεροποιηµένα ή ελαϊδινισµένα (µε
ισοµέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισµένα (εκτός από αλλιώς παρασκευασµένα λίπη και λάδια και τα
κλάσµατά τους)

Παρασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες του
κεφαλαίου 2 πρέπει να έχουν παραχθεί
εξ ολοκλήρου
– όλες οι χρησιµοποιούµενες φυτικές
ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου. Είναι ωστόσο δυνατό να
χρησιµοποιούνται ύλες των κλάσεων
1507, 1508, 1511 και 1513

1517

Μαργαρίνη. Μείγµατα ή παρασκευάσµατα
βρώσιµα από λίπη ή λάδια ζωικά ή
φυτικά ή από τα κλάσµατα διαφόρων
λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού,
άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής
και τα κλάσµατά τους της κλάσης 1516

Παρασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες των
κεφαλαίων 2 και 4 πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου
– όλες οι χρησιµοποιούµενες φυτικές
ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου. Είναι ωστόσο δυνατό να
χρησιµοποιούνται ύλες των κλάσεων
1507, 1508, 1511 και 1513

Κεφάλαιο 16

Παρασκευάσµατα κρεάτων, ψαριών ή
µαλακοστράκων, µαλακίων ή άλλων
ασπόνδυλων υδροβίων

Παρασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1.
Όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες του
κεφαλαίου 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

ex κεφάλαιο 17

Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσµατα
εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από εκείνη του
προϊόντος

ex 1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα
και ζαχαρόζη χηµικά καθαρή, σε στερεή
κατάσταση, αρωµατισµένα ή µε προσθήκη
χρωστικών ουσιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
οποιασδήποτε χρησιµοποιούµενης ύλης
του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ύλες

των

L 304/124

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

30.9.2004

Κωδικός ΕΣ
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καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

1702

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαµβάνεται
η λακτόζη, η µαλτόζη, η γλυκόζη και η
φρουκτόζη (λεβυλόζη), χηµικώς καθαρά,
σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από
ζάχαρη χωρίς προσθήκη αρωµατικών ή
χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του
µελιού, έστω και αναµειγµένα µε φυσικό
µέλι. Ζάχαρα και µελάσες καραµελωµένα:
– Χηµικώς καθαρή µαλτόζη και φρουκτόζη

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων και των
άλλων υλών της κλάσης 1702

– Άλλα ζάχαρα, σε στερεή κατάσταση,
αρωµατισµένα ή µε προσθήκη χρωστικών ουσιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
οποιασδήποτε χρησιµοποιούµενης ύλης
του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να είναι
ήδη καταγόµενες

ex 1703

Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισµό (ραφινάρισµα)
της ζάχαρης, αρωµατισµένες ή µε
προσθήκη χρωστικών ουσιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
οποιασδήποτε χρησιµοποιούµενης ύλης
του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα
οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα)

Παρασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 18

Κακάο και παρασκευάσµατα αυτού

Παρασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

1901

Εκχυλίσµατα βύνης. Παρασκευάσµατα
διατροφής από αλεύρια, σιµιγδάλια,
άµυλα ή εκχυλίσµατα βύνης που δεν
περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί
πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού. Παρασκευάσµατα διατροφής από
προϊόντα των κλάσεων 0401 µέχρι
0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος
κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας
βάσεως και δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού:
– Εκχυλίσµατα βύνης

Παρασκευή από δηµητριακά του κεφαλαίου 10

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

1902

Ζυµαρικά εν γένει, έστω και ψηµένα ή
παραγεµισµένα (µε κρέας ή άλλες ουσίες)
ή και αλλιώς παρασκευασµένα όπως
σπαγέτα, µακαρόνια, νούγιες, λαζάνια,
gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο
σιµιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασµένο
– που περιέχουν 20 % ή λιγότερο κατά
βάρος κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων,
ψάρια, µαλακόστρακα ή µαλάκια

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιµοποιούµενα δηµητριακά και τα παράγωγά τους (εκτός του σκληρού σίτου και
των παραγώγων του) πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

– που περιέχουν περισσότερο του 20 %
κατά βάρος κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια, µαλακόστρακα ή µαλάκια

Παρασκευή κατά την οποία:
– όλα τα χρησιµοποιούµενα δηµητριακά
(εκτός του σκληρού σίτου και των
παραγώγων του), πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες των
κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

1903

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής
παρασκευασµένα από άµυλα, µε µορφή
νιφάδων, θρόµβων, κόκκων στρογγυλών,
σκυβάλων ή µε παρόµοιες µορφές

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από το άµυλο πατάτας της
κλάσης 1108

1904

Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά που
λαµβάνονται µε διόγκωση ή φρύξη (π.χ.
καλαµπόκι σε νιφάδες-κορν-φλέικς).
∆ηµητριακά άλλα από το καλαµπόκι, σε
κόκκους ή µε µορφή νιφάδων ή άλλων
επεξεργασµένων κόκκων (εκτός από
αλεύρι ή σιµιγδάλι), προψηµένα ή αλλιώς
παρασκευασµένα, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

Παρασκευή:
– από ύλες που δεν υπάγονται στην
κλάση 1806
– κατά την οποία όλα τα χρησιµοποιούµενα δηµητριακά και το αλεύρι (εκτός
του σκληρού σίτου και των παραγώγων του) πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου
– κατά την οποία η αξία όλων των υλών
του κεφαλαίου 17 που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το
30 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή
µπισκοτοποιίας, έστω και µε προσθήκη
κακάου. όστιες, κάψουλες κενές των
τύπων που χρησιµοποιούνται για
φάρµακα, αζυµοσφραγίδες, ξεραµένες
ζύµες από αλεύρι ή άµυλο κάθε είδους
σε φύλλα και παρόµοια προϊόντα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, µε εξαίρεση τις ύλες του κεφαλαίου 11

ex κεφάλαιο 20

Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και
φρούτων ή άλλων µερών φυτών, εκτός
από:

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιµοποιούµενα φρούτα, οι καρποί ή τα
λαχανικά πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

ex 2001

Ίγναµα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόµοια βρώσιµα µέρη
φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε
άµυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του
5 %, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε
ξίδι ή οξικό οξύ

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από εκείνη του
προϊόντος

ex 2004 και
ex 2005

Πατάτες µε µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών
ή νιφάδων παρασκευασµένες ή διατηρηµένες µε τρόπο άλλο από ξίδι ή οξικό
οξύ

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από εκείνη του
προϊόντος
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καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

2006

Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες
καρπών και φρούτων και άλλα µέρη
φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγισµένα, µε
στιλπνή ή κρυσταλλική εµφάνιση)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
οποιασδήποτε χρησιµοποιούµενης ύλης
του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

2007

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες,
πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων,
που λαµβάνονται από βράσιµο, µε ή
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Παρασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 2008

– Καρποί χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
αλκοόλης

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των καταγόµενων καρπών και ελαιούχων
σπόρων των κλάσεων 0801, 0802 και
1202 έως 1207 που χρησιµοποιούνται
πρέπει να υπερβαίνει το 60 % της τιµής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– Βούτυρο αράπικων φιστικιών µείγµατα
µε βάση δηµητριακά· καρδιές κοκκοφοινίκων, καλαµπόκι

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από εκείνη του
προϊόντος

– Άλλα εκτός από φρούτα και καρπούς
παρασκευασµένους όχι µε ατµό ούτε
βρασµένους στο νερό, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, κατεψυγµένα

Παρασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Χυµοί φρούτων (στους οποίους περιλαµβάνεται και ο µούστος σταφυλιών) ή
λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί
ζύµωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, µε ή
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Παρασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

∆ιάφορα παρασκευάσµατα
εκτός από:

διατροφής

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από εκείνη του
προϊόντος

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ, τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση τα εν λόγω
προϊόντα ή τον καφέ, το τσάι και το
µατέ· κιχώριο φρυγµένο και άλλα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσµατα,
αποστάγµατα και συµπυκνώµατα αυτών

Παρασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– το χρησιµοποιούµενο κιχώριο πρέπει
να έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου

2009

ex κεφάλαιο 21
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καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

2103

Παρασκευάσµατα για σάλτσες και
σάλτσες παρασκευασµένες. Αρτύµατα και
καρυκεύµατα, σύνθετα. Αλεύρι από
σινάπι και µουστάρδα παρασκευασµένη:
– Παρασκευάσµατα για σάλτσες και
σάλτσες παρασκευασµένες. Αρτύµατα
και καρυκεύµατα, σύνθετα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος.
Είναι ωστόσο δυνατό να χρησιµοποιείται
αλεύρι από σινάπι ή µουστάρδα παρασκευασµένη

– Αλεύρι από σινάπι και µουστάρδα
παρασκευασµένη

Παρασκευή από τις ύλες οποιασδήποτε
κλάσης

ex 2104

Παρασκευάσµατα για σούπες και ζωµούς.
Σούπες και ζωµοί παρασκευασµένα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, µε εξαίρεση τα παρασκευασµένα
ή διατηρηµένα λαχανικά των κλάσεων
2002 έως 2005

2106

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού

Παρασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Ποτά, αλκοολούχα ποτά και ξίδι εκτός
από:

Παρασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– όλα τα σταφύλια ή οποιαδήποτε ύλη
που προέρχεται από χρησιµοποιούµενα
σταφύλια πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

2202

Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα
µεταλλικά και τα αεριούχα νερά, µε
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
ή αρωµατισµένα, και άλλα µη αλκοολούχα ποτά, µε εξαίρεση τους χυµούς
φρούτων ή λαχανικών του κωδικού ΣΟ
2009:

Παρασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
– όλοι οι χρησιµοποιούµενοι φρουτοχυµοί (εκτός των χυµών ανανά, κίτρου
και γκρέηπφρουτ) πρέπει να είναι ήδη
καταγόµενοι

2208

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε
κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του
80 % vol. Αποστάγµατα, λικέρ και άλλα
οινοπνευµατώδη ποτά

Παρασκευή:
– από ύλες που δεν κατατάσσονται στις
κλάσεις 2207 ή 2208,
– κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή
οποιαδήποτε ύλη που προέρχεται από
σταφύλια πρέπει να είναι πλήρως
παραχθέντα ή αν όλες οι υπόλοιπες
χρησιµοποιούµενες ύλες είναι ήδη
καταγόµενες, µπορεί να χρησιµοποιηθεί αράκ σε ποσοστό που δεν
υπερβαίνει 5 % κατ' όγκο

ex κεφάλαιο 22
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(3) ή (4)

ex κεφάλαιο 23

Υπολείµµατα και απορρίµµατα των
βιοµηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές
παρασκευασµένες για ζώα, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από εκείνη του
προϊόντος

ex 2301

Αλεύρια φάλαινας· αλεύρια, σκόνες και
συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων, από
ψάρια ή καρκινοειδή (µαλακόστρακα),
µαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια
ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες των κεφαλαίων
2 και 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

ex 2303

Κατάλοιπα της αµυλοποιίας καλαµποκιού
(µε εξαίρεση τα συµπυκνωµένα νερά
µουσκέµατος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη που µετριέται σε ξερή ύλη
ανώτερης του 40 % κατά βάρος

Παρασκευή κατά την οποία το χρησιµοποιούµενο καλαµπόκι πρέπει να έχει
παραχθεί εξ ολοκλήρου

ex 2306

Πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα από
την εξαγωγή ελαιολάδου, που έχουν
περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο
ανώτερη του 3 %

Παρασκευή κατά την οποία οι χρησιµοποιούµενες ελιές πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

2309

Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων

Παρασκευή κατά την οποία:
– όλα τα χρησιµοποιούµενα δηµητριακά,
ζάχαρα ή µελάσες, κρέας ή γάλα,
πρέπει να είναι ήδη καταγόµενα
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες του
κεφαλαίου 3 πρέπει να έχουν παραχθεί
εξ ολοκλήρου

Καπνά και βιοµηχανοποιηµένα υποκατάστατα καπνού, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες του κεφαλαίου 24 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

Πούρα (στα οποία περιλαµβάνονται και
εκείνα µε κοµµένα τα άκρα), πουράκια
και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα
του καπνού

Παρασκευή κατά την οποία το 70 %
τουλάχιστον κατά βάρος των χρησιµοποιούµενων µη βιοµηχανοποιηµένων
καπνών ή των απορριµµάτων καπνού της
κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγόµενα

ex 2403

Καπνός για κάπνισµα

Παρασκευή κατά την οποία το 70 %
τουλάχιστον κατά βάρος των χρησιµοποιούµενων µη βιοµηχανοποιηµένων
καπνών ή των απορριµµάτων καπνού της
κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγόµενα

ex κεφάλαιο 25

Αλάτι, θείο, γαίες και πέτρες, γύψος,
ασβέστης και τσιµέντα, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από εκείνη του
προϊόντος

ex 2504

Φυσικός, κρυσταλλικός γραφίτης, εµπλουτισµένος µε άνθρακα, καθαρισµένος,
αλεσµένος

Εµπλουτισµός µε άνθρακα, καθαρισµός
και άλεση του ακατέργαστου κρυσταλλικού γραφίτη

ex 2515

Μάρµαρα, απλά κοµµένα µε πριόνι ή
άλλον τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήµατος τετραγώνου ή ορθογωνίου, πάχους
ίσου ή κατώτερου των 25 cm

Κοπή, µε πριονισµό ή άλλον τρόπο,
µαρµάρου (ακόµη και ήδη κοµµένου)
πάχους µεγαλυτέρου των 25 cm

ex 2516

Γρανίτης,
πορφυρίτης,
βασάλτης,
ψαµµίτης και άλλες πέτρες για πελέκηµα
ή κτίσιµο, απλά κοµµένες, µε πριόνι ή
άλλον τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήµατος τετραγώνου ή ορθογωνίου, πάχους
ίσου ή κατώτερου των 25 cm

Κοπή, µε πριονισµό ή άλλον τρόπο,
πέτρας (ακόµη και ήδη κοµµένης) πάχους
µεγαλυτέρου των 25 cm

ex κεφάλαιο 24
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(2)

(3) ή (4)

ex 2518

∆ολοµίτης πυρωµένος

Πύρωση µη πυρωµένου δολοµίτη

ex 2519

Θρυµµατισµένο
φυσικό
ανθρακικό
µαγνήσιο (µαγνησίτης), σε κιβώτια ερµητικά κλεισµένα, και οξείδιο του µαγνησίου, έστω και καθαρό, άλλο από
µαγνησία που αποκτήθηκε µε τήξη µε
ηλεκτρισµό ή από πυρωµένη αδρανή
µαγνησία (φρυγµένη)

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του
προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να
χρησιµοποιείται
φυσικό
ανθρακικό
µαγνήσιο (µαγνησίτης)

ex 2520

Γύψος ψηµένος, παρασκευασµένος ειδικά
για την οδοντιατρική

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 2524

Ίνες αµιάντου

Παρασκευή από συµπυκνώµατα αµιάντου

ex 2525

Μαρµαρυγίας σε σκόνη

Παρασκευή µε άλεση µαρµαρυγία ή
απορριµµάτων µαρµαρυγία

ex 2530

Χρωστικές γαίες, πυρωµένες (φρυγµένες)
ή σε σκόνη

Παρασκευή µε πύρωση (φρύξη) ή άλεση
χρωστικών γαιών

Μεταλλεύµατα, σκουριές και τέφρες

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

ex κεφάλαιο 27

Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και
προϊόντα
της
απόσταξης
αυτών,
ασφαλτώδεις ύλες, ορυκτά κεριά, εκτός
από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από εκείνη του
προϊόντος

ex 2707

Λάδια στα οποία τα αρωµατικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος σε σχέση
µε τα µη αρωµατικά, δηλαδή λάδια
ανάλογα µε τα ορυκτά λάδια που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερµοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα,
που αποστάζουν το 65 % τουλάχιστον
του όγκου τους στους 250 °C (περιλαµβανοµένων των µειγµάτων αποσταγµάτων
πετρελαίου και βενζόλης) και προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω
καθορισµένης επεξεργασίας (1)
ή
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι
δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες που
υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την
προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2709

Λάδια ακατέργαστα από ασφαλτούχα
ορυκτά

Πυρόλυση ασφαλτούχων υλών

2710

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα
ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια.
Παρασκευάσµατα που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού, που
περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα
ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά
αποτελούν το βασικό συστατικό

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω
καθορισµένης επεξεργασίας (2)
ή
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι
δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες που
υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την
προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 26

L 304/130

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

30.9.2004

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

2711

Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω
καθορισµένης επεξεργασίας (2)
ή
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι
δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες που
υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την
προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

2712

Βαζελίνη, παραφίνη, κερί πετρελαίου µικροκρυστάλλινο,
«slack
wax»,
οζοκηρίτης κερί από λιγνίτη, κερί από
τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόµοια
προϊόντα που παίρνονται µε σύνθεση ή
µε άλλες µεθόδους, έστω και χρωµατισµένα

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω
καθορισµένης επεξεργασίας (2)
ή
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι
δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες που
υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την
προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

2713

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείµµατα των λαδιών πετρελαίου ή των
ασφαλτούχων ορυκτών

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω
καθορισµένης επεξεργασίας (1)
ή
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι
δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες που
υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την
προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

2714

Άσφαλτοι εν γένει φυσικές· σχίστες και
άµµος, ασφαλτούχα· ασφαλτίτες και
πετρώµατα ασφαλτούχα

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω
καθορισµένης επεξεργασίας (1)
ή
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι
δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες που
υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την
προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

2715

Μείγµατα ασφαλτικά µε βάση τη φυσική
άσφαλτο, εν γένει την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειµµα
αυτής (όπως π.χ. µαστίχες ασφαλτούχες,
cut-backs)

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω
καθορισµένης επεξεργασίας (1)
ή
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι
δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες που
υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την
προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Ανόργανα χηµικά προϊόντα ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιµων µετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των
µετάλλων των σπανίων γαιών ή των ισοτόπων, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του
προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να
χρησιµοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex κεφάλαιο 28

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

30.9.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 304/131

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

ex 2805

«Μischmetall»

Παρασκευή µε θερµική ή ηλεκτρολυτική
επεξεργασία κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 2811

Τριοξείδιο του θείου

Παρασκευή από διοξείδιο του θείου

ex 2833

Θειικό αργίλιο

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 2840

Υπερβορικό νάτριο

Παρασκευή από πεντένυδρο βόρακα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 29

Οργανικά χηµικά προϊόντα εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του
προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να
χρησιµοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 2901

Υδρογονάνθρακες άκυκλοι, που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω
καθορισµένης επεξεργασίας (1)
ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι
δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες που
υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την
προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
ex 2902

Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες (εκτός από τα αζουλένια), βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλια, που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω
καθορισµένης επεξεργασίας (1)
ή
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι
δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες που
υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την
προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2905

Άλατα µετά µετάλλων των αλκοολών
αυτής της κλάσης και αιθανόλης

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, περιλαµβανοµένων άλλων υλών
της κλάσης 2905. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται αλκοξείδια που
υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την
προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

L 304/132

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

2915

Οξέα
µονοκαρβοξυλικά
άκυκλα
κορεσµένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα
αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα
ή νιτροδωµένα παράγωγά τους

Παρασκευή από υλικά οποιασδήποτε
κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών των κλάσεων
2915 και 2916 δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 20 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 2932

– Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλογονωνοµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή
νιτροδωµένα παράγωγά τους
– Κυκλικές ακετάλες και εσωτερικές
ηµιακετάλες και τα αλογονωµένα
σουλφονωµένα, νιτρωµένα και νιτροδωµένα παράγωγά τους

Παρασκευή από υλικά οποιασδήποτε
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων υλών της κλάσης 2909
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
Παρασκευή από τις ύλες οποιασδήποτε
κλάσης

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

2933

Ενώσεις ετεροκυκλικές µόνον µε ετεροάτοµο(-α) αζώτου

Παρασκευή από υλικά οποιασδήποτε
κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών των κλάσεων
2932 και 2933 δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 20 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

2934

Νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους·
άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις

Παρασκευή από υλικά οποιασδήποτε
κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών των κλάσεων
2932, 2933 και 2934 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 20 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Φαρµακευτικά προϊόντα· εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του
προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να
χρησιµοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex κεφάλαιο 30

3002

Αίµα ανθρώπων. Αίµα ζώων παρασκευασµένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί,
άλλα κλάσµατα του αίµατος, τροποποιηµένα ανοσολογικά προϊόντα, λαµβανόµενα µε βιοτεχνολογικές µεθόδους.
Εµβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες µικροοργανισµών (µε εξαίρεση τις ζύµες) και
παρόµοια προϊόντα:

– Προϊόντα που αποτελούνται από
συστατικά αναµεµιγµένα µεταξύ τους,
παρασκευασµένα για θεραπευτικές ή
προφυλακτικές χρήσεις, ή µη αναµεµιγµένα προϊόντα, παρασκευασµένα
για τις ίδιες χρήσεις, που παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ή είναι συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

– Άλλα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, περιλαµβανοµένων άλλων υλών
της κλάσης 3002. Οι ύλες µε αυτή την
περιγραφή είναι επίσης δυνατόν να χρησιµοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

30.9.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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L 304/133

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

3003 και 3004

– – Αίµα ανθρώπων

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, περιλαµβανοµένων άλλων υλών
της κλάσης 3002. Οι ύλες µε αυτή την
περιγραφή είναι επίσης δυνατόν να χρησιµοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– – Αίµα ζώων παρασκευασµένο για
θεραπευτικές ή προφυλακτικές
χρήσεις

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, περιλαµβανοµένων άλλων υλών
της κλάσης 3002. Οι ύλες µε αυτή την
περιγραφή είναι επίσης δυνατόν να χρησιµοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– – Συστατικά του αίµατος, εκτός από
τους αντιορούς, την αιµοσφαιρίνη,
τη γλοβουλίνη του αίµατος και τον
ορό γλοβουλίνης

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, περιλαµβανοµένων άλλων υλών
της κλάσης 3002. Οι ύλες µε αυτή την
περιγραφή είναι επίσης δυνατόν να χρησιµοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– – Αιµοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του
αίµατος και ορός γλοβουλίνης

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, περιλαµβανοµένων άλλων υλών
της κλάσης 3002. Οι ύλες µε αυτή την
περιγραφή είναι επίσης δυνατόν να χρησιµοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– – Άλλα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, περιλαµβανοµένων άλλων υλών
της κλάσης 3002. Οι ύλες µε αυτή την
περιγραφή είναι επίσης δυνατόν να χρησιµοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Φάρµακα (µε εξαίρεση τα προϊόντα των
κλάσεων 3002, 3005 και 3006)
– που παρασκευάζονται από αµικακίνη
της κλάσης 2941
– άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του
προϊόντος.
Εντούτοις,
ύλες
της
κλάσης 3003 ή 3004 είναι δυνατόν να
χρησιµοποιούνται, υπό την προϋπόθεση
ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει
το 20 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος
Παρασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες
της κλάσης 3003 ή 3004 είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν υπερβαίνει το 20 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος
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ex κεφάλαιο 31

Λιπάσµατα εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του
προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να
χρησιµοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 3105

Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά, που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία:
άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσµατα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού
που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή
παρόµοια σχήµατα, είτε σε συσκευασίες
µε µεικτό βάρος που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 kg, από τα οποία εξαιρούνται τα εξής:
– Νιτρικό νάτριο
– Κυαναµίδη του ασβεστίου
– Θειικό κάλιο
– Θειικό καλιοµαγνήσιο

Παρασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι
δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες
που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό
την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν
υπερβαίνει το 20 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 32

∆εψικά και βαφικά εκχυλίσµατα, ταννίνες
και τα παράγωγά τους, χρωστικά και
άλλες χρωστικές ύλες, χρώµατα επίχρισης
και βερνίκια, µαστίχες (στόκοι), µελάνια,
εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του
προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να
χρησιµοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 3201

Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους

Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσµατα
φυτικής προέλευσης

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

3205

Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσµατα που
αναφέρονται στη σηµείωση 3 του
κεφαλαίου αυτού, µε βάση τις χρωστικές
λάκες (3)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από τις κλάσεις 3203,
3204 και 3205. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες που
υπάγονται στην κλάση 3205, υπό την
προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα
αρωµατοποιίας ή καλλωπισµού παρασκευασµένα και καλλυντικά παρασκευάσµατα, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του
προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να
χρησιµοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωµένα ή µη),
στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε
την ονοµασία «πηγµένα» ή «απόλυτα»·
ρητινοειδή· συµπυκνωµένα διαλύµατα
αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια,
κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται
µε απορρόφηση ή εµπότιση· τερπενικά
υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων· αποσταγµένα
αρωµατικά νερά και υδατικά διαλύµατα
αιθερίων ελαίων

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, περιλαµβανοµένων υλών άλλης
«οµάδας» (4) της εν λόγω κλάσης. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται
ύλες της ίδιας οµάδας, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το
20 % της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 33

3301
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ex κεφάλαιο 34

Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής
δράσης, παρασκευάσµατα για πλύσιµο
(αλισίβες), παρασκευάσµατα λιπαντικά,
κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασµένα,
προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόµοια είδη, πάστες για προπλάσµατα,
«κεριά για την οδοντοτεχνική» και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική µε βάση τον
γύψο, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του
προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να
χρησιµοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 3403

Παρασκευάσµατα λιπαντικά που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά σε ποσοστό κάτω του
70 % κατά βάρος

Πράξεις διύλισης ή/και µιας ή παραπάνω
καθορισµένης επεξεργασίας (1)
ή
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι
δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες που
υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την
προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3404

Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασµένα:
– Με βάση την παραφίνη, τα κεριά από
πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά,
τα υπολείµµατα παραφινών

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του
προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να
χρησιµοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

– Άλλα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, µε εξαίρεση:
– Υδρογονωµένα έλαια που ανήκουν στα
κεριά της κλάσης 1516

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Λιπαρά οξέα µη καθορισµένα χηµικώς
ή βιοµηχανικές λιπαρές αλκοόλες που
ανήκουν στα κεριά της κλάσης 3823
– Ύλες της κλάσης 3404
Αυτές οι ύλες είναι, ωστόσο, δυνατό να
χρησιµοποιηθούν υπό την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
ex κεφάλαιο 35

3505

Λευκωµατώδεις ύλες, προϊόντα µε βάση
τα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους,
κόλλες, ένζυµα, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του
προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να
χρησιµοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων και των
άλλων υλών της κλάσης 3505

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

∆εξτρίνη και άλλα τροποποιηµένα άµυλα
κάθε είδους (π.χ. προζελατινοποιηµένα ή
εστεροποιηµένα άµυλα). Κόλλες µε βάση
τα άµυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή
άλλα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους
– Αιθέρες και εστέρες αµύλων κάθε
είδους
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– Άλλα

Παρασκευή από
κλάσης, εκτός
κλάσης 1108

Ένζυµα παρασκευασµένα, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες, είδη
πυροτεχνίας,
σπίρτα,
πυροφορικά
κράµατα, εύφλεκτες ύλες

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του
προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να
χρησιµοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Φωτογραφικά
ή
προϊόντα, εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος.
Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια
κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία
τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιµής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Επίπεδες επιφάνειες στιγµιαίας εµφάνισης και εκτύπωσης για έγχρωµες
φωτογραφίες

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 3701 ή
3702 Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες που υπάγονται στην
κλάση 3702, υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 30 % της
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 3701 ή
3702 Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες των κλάσεων 3701 και
3702, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

3702

Ταινίες φωτογραφικές, ευαισθητοποιηµένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε
κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από
χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγµιαίας εµφάνισης και εκτύπωσης, σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιηµένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως
(παρθένες)

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 3701 ή
3702

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

3704

Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί
στο φως αλλά δεν έχουν εµφανιστεί

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 3701
έως 3704

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 3507

Κεφάλαιο 36

ex κεφάλαιο 37

3701

κινηµατογραφικά

ύλες
από

οποιασδήποτε
εκείνες της

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιηµένες, που δεν
έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες) από
άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή
υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγµιαίας εµφάνισης και εκτύπωσης
ευαισθητοποιηµένες, που δεν έχουν
εκτεθεί στο φως (παρθένες) έστω και συσκευασµένες σε ειδική θήκη:

30.9.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 304/137

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

ex κεφάλαιο 38

∆ιάφορα προϊόντα των χηµικών βιοµηχανιών, εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος.
Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια
κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία
τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιµής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3801

– Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται σε
λάδι και ηµικολλοειδής γραφίτης. Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Γραφίτης µε µορφή πολτού, που είναι
µείγµα γραφίτη, µε αναλογία πάνω
από 30 % κατά βάρος, και ορυκτελαίων

Κατασκευή κατά την οποία η αξία των
χρησιµοποιούµενων
υλών
της
κλάσης 3403 δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 20 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 3803

Ταλλέλαιο εξευγενισµένο

Εξευγενισµός του ακατέργαστου ταλλελαίου

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 3805

Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την
κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή
χαρτόµαζας µε θειικό άλας, καθαρισµένο

Καθαρισµός µε απόσταξη ή εξευγενισµό
ακατέργαστου αιθερίου ελαίου το οποίο
προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων
για την παρασκευή χαρτόµαζας µε θειικό
άλας

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 3806

Γόµες εστέρες

Παρασκευή από ρητινικά οξέα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 3807

Πίσσα σκληρή µαύρη (φυτική πισσάσφαλτος)

Απόσταξη ξυλόπισσας

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

3808

Εντοµοκτόνα, ποντικοφάρµακα, µυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της
βλάστησης και ρυθµιστικά της ανάπτυξης
των φυτών, απολυµαντικά και παρόµοια
προϊόντα, που παρουσιάζονται σε µορφές
ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή
ως παρασκευάσµατα ή µε µορφή ειδών,
όπως ταινίες, φιτίλια, θειαφοκέρια και
µυγοκτόνο χαρτί

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

3809

Προϊόντα για το κολλάρισµα ή το
τελείωµα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών ουσιών και άλλα
προϊόντα και παρασκευάσµατα (π.χ. είδη
για κολλάρισµα παρασκευασµένα και
παρασκευάσµατα σταθεροποιητικά της
βαφής) των τύπων που χρησιµοποιούνται
στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιοµηχανία του χαρτιού, του δέρµατος ή σε
παρόµοιες βιοµηχανίες, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

L 304/138

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

30.9.2004

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

3810

Παρασκευάσµατα για την επιφανειακή
αποξείδωση των µετάλλων. Συλλιπάσµατα
για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα
βοηθητικά παρασκευάσµατα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των µετάλλων.
Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή
συνενώσεις, που αποτελούνται από
µέταλλο και άλλα προϊόντα. Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται
για την επένδυση ή το παραγέµισµα των
ηλεκτροδίων ή των µικρών ράβδων συγκόλλησης

3811

Αντικροτικά παρασκευάσµατα, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του
ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα
παρασκευασµένα προσθετικά για ορυκτά
λάδια (στα οποία περιλαµβάνεται και η
βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιµοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς µε τα
ορυκτά λάδια:

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Παρασκευασµένα προσθετικά για λιπαντικά λάδια, που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των
χρησιµοποιούµενων
υλών
της
κλάσης 3811 δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιµής «εκ του εργοστασίου»
του προϊόντος

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

3812

Παρασκευάσµατα µε την ονοµασία «επιταχυντές
βουλκανισµού».
Σύνθετα
προϊόντα για την πλαστικοποίηση του
καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που
δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού. Παρασκευάσµατα κατά της
οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα
για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή
των πλαστικών υλών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

3813

Συνθέσεις και γοµώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες
και βόµβες

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

3814

∆ιαλυτικά και αραιωτικά οργανικά µείγµατα, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού. Παρασκευάσµατα
για την αφαίρεση των χρωµάτων επίχρισης ή των βερνικιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

3818

Χηµικά στοιχεία ενισχυµένα για τη χρησιµοποίησή τους στην ηλεκτρονική, µε
µορφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες
µορφές. Χηµικές ενώσεις ενισχυµένες για
τη χρησιµοποίησή τους στην ηλεκτρονική

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

3819

Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα
παρασκευασµένα υγρά για υδραυλικές
µεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή
περιέχουν λιγότερο του 70 % κατά
βάρος λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων
ορυκτών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

3820

Αντιψυκτικά παρασκευάσµατα και υγρά
παρασκευασµένα για την αφαίρεση του
πάγου

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

30.9.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
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Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

3822

Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε υπόθεµα και παρασκευασµένα
αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου έστω και σε υπόθεµα, άλλα από
εκείνα των κλάσεων 3002 ή 3006

3823

Λιπαρά, µονοκαρβοξυλικά, βιοµηχανικά
οξέα· όξινα λάδια διύλισης· λιπαρή
βιοµηχανική αλκοόλη:

3824

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Λιπαρά, µονοκαρβοξυλικά, βιοµηχανικά οξέα· όξινα λάδια διύλισης

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από εκείνη του
προϊόντος

– Λιπαρή βιοµηχανική αλκοόλη

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων και των
άλλων υλών της κλάσης 3823

Συνδετικά παρασκευασµένα για καλούπια
ή πυρήνες χυτηρίου. Χηµικά προϊόντα
και παρασκευάσµατα των χηµικών ή
συναφών βιοµηχανιών (στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που αποτελούνται
από µείγµατα φυσικών προϊόντων), που
δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού. Προϊόντα που είναι υπολείµµατα των χηµικών ή συναφών βιοµηχανιών και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:
– Τα κατωτέρω προϊόντα της παρούσας
κλάσης:
Συνδετικά παρασκευασµένα για καλούπια
ή πυρήνες χυτηρίου µε βάση προϊόντα
φυσικών ρητινών
Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό
άλατά τους και οι εστέρες τους
Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της κλάσης
2905
Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, µε εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου
µετάλλων αλκαλίων, αµµωνίου ή αιθανολαµινών
Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλτούχων
ορυκτών, θειοφαινικά και τα άλατα
αυτών
Ιοντοανταλλάκτες
Απορροφητικές συνθέσεις για την
τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς
σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λυχνίες
Οξείδια του σιδήρου µε αλκάλια για τον
καθαρισµό των αερίων
Αµµωνιακά ύδατα και ακάθαρτα αµµωνιακά άλατα, όλα προερχόµενα από τον
καθαρισµό του φωταερίου
Σουλφονικοναφθενικά οξέα και άλατα
αδιάλυτα στο νερό και εστέρες τους
Ζυµέλαια και λάδι Dippel
Μείγµατα αλάτων που έχουν διαφορετικά
ανιόντα
Πολτοί αντιγραφής µε βάση τη ζελατίνη,
έστω και µε υπόστρωµα από χαρτί ή
ύφασµα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του
προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να
χρησιµοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

L 304/140

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

– Άλλα

3901 έως 3915

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Πλαστικές ύλες σε αρχικές µορφές,
απορρίµµατα, ξέσµατα και θραύσµατα
από πλαστικές ύλες, εκτός από εκείνα
των κλάσεων ex 3907 και 3912, για τα
οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω:
– Προϊόντα
οµοπολυµερισµού
προσθήκης, στα οποία το τµήµα του
µονοµερούς αντιστοιχεί σε περισσότερο από 99 % κατά βάρος της συνολικής περιεκτικότητας του πολυµερούς

Παρασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 20 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος (5)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
οποιασδήποτε χρησιµοποιούµενης ύλης
του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Συµπολυµερή, από πολυανθρακικά
άλατα και συµπολυµερή του ακρυλονιτριλίου βουταδιενίου στυρολίου (ABS)

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του
προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να
χρησιµοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιµής «εκ του εργοστασίου» του
προϊόντος (5)

– Πολυεστέρες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει το
20 % της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
ή/και παρασκευή από
πολυανθρακικά άλατα τετραβρωµίου
(δισφαινόλη Α)

3912

Κυτταρίνη και τα χηµικά της παράγωγα,
που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού, σε αρχικές µορφές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία των
υλών που υπάγονται στην ίδια κλάση µε
το προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το
20 % της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

3916 έως 3921

Ηµικατασκευάσµατα από πλαστικά εκτός
από τα προϊόντα των κλάσεων ex 3916,
ex 3917, ex 3920 και ex 3921, για τα
οποία οι εφαρµοζόµενοι κανόνες παρατίθενται στη συνέχεια:

ex 3907

– Επίπεδα προϊόντα που έχουν υποστεί
περισσότερη επεξεργασία από επιφανειακή µόνο επεξεργασία ή έχουν κοπεί
σε σχήµα άλλο από τετράγωνο ή
παραλληλόγραµµο· άλλα προϊόντα µε
περισσότερη επεξεργασία από επιφανειακή
– Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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– Προϊόντα
οµοπολυµερισµού
προσθήκης, στα οποία το τµήµα του
µονοµερούς αντιστοιχεί σε περισσότερο από 99 % κατά βάρος της συνολικής περιεκτικότητας του πολυµερούς

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 20 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος (5)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει το
20 % της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος (5)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 3916 και ex 3917

Σωλήνες κάθε είδους

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος και
– η αξία των υλών που υπάγονται στην
ίδια κλάση µε το προϊόν δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 20 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 3920

– Ιοντοµερές σε φύλλα ή µεµβράνες

Κατασκευή από θερµοπλαστικό πολυµερές που έχει υποστεί µερική εξαλάτωση
και το οποίο είναι ανυπολυµερές αιθυλενίου και µετακρυλικού οξέος µε µερική
εξουδετέρωση από ιόντα µετάλλων,
κυρίως ψευδαργύρου και νατρίου

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Φύλλα από αναγεννηµένη κυτταρίνη,
από πολυαµίδια ή από πολυαιθυλένιο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία των
υλών που υπάγονται στην ίδια κλάση µε
το προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το
20 % της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Επιµεταλλωµένες ταινίες από πλαστικές
ύλες

Κατασκευή από ταινίες υψηλής διαφάνειας από πολυεστέρα πάχους µικρότερου των 23 microns (6)

Τεχνουργήµατα από πλαστικό

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 3921

3922 έως 3926

ex κεφάλαιο 40

Καουτσούκ και τεχνουργήµατα
καουτσούκ εκτός από:

από

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

ex 4001

Πλάκες ρυτιδωµένων φύλλων καουτσούκ
για σόλες υποδηµάτων

Έλαση ρυτιδωµένων φύλλων φυσικού
καουτσούκ

4005

Καουτσούκ αναµειγµένο, µη βουλκανισµένο, σε αρχικές µορφές ή σε πλάκες,
φύλλα ή ταινίες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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4012

Επίσωτρα αναγοµωµένα ή µεταχειρισµένα,
από καουτσούκ. Επίσωτρα συµπαγή ή
κοίλα, πέλµατα επισώτρων µε πιεσµένο
αέρα, που µπορούν να αφαιρούνται και
να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές
προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες) από καουτσούκ
– Επίσωτρα συµπαγή ή κοίλα (γεµάτα ή
άδεια), αναγοµωµένα επίσωτρα

Αναγόµωση µεταχειρισµένων επισώτρων
συµπαγών ή κοίλων (γεµάτων ή άδειων)

– άλλα

Κατασκευή από ύλες κάθε κλάσης µε
εξαίρεση τις κλάσεις 4011 ή 4012

ex 4017

Τεχνουργήµατα από σκληρυµένο καουτσούκ

Κατασκευή από σκληρυµένο καουτσούκ

ex κεφάλαιο 41

∆έρµατα ακατέργαστα (εκτός από γουναρικά) εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

ex 4102

Πρόβεια δέρµατα αποψιλωµένα

Αποψίλωση προβείων δερµάτων

4104 έως 4107

∆έρµατα, αποτριχωµένα ή χωρίς µαλλί,
άλλα από τα δέρµατα που περιλαµβάνονται στις κλάσεις 4108 και 4109

Ξαναδέψασµα δεψασµένων δερµάτων
ή
Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

4109

∆έρµατα βερνικωµένα (λουστρίνια) ή
επιστρωµένα. Επιµεταλλωµένο δέρµα

Κατασκευή από δέρµατα των κλάσεων
4104 έως 4107, υπό την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Κεφάλαιο 42

Τεχνουργήµατα από δέρµα. Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισµού για όλα τα
ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και
παρόµοια τεχνουργήµατα από έντερα
(εκτός από έντερα µεταξοσκώληκα)

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

ex κεφάλαιο 43

Γουνοδέρµατα και γουναρικά. Τα µέρη
τους εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

ex 4302

∆εψασµένα ή κατεργασµένα γουνοδέρµατα που έχουν συναρµολογηθεί:

4303

– Φύλλα, σάκοι, τετράγωνα, σταυροί και
παρόµοιες µορφές

Λεύκανση και βαφή εκτός από την κοπή
και συναρµολόγηση των µη συναρµολογηµένων, ψεκασµένων ή κατεργασµένων γουνοδερµάτων

– Άλλα

Κατασκευή από µη συναρµολογηµένα,
ψεκασµένα ή κατεργασµένα γουνοδέρµατα

Ενδύµατα, εξαρτήµατα ενδυµάτων και
άλλα είδη από γουνοδέρµατα

Κατασκευή από µη συναρµολογηµένα,
ψεκασµένα ή κατεργασµένα γουνοδέρµατα της κλάσης 4302
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ex κεφάλαιο 44

Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήµατα από ξύλο εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

ex 4403

Ξυλεία ελαφρά τετραγωνισµένη

Κατασκευή από ξυλεία ακατέργαστη, ξεφλουδισµένη ή απλώς χοντροπελεκηµένη
ή ελαφρά στρογγυλεµένη

ex 4407

Ξυλεία πριονισµένη ή πελεκηµένη κατά
µήκος, κοµµένη εγκάρσια ή ξετυλιγµένη,
έστω και πλανισµένη, λειασµένη µε ελαφρόπετρα ή κολληµένη µε δακτυλικό
αρµό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm

Λείανση µε ελαφρόπετρα ή κόλληµα µε
δακτυλικό αρµό ξυλείας

ex 4408

Φύλλα για επικάλυψη (καπλαµάδες) και
φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντραπλακέ) πάχους όχι µεγαλύτερου των
6 mm (έστω και συγκολληµένα) και
άλλη ξυλεία πριονισµένη κατά µήκος,
κοµµένη εγκάρσια ή ξετυλιγµένη, έστω
και πλανισµένη, λειασµένη µε ελαφρόπετρα ή κολληµένη µε δακτυλικό αρµό,
πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm

Συγκόλληση, πλάνισµα, λείανση µε ελαφρόπετρα ή κόλληση µε δακτυλικό αρµό
ξυλείας

ex 4409

Ξυλεία µε καθορισµένη µορφή σ' όλο το
µήκος µιας ή περισσοτέρων από τις
πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες, έστω και
πλανισµένη, λειασµένη µε ελαφρόπετρα ή
κολληµένη µε δακτυλικό αρµό:
– λείανση µε ελαφρόπετρα ή συγκόλληση µε δακτυλικό αρµό ξυλείας

Λείανση µε ελαφρόπετρα ή συγκόλληση
µε δακτυλικό αρµό ξυλείας

– πήχες από απλό ξύλο ή µε γλυφές για
πλαίσια και καλούπια

Μεταποίηση από την οποία προκύπτουν
πήχεις από απλό ξύλο ή γλυφές για πλαίσια και καλούπια

ex 4410 έως
ex 4413

Πήχες από απλό ξύλο ή µε γλυφές για
έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσµο,
ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόµοια

Μεταποίηση από την οποία προκύπτουν
πήχεις από απλό ξύλο ή γλυφές για πλαίσια και καλούπια

ex 4415

Κιβώτια κάθε µεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόµοια είδη συσκευασίας
πλήρη από ξύλο

Κατασκευή από τεµάχια ξύλων που δεν
έχουν κοπεί στις κανονικές διαστάσεις

ex 4416

Βαρέλια, κάδοι, µαστέλλα, κουβάδες και
έτερα τεχνουργήµατα βαρελοποιίας και
τα µέρη αυτών, από ξύλο

Κατασκευή από δούγες από ξύλο, που
δεν έχουν δουλευτεί, παρά µόνο πριονισθεί στις δύο κύριες επιφάνειες

ex 4418

– Τεχνουργήµατα ξυλουργικής και τεµάχια σκελετών για οικοδοµές και κατασκευές από ξύλο

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος.
Ωστόσο, κυψελώδεις πλάκες-διαφράγµατα, πέταυρα (shingles και shakes) µπορούν να χρησιµοποιούνται

– Πήχες από απλό ξύλο ή µε γλυφές για
πλαίσια και καλούπια

Μεταποίηση από την οποία προκύπτουν
πήχεις από απλό ξύλο ή γλυφές για πλαίσια και καλούπια

ex 4421

Ξυλεία προετοιµασµένη για
Ξυλόπροκες υποδηµατοποιίας

σπίρτα.

Κατασκευή από ξύλο οποιασδήποτε
κλάσης εκτός από ξυλεία σε λεπτότατα
ραβδιά της κλάσης 4409

ex κεφάλαιο 45

Φελλός και τεχνουργήµατα από φελλό
εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

4503

Τεχνουργήµατα από φυσικό φελλό

Κατασκευή από φελλό της κλάσης 4501

Κεφάλαιο 46

Τεχνουργήµατα
καλαθοποιίας

σπαρτοπλεκτικής

και

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος
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Κεφάλαιο 47

Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί η χαρτόνι για
ανακύκλωση (απορρίµµατα και αποκόµµατα)

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

ex κεφάλαιο 48

Χαρτιά και χαρτόνια τεχνουργήµατα από
κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

ex 4811

Χαρτιά και χαρτόνια απλώς γραµµογραφηµένα, µε γραµµές ή µε τετραγωνίδια

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού
του κεφαλαίου 47

4816

Χαρτί αποτυπωτικό (καρµπόν), χαρτί µε
την ονοµασία «αυτοαντιγραφής» και άλλα
χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή
τη µεταφορά κειµένων (άλλα από εκείνα
της κλάσης 4809), µεµβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από
χαρτί, έστω και συσκευασµένα σε κουτιά

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού
του κεφαλαίου 47

4817

Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδροµικά δελτάρια µη εικονογραφηµένα και
δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή
από χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόµοιες µορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που
περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 4818

Χαρτί υγείας

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού
του κεφαλαίου 47

ex 4819

Χαρτόνια, κουτιά, κιβώτια, σάκοι και
άλλα κιβώτια συσκευασίας από χαρτί,
χαρτόνι, χαρτοβάµβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 4820

Επιστολόχαρτο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 4823

Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάµβακας ή
επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης,
κοµµένα σε καθορισµένα µεγέθη και
σχήµατα

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού
του κεφαλαίου 47

ex κεφάλαιο 49

Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του
τύπου ή άλλων βιοµηχανιών που ασχολούνται µε τις γραφικές τέχνες. Κείµενα
χειρόγραφα ή δακτυλογραφηµένα και
σχέδια εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

Ταχυδροµικά δελτάρια τυπωµένα ή εικονογραφηµένα. ∆ελτάρια τυπωµένα µε
ευχές ή προσωπικά µηνύµατα, έστω και
εικονογραφηµένα, µε ή χωρίς φακέλους,
διακοσµήσεις ή επικολλήσεις

Κατασκευή από ύλες που δεν κατατάσσονται στις κλάσεις 4909 ή 4911

4909

30.9.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 304/145

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

4910

Ηµερολόγια κάθε είδους, τυπωµένα, στα
οποία περιλαµβάνονται και τα µπλοκ ηµερολογίων:

– Ηµερολόγια διαρκείας ή µε µπλοκ που
µπορούν να αντικατασταθούν τοποθετηµένα σε βάσεις που δεν είναι από
χαρτί ή χαρτόνι

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

– Άλλα

Κατασκευή από ύλες που δεν κατατάσσονται στις κλάσεις 4909 ή 4911

ex κεφάλαιο 50

Μετάξι, εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

ex 5003

Απορρίµµατα από µετάξι, στα οποία περιλαµβάνονται και τα κουκούλια τα
ακατάλληλα για εκτύλιγµα των ινών
τους, τα απορρίµµατα νηµάτων και τα
ξεφτίδια, λαναρισµένα ή χτενισµένα

Κτένισµα ή λανάρισµα απορριµµάτων
µεταξιού

5004 έως 5006

Νήµατα από µετάξι και νήµατα από
απορρίµµατα από µετάξι

Κατασκευή από (7):
– µετάξι ακατέργαστο, απορρίµµατα από
µετάξι λαναρισµένο ή χτενισµένο ή µε
άλλο τρόπο προετοιµασµένο για
κλώση,
– άλλες φυσικές ίνες, µη λαναρισµένες
ούτε κτενισµένες ούτε µε άλλο τρόπο
επεξεργασµένες για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– από ύλες που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή χαρτιού

5007

Υφάσµατα από µετάξι ή από απορρίµµατα από µετάξι:

– συνυφασµένα µε νήµατα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήµατα (7)

– άλλα

Κατασκευή από (7):

– νήµατα κοκοφοίνικα,
– φυσικές ίνες ή
– από συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές
ίνες, µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες
για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– χαρτί
ή

L 304/146

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

30.9.2004

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

Τύπωση συνοδευόµενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώµατος
(π.χ. καθαρισµός, λεύκανση, µερσερισµός,
θερµική σταθεροποίηση, χνούδιασµα,
καλανδράρισµα, κατεργασία για την
αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωµα,
δεκάτισµα, εµποτισµός, επιδιόρθωση
σχισµών, κατεργασία για τον εντοπισµό
υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία
των χρησιµοποιουµένων µη τυπωµένων
υφασµάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex κεφάλαιο 51

Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς. Νήµατα και υφάσµατα από
χονδρότριχες εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

5106 έως 5110

Νήµατα από µαλλί, από τρίχες εκλεκτής
ποιότητας ή χονδροειδείς

Κατασκευή από (7):
– µετάξι ακατέργαστο, απορρίµµατα από
µετάξι λαναρισµένο ή χτενισµένο ή µε
άλλο τρόπο προετοιµασµένο για
κλώση,
– φυσικές ίνες, µη λαναρισµένες ούτε
κτενισµένες ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– από ύλες που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή χαρτιού

5111 έως 5113

Υφάσµατα από µαλλί, από τρίχες
εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς

– συνυφασµένα µε νήµατα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήµατα (7)

– άλλα

Κατασκευή από (7):

– νήµατα κοκοφοίνικα,
– φυσικές ίνες ή
– από συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές
ίνες, µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες
για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– χαρτίή

Τύπωση συνοδευόµενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώµατος
(π.χ. καθαρισµός, λεύκανση, µερσερισµός,
θερµική σταθεροποίηση, χνούδιασµα,
καλανδράρισµα, κατεργασία για την
αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωµα,
δεκάτισµα, εµποτισµός, επιδιόρθωση
σχισµών, κατεργασία για τον εντοπισµό
υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία
των χρησιµοποιουµένων µη τυπωµένων
υφασµάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

30.9.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 304/147

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

ex κεφάλαιο 52

Βαµβάκι, εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

5204 έως 5207

Βαµβακερά νήµατα

Κατασκευή από (7):
– µετάξι ακατέργαστο, απορρίµµατα από
µετάξι λαναρισµένο ή χτενισµένο ή µε
άλλο τρόπο προετοιµασµένο για
κλώση,
– φυσικές ίνες, µη λαναρισµένες ούτε
κτενισµένες ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– από ύλες που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή χαρτιού

5208 έως 5212

Βαµβακερά υφάσµατα
– συνυφασµένα µε νήµατα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήµατα (7)

– άλλα

Κατασκευή από (7):
– νήµατα κοκοφοίνικα,
– φυσικές ίνες ή
– από συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές
ίνες, µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες
για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– χαρτίή
Τύπωση συνοδευόµενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώµατος
(π.χ. καθαρισµός, λεύκανση, µερσερισµός,
θερµική σταθεροποίηση, χνούδιασµα,
καλανδράρισµα, κατεργασία για την
αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωµα,
δεκάτισµα, εµποτισµός, επιδιόρθωση
σχισµών, κατεργασία για τον εντοπισµό
υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία
των χρησιµοποιουµένων µη τυπωµένων
υφασµάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex κεφάλαιο 53

5306 έως 5308

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήµατα
από χαρτί και υφάσµατα από νήµατα από
χαρτί εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

Νήµατα από άλλες φυτικές υφαντικές
ίνες· νήµατα από χαρτί

Κατασκευή από (7):
– µετάξι ακατέργαστο, απορρίµµατα από
µετάξι λαναρισµένο ή χτενισµένο ή µε
άλλο τρόπο προετοιµασµένο για
κλώση,
– φυσικές ίνες, µη λαναρισµένες ούτε
κτενισµένες ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– από ύλες που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή χαρτιού

L 304/148

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

30.9.2004

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

5309 έως 5311

Υφάσµατα από άλλες φυτικές υφαντικές
ίνες· υφάσµατα από νήµατα από χαρτί:

– συνυφασµένα µε νήµατα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήµατα (7)

– άλλα

Κατασκευή από (7):
– νήµατα κοκοφοίνικα,
– φυσικές ίνες ή
– από συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές
ίνες, µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες
για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– χαρτίή

Τύπωση συνοδευόµενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώµατος
(π.χ. καθαρισµός, λεύκανση, µερσερισµός,
θερµική σταθεροποίηση, χνούδιασµα,
καλανδράρισµα, κατεργασία για την
αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωµα,
δεκάτισµα, εµποτισµός, επιδιόρθωση
σχισµών, κατεργασία για τον εντοπισµό
υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία
των χρησιµοποιουµένων µη τυπωµένων
υφασµάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

5401 έως 5406

Νήµατα, µονόκλωστα νήµατα, νήµατα
από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς

5407 και 5408

Υφάσµατα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες
συνεχείς

Κατασκευή από (7):
– µετάξι ακατέργαστο, απορρίµµατα από
µετάξι λαναρισµένο ή χτενισµένο ή µε
άλλο τρόπο προετοιµασµένο για
κλώση,
– φυσικές ίνες, µη λαναρισµένες ούτε
κτενισµένες ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– από ύλες που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή χαρτιού

– συνυφασµένα µε νήµατα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήµατα (7)

– άλλα

Κατασκευή από (7):

– νήµατα κοκοφοίνικα,
– φυσικές ίνες ή
– από συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές
ίνες, µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες
για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– χαρτίή

30.9.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 304/149

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

Τύπωση συνοδευόµενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώµατος
(π.χ. καθαρισµός, λεύκανση, µερσερισµός,
θερµική σταθεροποίηση, χνούδιασµα,
καλανδράρισµα, κατεργασία για την
αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωµα,
δεκάτισµα, εµποτισµός, επιδιόρθωση
σχισµών, κατεργασία για τον εντοπισµό
υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία
των χρησιµοποιουµένων µη τυπωµένων
υφασµάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

5501 έως 5507

Μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες

Κατασκευή από χηµικές ύλες ή υφαντικό
πολτό

5508 έως 5511

Νήµατα και νήµατα για ράψιµο από συνθετικές ίνες, µη συνεχείς

Κατασκευή από (7):
– µετάξι ακατέργαστο, απορρίµµατα από
µετάξι λαναρισµένο ή χτενισµένο ή µε
άλλο τρόπο προετοιµασµένο για
κλώση,
– φυσικές ίνες, µη λαναρισµένες ούτε
κτενισµένες ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– από ύλες που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή χαρτιού

5512 έως 5516

Υφάσµατα από συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, µη συνεχείς

– συνυφασµένα µε νήµατα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήµατα (7)

– άλλα

Κατασκευή από (7):
– νήµατα κοκοφοίνικα,
– φυσικές ίνες ή
– από συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές
ίνες, µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες
για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– χαρτίή

Τύπωση συνοδευόµενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώµατος
(π.χ. καθαρισµός, λεύκανση, µερσερισµός,
θερµική σταθεροποίηση, χνούδιασµα,
καλανδράρισµα, κατεργασία για την
αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωµα,
δεκάτισµα, εµποτισµός, επιδιόρθωση
σχισµών, κατεργασία για τον εντοπισµό
υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία
των χρησιµοποιουµένων µη τυπωµένων
υφασµάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

L 304/150

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

30.9.2004

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

ex κεφάλαιο 56

5602

Βάτες, πιλήµατα, µη υφασµένα, ειδικά
νήµατα, σχοινιά και είδη σχοινοποιίας και
άλλα παρόµοια είδη, εκτός από:

Κατασκευή από (7):
– νήµατα κοκοφοίνικα,
– φυσικές ίνες ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– από ύλες που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή χαρτιού

Πιλήµατα, έστω και εµποτισµένα, επιχρισµένα, επικαλυµµένα ή µε απανωτές
στρώσεις:
– Πιλήµατα που γίνονται µε βελονάκι

Κατασκευή από (7):
– φυσικές ίνες ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς,
– συνεχή νήµατα πολυπροπυλενίου της
κλάσης 5402,
– ίνες µη συνεχείς πολυπροπυλενίου των
κλάσεων 5503 ή 5506,
ή
– συνεχή νήµατα πολυπροπυλενίου της
κλάσης 5501, µε τίτλο σε όλες τις
περιπτώσεις σε απλά νήµατα ή ίνες
κάτω των 9 decitex, µπορούν να
χρησιµοποιούνται, µε την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40
% της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

– Άλλα

5604

5605

Κατασκευή από (7):
– φυσικές ίνες ή
– µη συνεχείς τεχνητές ίνες από καζεΐνη
ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

Νήµατα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυµµένα µε υφαντικά. Υφαντικά
νήµατα, λουρίδες και παρόµοιες µορφές
των κλάσεων 5404 ή 5405, εµποτισµένα,
επιχρισµένα, επικαλυµµένα ή επενδυµένα
µε καουτσούκ ή πλαστική ύλη
– Νήµατα και σχοινιά από καουτσούκ,
επικαλυµµένα µε υφαντικά.

Κατασκευή από γυµνά νήµατα και σχοινιά
από καουτσούκ µη επικαλυµµένα µε υφαντικά

– Άλλα

Κατασκευή από (7):
– φυσικές ίνες, µη λαναρισµένες ούτε
κτενισµένες ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– από ύλες που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή χαρτιού

Μεταλλικές κλωστές και νήµατα επιµεταλλωµένα, έστω και περιτυλιγµένα µε
άλλα νήµατα από υφαντικές ίνες, που
αποτελούνται από υφαντικά νήµατα,
λουρίδες ή παρόµοιες µορφές των
κλάσεων 5404 ή 5405, συνδυασµένα µε
µέταλλα µε µορφή νηµάτων, λουρίδων ή
σκόνης ή επικαλυµµένα µε µέταλλα

Κατασκευή από (7):
– φυσικές ίνες ή
– συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες,
µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες
για την κλώση
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– από ύλες που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή χαρτιού
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Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

5606

Νήµατα περιτυλιγµένα µε άλλα νήµατα
από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόµοιες µορφές των κλάσεων 5404 ή
5405 περιτυλιγµένα µε νήµατα από
υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της
κλάσης 5605 και άλλα από τα νήµατα
από χοντρότριχες χαίτης και ουράς
µονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγµένα µε
άλλα νήµατα από υφαντικές ίνες. Νήµατα
σενίλλης. Νήµατα µε την ονοµασία «αλυσιδίτσα»

Κεφάλαιο 57

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου
από υφαντικές ύλες:

– από πιλήµατα
βελονάκι

που

γίνονται

µε

Κατασκευή από (7):
– φυσικές ίνες ή
– συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες,
µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες
για την κλώση,
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– από ύλες που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή χαρτιού

Κατασκευή από (7):
– φυσικές ίνες ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
Όµως:

– συνεχή νήµατα πολυπροπυλενίου της
κλάσης 5402,
– ίνες µη συνεχείς πολυπροπυλενίου των
κλάσεων 5503 ή 5506, ή
– συνεχή νήµατα πολυπροπυλενίου της
κλάσης 5501, µε τίτλο σε όλες τις
περιπτώσεις σε απλά νήµατα ή ίνες
κάτω των 9 decitex, µπορούν να
χρησιµοποιούνται, µε την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex κεφάλαιο 58

– από άλλα πιλήµατα

Κατασκευή από (7):
– φυσικές ίνες, µη λαναρισµένες ούτε
κτενισµένες ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

– άλλα

Κατασκευή από (7):
– νήµατα κοκκοφοίνικα,
– συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς,
– φυσικές ίνες ή
– συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες,
µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες
για την κλώση

Υφάσµατα ειδικά, υφαντικές φουντωτές
επιφάνειες, δαντέλες, είδη επίστρωσης,
είδη ταινιοπλεκτικής, κεντήµατα. εκτός
από:

– συνυφασµένα µε νήµατα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήµατα (7)
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Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

– άλλα

Κατασκευή από (7):
– φυσικές ίνες ή
– συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες,
µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες
για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
ή
Τύπωση συνοδευόµενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώµατος
(π.χ. καθαρισµός, λεύκανση, µερσερισµός,
θερµική σταθεροποίηση, χνούδιασµα,
καλανδράρισµα, κατεργασία για την
αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωµα,
δεκάτισµα, εµποτισµός, επιδιόρθωση
σχισµών, κατεργασία για τον εντοπισµό
υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία
των χρησιµοποιουµένων µη τυπωµένων
υφασµάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

5805

Είδη επίστρωσης υφασµένα µε το χέρι
(τύπου Γκοµπλέν, Φλάνδρας, Οµπισόν,
Μποβέ και παρόµοια) και είδη επίστρωσης κεντηµένα µε βελόνα (π.χ. ανεβατό,
σταυροβελονιά), έστω και έτοιµα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

5810

Κεντήµατα σε τόπια, σε ταινίες ή σε
αυτοτελή διακοσµητικά σχέδια

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50
% της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

5901

Υφάσµατα επιχρισµένα µε κόλλα ή µε
αµυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόµοιες
χρήσεις. Υφάσµατα για ιχνογράφηση ή
διαφανή για το σχέδιο· υφάσµατα παρασκευασµένα για τη ζωγραφική. Υφάσµατα
που έχουν σκληρυνθεί µε γοµάρισµα και
παρόµοια υφάσµατα των τύπων που
χρησιµοποιούνται για την πιλοποιία

Κατασκευή από νήµατα

5902

Επίπεδες επιφάνειες υφασµένες για
επίσωτρα µε πεπιεσµένο αέρα, που παίρνονται από νήµατα υψηλής αντοχής από
νάιλον ή από άλλα πολυαµίδια,
πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης:
– Που περιέχουν όχι περισσότερο από
90 % κατά βάρος υφαντικές ύλες

Κατασκευή από νήµατα

– Άλλα

Κατασκευή από χηµικές ύλες ή υφαντικό
πολτό
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Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

5903

Υφάσµατα εµποτισµένα, επιχρισµένα ή
επικαλυµµένα µε πλαστική ύλη ή µε απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα
από εκείνα της κλάσης 5902

Κατασκευή από νήµατα
ή
Τύπωση συνοδευόµενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώµατος
(π.χ. καθαρισµός, λεύκανση, µερσερισµός,
θερµική σταθεροποίηση, χνούδιασµα,
καλανδράρισµα, κατεργασία για την
αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωµα,
δεκάτισµα, εµποτισµός, επιδιόρθωση
σχισµών, κατεργασία για τον εντοπισµό
υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία
των χρησιµοποιουµένων µη τυπωµένων
υφασµάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

5904

Λινοτάπητες, έστω και κοµµένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισµα ή επικάλυµµα που εφαρµόζεται
πάνω σε υπόθεµα από υφαντική ύλη,
έστω και κοµµένες

Κατασκευή από νήµατα (7)

5905

Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες:
– Εµποτισµένες, επιχρισµένες, επικαλυµµένες ή µε επάλληλες στρώσεις
από καουτσούκ, πλαστικές ή άλλες
ύλες

Κατασκευή από νήµατα

– Άλλα

Κατασκευή από (7):
– νήµατα κοκοφοίνικα,
– φυσικές ίνες ή
– συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες,
µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες
για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
ή
Τύπωση συνοδευόµενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώµατος
(π.χ. καθαρισµός, λεύκανση, µερσερισµός,
θερµική σταθεροποίηση, χνούδιασµα,
καλανδράρισµα, κατεργασία για την
αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωµα,
δεκάτισµα, εµποτισµός, επιδιόρθωση
σχισµών, κατεργασία για τον εντοπισµό
υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία
των χρησιµοποιουµένων µη τυπωµένων
υφασµάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

5906

Υφάσµατα συνδυασµένα µε καουτσούκ,
άλλα από εκείνα της κλάσης 5902:
– Υφάσµατα πλεκτά

Κατασκευή από (7):
– φυσικές ίνες ή
– συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες,
µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες
για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
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καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

– Άλλα υφάσµατα από συνθετικές ίνες
που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 90 % των υφασµάτων

Κατασκευή από χηµικές ύλες

– Άλλα

Κατασκευή από νήµατα

5907

Άλλα υφάσµατα, εµποτισµένα ή επιχρισµένα. Οθόνες ζωγραφικής για
σκηνικά
θεάτρων,
παρασκευάσµατα
εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις

Κατασκευή από νήµατα
ή
Τύπωση συνοδευόµενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώµατος
(π.χ. καθαρισµός, λεύκανση, µερσερισµός,
θερµική σταθεροποίηση, χνούδιασµα,
καλανδράρισµα, κατεργασία για την
αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωµα,
δεκάτισµα, εµποτισµός, επιδιόρθωση
σχισµών, κατεργασία για τον εντοπισµό
υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία
των χρησιµοποιουµένων µη τυπωµένων
υφασµάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

5908

Φιτίλια υφασµένα, πλεγµένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για
λάµπες, καµινέτα, αναπτήρες, κεριά ή
παρόµοια. Αµίαντα φωτισµού και σωληνοειδή υφάσµατα πλεκτά που χρησιµεύουν για την κατασκευή τους, έστω και
εµποτισµένα:

5909 έως 5911

– Αµίαντα φωτισµού, έστω και εµποτισµένα

Κατασκευή από σωληνωτά υφάσµατα
πλεκτά

– Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

Υφάσµατα και είδη από υφαντικές ύλες
για βιοµηχανική χρήση:
– ∆ίσκοι και κορώνες στίλβωσης εκτός
των εκ πιλήµατος της κλάσης 5911
– Υφάσµατα πιληµατοποιηµένα ή µη,
έστω και εµποτισµένα ή επιχρισµένα,
των τύπων των συνήθως χρησιµοποιούµενων
στις
χαρτοποιητικές
µηχανές ή σε άλλες τεχνικές χρήσεις,
σωληνοειδή ή ατέρµονα, µε απλούς ή
πολλαπλούς στήµονες ή/και κρόκους
ή υφασµένα κατά τρόπο επίπεδο, αλλά
µε πολλαπλούς στήµονες ή/και κρόκους της κλάσης 5911

Κατασκευή από νήµατα ή απορρίµµατα
υφασµάτων ή ράκη της κλάσεως 6310
Κατασκευή από (7):
– νήµατα κοκοφοίνικα,
– τις ακόλουθες ύλες:
– – νήµατα µονόινα από πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο (8)
– – νήµατα από πολυαµίδια, στριµµένα
και επιχρισµένα, διαπότιστα ή
καλυµµένα µε φαινολική ρητίνη
– – νήµατα από αρωµατικά πολυαµίδια
λαµβανόµενα µε πολυσυµπύκνωση
µεταφαινυλαινοδιαµίνης και ισοφθαλικού οξέως
– – νήµατα µονόινα από πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο (8)
– – νήµατα από συνθετικές υφαντικές
ίνες από πολυ-π-φαινυλινετερεφθαλαµίδιο
– – νήµατα από ίνες υάλου, επικαλυµµένες µε ρητίνη φαινοπλάστη και περιτυλιγµένα µε ακρυλικό νήµα (8)
– – νήµατα µονόινα συµπολυεστέρα που
αποτελείται από έναν πολυεστέρα,
µια ρητίνη τερεφθαλικού οξέoς, 1,4
κυκλο-εξαν-διεθανόλη και ισοφθαλικό οξύ
– – φυσικές ίνες ή
– – συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες,
µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες
για την κλώση ή
– – χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
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Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

– Άλλα

Κατασκευή από (7):
– νήµατα κοκοφοίνικα,
– φυσικές ίνες ή
– συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες,
µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες
για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

Κεφάλαιο 60

Υφάσµατα πλεκτά

Κατασκευή από (7):
– φυσικές ίνες ή
– συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες,
µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες
για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

Κεφάλαιο 61

Ενδύµατα και συµπληρώµατα
ένδυσης από ύφασµα πλεκτό:

της

– Προερχόµενα από ραφή ή άλλη συναρµολόγηση δύο ή περισσότερων τεµαχίων πλεκτών υφασµάτων που έχουν
κοπεί σε τεµάχια που παράγονται
ευθέως σε σχήµατα

Κατασκευή από νήµατα (7) (9)

– Άλλα

Κατασκευή από (7):
– φυσικές ίνες ή
– συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες,
µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες
για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

ex κεφάλαιο 62

Ενδύµατα και συµπληρώµατα της
ένδυσης από ύφασµα πλεκτό εκτός από:

Κατασκευή από νήµατα (9) (7)

ex 6202, ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
και ex 6211

Ενδύµατα και άλλα συµπληρώµατα της
ένδυσης για γυναίκες, κοριτσάκια και
βρέφη και συµπληρώµατα ενδυµάτων για
βρέφη, κεντηµένα

Κατασκευή από νήµατα (9)
ή
Κατασκευή από µη κεντηµένα υφάσµατα
των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40
% της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος (9)

ex 6210 και
ex 6216

Αντιπυρικός εξοπλισµός από υφάσµατα
επικεκαλυµµένα µε φύλλο πολυεστέρα
επαργιλωµένου

Κατασκευή από νήµατα (9) (7)
ή
Κατασκευή από µη επικαλυµµένα
υφάσµατα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (9)
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Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

6213
και 6214

6217

ex κεφάλαιο 63

6301 έως 6304

Μαντήλια και µαντιλάκια τσέπης, σάλια,
σάρπες, µαντήλια του λαιµού (φουλάρια),
καλύµµατα µύτης, κασκόλ, µαντήλες,
βέλα και βελάκια και παρόµοια είδη:
– κεντηµένα

Κατασκευή από απλά νήµατα αλεύκαστα (9) (7)
ή
Κατασκευή από µη κεντηµένα υφάσµατα
των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος (9)

– άλλα

Κατασκευή από απλά νήµατα αλεύκαστα (9) (7)
ή
Ράψιµο και στη συνέχεια τύπωση συνοδευόµενη από δύο τουλάχιστον εργασίες
Κατασκευής ή τελειώµατος (λεύκανση,
κατεργασία, προς ξήρανση, ύγρανση µε
ατµό, αφαίρεση των κόµβων, επιδιόρθωση
σχισµών, εµποτισµός, επεξεργασία για τη
µεταβολή των διαστάσεων κατά τη
χρήση, µερσερισµός) υπό τον όρο ότι η
αξία των µη τυπωµένων εµπορευµάτων
των κλάσεων 6213 και 6214 που χρησιµοποιούνται δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Άλλα συµπληρώµατα της ένδυσης. Μέρη
ενδυµάτων ή συµπληρωµάτων της
ένδυσης, εκτός αυτών της κλάσης 6212:
– Κεντηµένα

Κατασκευή από νήµατα (9)
ή
Κατασκευή από µη κεντηµένα υφάσµατα
των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος (9)

– Αντιπυρικός
εξοπλισµός
από
υφάσµατα επικεκαλυµµένα µε φύλλο
πολυεστέρα επαργιλωµένου

Κατασκευή από νήµατα (9)
ή
Κατασκευή από µη επικαλυµµένα
υφάσµατα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (9)

– Εσωτερικά συµπληρώµατα γιακάδων
και µανικετιών, κοµµένα

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

– Άλλα

Κατασκευή από νήµατα (9)

Άλλα έτοιµα υφαντουργικά είδη. Συνδυασµοί εµπορευµάτων Μεταχειρισµένα ενδύµατα και άλλα µεταχειρισµένα είδη και
ράκη. εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

Κλινοσκεπάσµατα, πανικά κρεβατιού
κ.λπ., παραπετάσµατα κ.λπ., και άλλα
είδη επίπλωσης:
– Από πίληµα,
υφάσµατα
– Άλλα

ή

µη

υφασµένα

Κατασκευή από (7):
– φυσικές ίνες ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
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– – κεντηµένα

Κατασκευή από απλά νήµατα αλεύκαστα (9) (10)
ή
Κατασκευή από µη κεντηµένα υφάσµατα
(εκτός από πλεκτά) των οποίων η αξία
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– – άλλα

Κατασκευή από απλά νήµατα αλεύκαστα (9) (10)

6305

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας

Κατασκευή από (9):
– φυσικές ίνες ή
– συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες,
µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες
για την κλώση ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

6306

Καλύµµατα εµπορευµάτων, οχηµάτων
κ.λπ. και εξωτερικά προπετάσµατα
(τέντες). Σκηνές. Ιστία για βάρκες και
άλλα σκάφη που κινούνται µε πανιά, είδη
για κατασκήνωση:
– Από µη υφασµένα υφάσµατα

Κατασκευή από (9) (7)
– φυσικές ίνες ή
– χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

– Άλλα

Κατασκευή από απλά (7) (9) νήµατα αλεύκαστα

6307

Άλλα έτοιµα είδη, στα οποία περιλαµβάνονται και τα αχνάρια για ενδύµατα (πατρόν)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

6308

Συνδυασµοί που αποτελούνται από τεµάχια υφασµάτων και νήµατα, έστω και µε
εξαρτήµατα, για την κατασκευή ταπήτων,
ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντηµένων τραπεζοµάνδηλων ή πετσετών ή
παρόµοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση

Κάθε τεµάχιο ενός συνόλου (σετ) πρέπει
να ανταποκρίνεται στους κανόνες που θα
ίσχυαν εάν δεν περιλαµβανόταν στο
σύνολο αυτό. Ωστόσο, είναι δυνατόν να
περιλαµβάνονται και είδη µη καταγόµενα,
µε την προϋπόθεση ότι η συνολική τους
αξία δεν υπερβαίνει το 15 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του συνόλου

Υποδήµατα, γκέτες και ανάλογα είδη
εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οιασδήποτε κλάσης,
µε εξαίρεση τα συναρµολογηµένα
τµήµατα που αποτελούνται από τα πάνω
µέρη (φόντα) των υποδηµάτων και είναι
στερεωµένα πάνω στο πρώτο πέλµα ή σε
άλλα κατώτερα µέρη της κλάσης 6406

Μέρη υποδηµάτων (στα οποία περιλαµβάνονται τα πάνω τµήµατα έστω και προσαρµοσµένα σε πέλµατα άλλα από τα
εξωτερικά πέλµατα) Εσωτερικά κινητά
πέλµατα, υποφτέρνια και παρόµοια
κινητά είδη. Γκέτες, περιβλήµατα της
κνήµης κάθε είδους και παρόµοια είδη
και τα µέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

Καλύµµατα κεφαλής και µέρη αυτών
εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

Καπέλα και άλλα καλύµµατα κεφαλής
από πίληµα, κατασκευασµένα από τις
καµπάνες ή τους δίσκους της
κλάσης 6501, έστω και στολισµένα

Κατασκευή από νήµατα ή από υφαντικές
ίνες (9)

ex κεφάλαιο 64

6406

ex κεφάλαιο 65

6503
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Καπέλα και άλλα καλύµµατα κεφαλής,
πλεγµένα ή κατασκευασµένα από δαντέλες, πίληµα ή άλλα υφαντουργικά
προϊόντα, σε τεµάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισµένα. ∆ίχτυα και
φιλέδες για τα µαλλιά του κεφαλιού, από
κάθε ύλη, έστω και στολισµένα

Κατασκευή από νήµατα ή από υφαντικές
ίνες (9)

Οµπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο,
ράβδοι (µπαστούνια), ράβδοι-καθίσµατα,
µαστίγια κάθε είδους και τα µέρη τους
εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

6601

Οµπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο στις
οποίες περιλαµβάνονται και οι οµπρέλεςράβδοι για τη βροχή, οι οµπρέλες κήπου
για τον ήλιο και παρόµοια είδη

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 67

Φτερά και πούπουλα κατεργασµένα και
είδη από φτερά ή από πούπουλα.
Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήµατα από τρίχες
κεφαλής ανθρώπου

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

ex κεφάλαιο 68

Τεχνουργήµατα από πέτρες, γύψο,
τσιµέντο, αµίαντο, µαρµαρυγία ή ανάλογες ύλες εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

ex 6803

Τεχνουργήµατα από φυσικό σχιστόλιθο ή
από συσσωµατωµένο σχιστόλιθο

Κατασκευή από κατεργασµένο σχιστόλιθο

ex 6812

Τεχνουργήµατα από αµίαντο ή από µείγµατα µε βάση τον αµίαντο ή µε βάση τον
αµίαντο και τον µαγνησίτη

Κατασκευή από τις ύλες οποιασδήποτε
κλάσης

ex 6814

Τεχνουργήµατα από µαρµαρυγία συµπεριλαµβανοµένου του συσσωµατωµένου ή
ανασχηµατισµένου µαρµαρυγία σε υπόθεµα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλη ύλη

Κατασκευή από κατεργασµένο µαρµαρυγία (συµπεριλαµβανοµένου του συσσωµατωµένου ή ανασχηµατισµένου µαρµαρυγία)
Κατασκευή από ύλες (υποστρώµατα) της
κλάσης 7006

Προϊόντα κεραµευτικής

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

ex κεφάλαιο 70

Γυαλί και τεχνουργήµατα από γυαλί
εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος
Κατασκευή από ύλες (υποστρώµατα) της
κλάσης 7005

ex 7003,
ex 7004 και
ex 7005

Γυαλί µε µη αντανακλαστική στρώση

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

6505

ex κεφάλαιο 66

Κεφάλαιο 69

7006

Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή
7005, κυρτωµένο, µε λοξοκοµµένα άκρα,
χαραγµένο, διάτρητο, σµαλτωµένο ή
αλλιώς κατεργασµένο, αλλά µη πλαισιωµένο ούτε συνδυασµένο µε άλλες
ύλες:
– πλάκες από γυαλί (υποστρώµατα), επικαλυµµένες µε στρώµα διηλεκτρικού
µετάλλου, ηµιαγώγιµες σύµφωνα µε τα
πρότυπα του SEM II
– άλλα

7007

Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από
γυαλιά σκληρυµένα µε αφή ή που
σχηµατίζονται από συγκολληµένα φύλλα

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001
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7008

Μονωτικές πλάκες από γυαλί µε πολλαπλές επιφάνειες

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

7009

Καθρέφτες από γυαλί, έστω και µε πλαίσιο, στους οποίους περιλαµβάνονται και
οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

7010

Νταµιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστοµες φιάλες, δοχεία, σωληνάρια για δοχεία
και παρόµοια δοχεία για τη µεταφορά ή
τη συσκευασία από γυαλί. Πλατύστοµες
φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί.
Πώµατα και λοιπά είδη πωµατισµού, από
γυαλί:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος
ή
Λάξευση υάλινων αντικειµένων, υπό την
προϋπόθεση ότι η αξία των µη λαξευµένων αντικειµένων δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

7013

Γυάλινα αντικείµενα, επιτραπέζια, µαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσµησης διαµερισµάτων ή
παρόµοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα
των κλάσεων 7010 ή 7018

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος
ή
Λάξευση υάλινων αντικειµένων, υπό την
προϋπόθεση ότι η αξία των µη λαξευµένων αντικειµένων δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
ή
∆ιακόσµηση µε το χέρι (µε εξαίρεση τη
µεταξογραφική τύπωση αντικειµένων) από
γυαλί φυσούµενο µε το χέρι, του οποίου
η αξία δεν υπερβαίνει το 50 % της τιµής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 7019

Τεχνουργήµατα από ίνες υάλου (άλλα
από νήµατα)

Κατασκευή από:
– φυτίλια, νήµατα µε απανωτές στρώσεις
(Rovings) ή νήµατα, µη χρωµατιστά,
κοµµένα ή µη και
– υαλοβάµβακα

ex κεφάλαιο 71

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια,
πολύτιµες και ηµιπολύτιµες πέτρες ή
παρόµοια, πολύτιµα µέταλλα, µέταλλα
επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα και τεχνουργήµατα από τις ύλες αυτές. Αποµιµήσεις κοσµηµάτων· νοµίσµατα εκτός
από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

ex 7101

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια,
σε αρµαθιές προσωρινά για την ευκολία
της µεταφοράς:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 7102,
ex 7103 και
ex 7104

Πέτρες πολύτιµες ή ηµιπολύτιµες και
πέτρες συνθετικές ή ανασχηµατισµένες,
κατεργασµένες

Κατασκευή από πολύτιµες ή ηµιπολύτιµες πέτρες, ακατέργαστες
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7106, 7108 και 7110

Πολύτιµα µέταλλα:
– Ακατέργαστα

Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται
στις κλάσεις 7106, 7108 ή 7110
ή
Ηλεκτρολυτικός, θερµικός ή χηµικός διαχωρισµός των πολυτίµων µετάλλων της
κλάσης 7106, 7108 ή 7110
ή
Κράµατα πολυτίµων µετάλλων των
κλάσεων 7106, 7108 ή 7110 µεταξύ
τους ή µε βασικά µέταλλα

– Ηµικατεργασµένα ή σε µορφή σκόνης

Κατασκευή από ακατέργαστα πολύτιµα
µέταλλα

ex 7107,
ex 7109 και
ex 7111

Μέταλλα κοινά επιστρωµένα µε πολύτιµα
µέταλλα, ηµικατεργασµένα

Κατασκευή από ακατέργαστα µέταλλα
επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα

7116

Τεχνουργήµατα
από
µαργαριτάρια
φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιµες
ή ηµιπολύτιµες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηµατισµένες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

7117

Αποµιµήσεις κοσµηµάτων

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος
ή
Κατασκευή από τµήµατα βασικών µετάλλων, µη επιστρωµένα ή καλυµµένα µε
πολύτιµα µέταλλα της κλάσης 7117,
υπό την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των
µετάλλων που χρησιµοποιούνται δεν
υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 72

Σίδηρος και χάλυβας εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

7207

Ηµιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι
σε κράµα χάλυβα

Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7201,
7202, 7203, 7204 ή 7205

7208 έως 7216

Πλατέα αντικείµενα έλασης, ράβδοι, είδη
µε καθορισµένη µορφή από σίδηρο ή µη
κράµα χάλυβα

Κατασκευή από πλινθώµατα ή άλλες πρωταρχικές µορφές της κλάσης 7206

7217

Σύρµατα από σίδηρο ή από µη κράµα
χάλυβα

Κατασκευή από ηµιτελή προϊόντα άλλων
χαλυβοκραµάτων της κλάσης 7207

Ηµιτελή προϊόντα, πλατέα αντικείµενα
έλασης, ράβδοι, είδη µε καθορισµένη
µορφή από ανοξείδωτο χάλυβα

Κατασκευή από πλινθώµατα ή άλλες πρωταρχικές µορφές της κλάσης 7218

Σύρµατα από ανοξείδωτους χάλυβες

Κατασκευή από ηµιτελή προϊόντα άλλων
χαλυβοκραµάτων της κλάσης 7218

Ηµιτελή προϊόντα, πλατέα αντικείµενα
έλασης, ράβδοι, είδη µε καθορισµένη
µορφή από άλλα χαλυβοκράµατα· ράβδοι
κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράµατα ή από µη κράµα χάλυβα.

Κατασκευή από πλινθώµατα και άλλες
πρωταρχικές µορφές της κλάσης 7206,
7218 ή 7224

ex 7218, 7219
έως 7222

7223

ex 7224, 7225
έως 7228

30.9.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 304/161

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

Σύρµατα από άλλα χαλυβοκράµατα

Κατασκευή από ηµιτελή προϊόντα άλλων
χαλυβοκραµάτων της κλάσης 7224

ex κεφάλαιο 73

Άλλα τεχνουργήµατα από σίδηρο ή
χάλυβα. εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

ex 7301

Πάσσαλοι πλατυσµένοι

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206

7302

Στοιχεία σιδηροδροµικών γραµµών, από
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντώµατα,
κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι
χειρισµού των κλειδιών και άλλα στοιχεία
διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών,
στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγµατα,
σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες
σύσφιξης, πλάκες και ράβδοι για τη
ρύθµιση του πλάτους και άλλα τεµάχια
ειδικά
κατασκευασµένα
για
την
τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση
των σιδηροτροχιών

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206

7304, 7305 και 7306

Σωλήνες κάθε είδους και είδη µε καθορισµένη µορφή κοίλα, από σίδηρο (άλλο
από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα

Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7206,
7207, 7218 ή 7224

ex 7307

Εξαρτήµατα σωληνώσεων από ανοξείδωτο
χάλυβα (ISO n X 5 Cr NiMo 1712)
αποτελούµενα από περισσότερα του ενός
τεµάχια:

Τόρνευση, διάτρηση, εσωτερική εξοµάλυνση, κατασκευή σπειρωµάτων, αφαίρεση αιχµών και αµµοβολή σφυρήλατων
ηµικατεργασµένων µετάλλων η αξία των
οποίων δεν υπερβαίνει το 35 % της τιµής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

7308

Κατασκευές και µέρη κατασκευών (π.χ.
γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι,
σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα
και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγµατα, κιγκλιδώµατα), από
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, µε εξαίρεση
τις
προκατασκευές
της
κλάσης 9406. Λαµαρίνες, ράβδοι, είδη
µε καθορισµένη µορφή, σωλήνες και
παρόµοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή
χάλυβα, προετοιµασµένα για να χρησιµοποιούνται σε κατασκευές

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος.
Εντούτοις, συγκολληµένα είδη µε καθορισµένη µορφή της κλάσης 7301 δεν
µπορούν να χρησιµοποιούνται

ex 7315

Αντιολισθητικές αλυσίδες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία των
χρησιµοποιούµενων
υλών
της
κλάσης 7315 δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex κεφάλαιο 74

Χαλκός και τεχνουργήµατα από χαλκό·
εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50
% της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Θειούχα συµπήγµατα χαλκού. Χαλκός
κονίας (κατακρήµνιση του χαλκού):

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

7229

7401
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7402

Χαλκός µη καθαρισµένος. Άνοδοι από
χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισµό

7403

Χαλκός καθαρισµένος και κράµατα
χαλκού σε ακατέργαστη µορφή:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

– Χαλκός καθαρισµένος

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

– Κράµατα χαλκού και χαλκός καθαρισµένος που περιέχει άλλα στοιχεία

Κατασκευή από καθαρισµένο χαλκό,
ακατέργαστο, απορρίµµατα και θραύσµατα χαλκού

7404

Απορρίµµατα και θραύσµατα χαλκού

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

7405

Κράµατα µητρικά χαλκού

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

Νικέλιο και τεχνουργήµατα από νικέλιο·
εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Θειούχα συµπήγµατα νικελίου, συντήγµατα (sinters) οξειδίων του νικελίου και
άλλα ενδιάµεσα προϊόντα της µεταλλουργίας του νικελίου. Νικέλιο σε ακατέργαστη µορφή. Απορρίµµατα και θραύσµατα νικελίου

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

Αργίλιο και τεχνουργήµατα αργιλίου
εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

7601

Αργίλιο σε ακατέργαστη µορφή

Παραγωγή µε θερµική ή ηλεκτρολυτική
κατεργασία από αργίλιο όχι σε κράµα ή
απορρίµµατα και θραύσµατα αργιλίου

7602

Απορρίµµατα και θραύσµατα αργιλίου

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

ex κεφάλαιο 75

7501 έως 7503

ex κεφάλαιο 76
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ex 7616

Τεχνουργήµατα από αργίλιο εκτός από
µεταλλικά υφάσµατα (περιλαµβανοµένων
των συνεχών ή ατερµόνων υφασµάτων),
από πλέγµατα και δικτυωτά από σύρµατα
αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταµένες

Κεφάλαιο 77

Προορίζεται για ενδεχόµενη µελλοντική
χρήση στο εναρµονισµένο σύστηµα

ex κεφάλαιο 78

Μόλυβδος και τεχνουργήµατα από µόλυβδο εκτός από:

7801

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, µεταλλικά υφάσµατα (περιλαµβανοµένων
των συνεχών ή ατερµόνων υφασµάτων), από πλέγµατα και δικτυωτά από
σύρµατα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταµένες µπορούν να χρησιµοποιούνται·
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Μόλυβδος σε ακατέργαστη µορφή:
– Μόλυβδος καθαρός

Κατασκευή από χελώνες µολύβδου ή
µεταχειρισµένο µόλυβδο

– Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος.
Εντούτοις, απορρίµµατα και θραύσµατα
της κλάσης 7802 δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται

Απορρίµµατα και θραύσµατα µολύβδου

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

Ψευδάργυρος και τεχνουργήµατα από
ψευδάργυρο εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

7901

Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη µορφή

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος.
Εντούτοις, απορρίµµατα και θραύσµατα
της κλάσης 7902 δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται

7902

Απορρίµµατα και θραύσµατα ψευδαργύρου

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

Κασσίτερος και τεχνουργήµατα από κασσίτερο εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

7802

ex κεφάλαιο 79

ex κεφάλαιο 80
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8001

Κασσίτερος σε ακατέργαστη µορφή

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος.
Εντούτοις, απορρίµµατα και θραύσµατα
της κλάσης 8002 δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται

8002 και 8007

Απορρίµµατα και θραύσµατα κασσίτερου
Άλλα τεχνουργήµατα από κασσίτερο:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

Κεφάλαιο 81

Άλλα κοινά µέταλλα, κεραµοµεταλλουργικές συνθέσεις, τεχνουργήµατα από τις
ύλες αυτές:
– Άλλα κοινά µέταλλα, κατεργασµένα,
τεχνουργήµατα από τις ύλες αυτές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών που
υπάγονται στην ίδια κλάση µε το προϊόν
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη
µαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια,
από κοινά µέταλλα. Μέρη των ειδών
αυτών, από κοινά µέταλλα εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

8206

Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων
8202 µέχρι 8205, συσκευασµένα σε
συλλογή για τη λιανική πώληση

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8202
έως 8205. Τα εργαλεία όµως των
κλάσεων 8202 µέχρι 8205 µπορούν να
ενσωµατώνονται στο σύνολο, εφόσον η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 % της
τιµής εκ του εργοστασίου του εν λόγω
συνόλου.

8207

Εργαλεία εναλλασσόµενα για εργαλεία
του χεριού, µηχανικά ή µη ή για
µηχανές-εργαλεία (π.χ. για κοίλανση,
αποτύπωση, σφράγιση, διεύρυνση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωµάτων, διάτρηση, εσωτερική εξοµάλυνση, άνοιγµα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδωµα), στα οποία περιλαµβάνονται και οι συρµατωτήρες (φιλιέρες) για
τον εφελκυσµό ή τη διέλευση (πέρασµα
από συρµατωτήρα µε θερµοπίεση) των
µετάλλων, καθώς και τα εργαλεία
διάτρησης ή βυθοµέτρησης

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8208

Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για
µηχανές ή µηχανικές συσκευές

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 8211

Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της
κλάσης 8208) µε λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, στα οποία περιλαµβάνονται και τα
πτυσσόµενα µαχαίρια και οι λεπίδες τους

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος.
Εντούτοις, λεπίδες µαχαιριών και λαβίδες
από βασικά µέταλλα µπορούν να χρησιµοποιούνται

ex κεφάλαιο 82
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8214

Άλλα είδη µαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές µηχανές, σχιστήρια, µεγάλα µαχαίρια, µαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και
χαρτοκόπτες). Εργαλεία και σύνολα εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή
των ποδιών (στα οποία περιλαµβάνονται
και οι λίµες για τα νύχια)

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος.
Εντούτοις, λαβές από βασικά µέταλλα
µπορούν να χρησιµοποιούνται

8215

Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισµα των
γλυκισµάτων, µαχαίρια ειδικά για τα
ψάρια ή το βούτυρο, τσιµπίδες για τη
ζάχαρη και παρόµοια είδη

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος.
Εντούτοις, λαβές από βασικά µέταλλα
µπορούν να χρησιµοποιούνται

ex κεφάλαιο 83

∆ιάφορα τεχνουργήµατα
µέταλλα εκτός από:

κοινά

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

ex 8302

Άλλα προσαρτήµατα, σιδερικά και άλλα
παρόµοια είδη για κτήρια και µηχανισµοί
αυτοµάτου κλεισίµατος για πόρτες

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος.
Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται οι άλλες ύλες που υπάγονται
στην κλάση 8302, υπό την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 8306

Αγαλµατίδια και άλλα είδη για τον εσωτερικό στολισµό και διακόσµηση από
κοινά µέταλλα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος.
Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται οι άλλες ύλες που υπάγονται
στην κλάση 8306, υπό την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 30 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 84

Πυρηνικοί
αντιδραστήρες,
λέβητες,
µηχανές, συσκευές και µηχανικές επινοήσεις. Τα µέρη τους εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 8401

Καύσιµα στοιχεία για πυρηνικούς αντιδραστήρες

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες υπάγονται σε κλάση
άλλη από αυτή του προϊόντος (11)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8402

Ατµολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατµού), άλλοι από τους λέβητες
για την κεντρική θέρµανση που είναι
κατασκευασµένοι για την παραγωγή
συγχρόνως θερµού νερού και ατµού σε
χαµηλή πίεση. Λέβητες µε την ονοµασία
υπερθερµαινόµενου νερού:

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8403 και ex 8404

Λέβητες για την κεντρική θέρµανση,
άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402,
και βοηθητικές εγκαταστάσεις για τους
λέβητες κεντρικής θέρµανσης

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8403 ή
8404

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

από

L 304/166

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

30.9.2004

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

8406

Ατµοστρόβιλοι

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8407

Κινητήρες µε παλινδροµικό ή περιστρεφόµενο έµβολο που η ανάφλεξή τους γίνεται µε ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες
εκρήξεως)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8408

Κινητήρες µε έµβολο, που η ανάφλεξή
τους γίνεται µε συµπίεση (κινητήρες
ντίζελ ή ηµιντίζελ)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8409

Μέρη προοριζόµενα αποκλειστικά ή
κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407
ή 8408

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8411

Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως, συσκευές
προώθησης δια στροβίλου και άλλοι
στρόβιλοι δι' αερίου

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8412

Άλλοι κινητήρες και κινητήριες µηχανές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 8413

Παλινδροµικές ογκοµετρικές αντλίες

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 8414

Βιοµηχανικοί ανεµιστήρες και παρόµοια
είδη

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

30.9.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 304/167

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

8415

Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίµατος
που περιλαµβάνουν ανεµιστήρα µε
κινητήρα και διατάξεις για τη µεταβολή
της θερµοκρασίας και της υγρασίας, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων στις
οποίες ο υγροµετρικός βαθµός δεν
µπορεί να ρυθµιστεί χωριστά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8418

Ψυγεία, καταψύκτες και άλλες µηχανές ή
συσκευές για την παραγωγή ψύχους, µε
ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισµό. Αντλίες
θερµότητας, άλλες από τις µηχανές και
συσκευές τεχνητού κλίµατος της
κλάσης 8415

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος και
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 8419

Μηχανήµατα για βιοµηχανίες ξύλου, χαρτοπολτού και χαρτονιού

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της
ίδιας κλάσης µε το προϊόν µπορούν να
χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι ποσοστού 25 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8420

Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα
για τα µέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι
για τα µηχανήµατα αυτά

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της
ίδιας κλάσης µε το προϊόν µπορούν να
χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι ποσοστού 25 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8423

Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, στα
οποία περιλαµβάνονται και οι πλάστιγγες
και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των
προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία
στα εργαστήρια, µε εξαίρεση όµως τις
ζυγαριές µε ευαισθησία σε βάρος 5 cg ή
λιγότερο. Σταθµά για κάθε ζυγαριά

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8425 έως 8428

Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση,
τη φόρτωση, την εκφόρτωση και τη
διακίνηση φορτίων

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες
της κλάσης 8431 µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι ποσοστού
10 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

L 304/168

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

30.9.2004

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

8429

Μπουλντόζες, πλάγιες µπουλντόζες
(angledozers), ισοπεδωτήρες, αναµοχλευτήρες (αποξέστες δρόµων), µηχανικά
φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές, συµπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούµενα.

– Οδοστρωτήρες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες
της κλάσης 8431 µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι ποσοστού
10 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8430

Άλλα µηχανήµατα για µετακίνηση γαιών,
ισοπέδωση, αναµόχλευση, εκσκαφή, συµπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά
ή µεταλλεύµατα. Μηχανήµατα για την
έµπηξη ή αφαίρεση πασσάλων, εκχιονιστήρες

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες
της κλάσης 8431 µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι ποσοστού
10 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 8431

Εξαρτήµατα που προορίζονται αποκλειστικά για οδοστρωτήρες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8439

Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή
του πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή
την τελική επεξεργασία χαρτιού ή χαρτονιού

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της
ίδιας κλάσης µε το προϊόν µπορούν να
χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι ποσοστού 25 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8441

Άλλες µηχανές και συσκευές για την
κατεργασία χαρτόµαζας χαρτιού ή χαρτονιού, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι
µηχανές κοπής κάθε τύπου

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της
ίδιας κλάσης µε το προϊόν µπορούν να
χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι ποσοστού 25 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

30.9.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 304/169

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

8444 έως 8447

Μηχανήµατα των κλάσεων αυτών χρησιµοποιούµενα στην υφαντουργία

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 8448

Βοηθητικές µηχανές και συσκευές χρησιµοποιούµενες µαζί µε τα µηχανήµατα των
κλάσεων 8444 και 8445

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8452

Ραπτοµηχανές, άλλες από εκείνες για το
ράψιµο των φύλλων βιβλίου της
κλάσης 8440. Έπιπλα, βάσεις και καλύµµατα ειδικά κατασκευασµένα για
ραπτοµηχανές. Βελόνες για ραπτοµηχανές:

– Ραπτοµηχανές (για απλό γαζί µόνο) µε
κεφαλή βάρους το πολύ 16 kg χωρίς
κινητήρα, ή 17 kg µε κινητήρα

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– η αξία των µη καταγόµενων υλών που
χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση της κεφαλής (χωρίς κινητήρα)
δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των
αντίστοιχων καταγόµενων υλών,
– οι µηχανισµοί τάνυσης του νήµατος,
αγκιστροβελόνας και ζιγκ-ζαγκ είναι
ήδη καταγόµενα προϊόντα

– Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8456 έως
8466

Εργαλειοµηχανές και µηχανήµατα, καθώς
και τα µέρη και εξαρτήµατά τους, των
κλάσεων 8456 έως 8466

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8469 έως 8472

Μηχανές γραφείου (π.χ. γραφοµηχανές,
υπολογιστικές µηχανές αυτόµατης επεξεργασίας δεδοµένων, φωτοαντιγραφικές
µηχανές, συρραπτικές µηχανές)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8480

Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για µήτρες.
Μοντέλα για µήτρες. Μήτρες για µέταλλα
(άλλες από τις µήτρες χελωνών), µεταλλικά καρβίδια, γυαλί, ορυκτές ύλες,
καουτσούκ ή πλαστικές ύλες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8482

Ρουλεµάν µε σφαιρίδια (µπίλιες), µε
κώνους, µε κυλίνδρους ή µε βελόνες

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

L 304/170

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

30.9.2004

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

8484

Μεταλλοπλαστικά
ή
παρεµβύσµατα
(φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασµοί
παρεµβυσµάτων διαφόρων συνθέσεων,
που παρουσιάζονται σε σακουλάκια,
φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες µηχανικές, στεγανοποιητικές συναρµογές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8485

Μέρη µηχανών συσκευών που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού
στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, µέρη µε ηλεκτρική
µόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε
άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Ηλεκτρικές µηχανές, συσκευές και εξοπλισµός και τα µέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής τηλεοπτικών
εικόνων και ήχου, καθώς και µέρη και
εξαρτήµατα των εν λόγω συσκευών·
εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8501

Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες,
µε εξαίρεση τα συγκροτήµατα παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύµατος

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες
της κλάσης 8503 µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι ποσοστού
10 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8502

Συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύµατος και περιστροφικοί µετατροπείς

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– εντός των προαναφερόµενων ορίων,
είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται και
ύλες των κλάσεων 8501 και 8503, µε
την προϋπόθεση ότι η αξία τους,
αθροιστικά, δεν υπερβαίνει το 10 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 8504

Μονάδες ηλεκτρικής τροφοδοσίας των
ειδών που χρησιµοποιούνται για αυτόµατα µηχανήµατα επεξεργασίας των
πληροφοριών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 8518

Μικρόφωνα και τα υποστηρίγµατά τους.
Μεγάφωνα, έστω και µη προσαρµοσµένα
στις θήκες τους. Ηλεκτρικοί ενισχυτές
ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

ex κεφάλαιο 85

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

30.9.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 304/171

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

8519

Συσκευές περιστροφής των δίσκων
(πικάπ), ηλεκτρόφωνα, κασετόφωνα και
άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου
χωρίς ενσωµατωµένη διάταξη εγγραφής
του ήχου:

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8520

Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου, έστω και µε ενσωµατωµένη διάταξη αναπαραγωγής του ήχου

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8521

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής
εικόνων (βίντεο) έστω και µε ενσωµατωµένη συσκευή συντονισµού

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8522

Μέρη και εξαρτήµατα που προορίζονται
αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές
των κλάσεων 8519 έως 8521

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8523

Αχρησιµοποίητα υποθέµατα έτοιµα για
την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες
εγγραφές, άλλα από τα προϊόντα του
κεφαλαίου 37

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8524

∆ίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέµατα για
την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες
εγγραφές, είδη µε εγγραφή, στα οποία
περιλαµβάνονται και οι µήτρες και τα
γαλβανισµένα εκµαγεία για την παραγωγή
δίσκων, αλλά µε εξαίρεση τα προϊόντα
του κεφαλαίου 37:
– Μήτρες και γαλβανισµένα εκµαγεία για
την παραγωγή δίσκων

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες
της κλάσης 8523 µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι ποσοστού
10 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

L 304/172

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

30.9.2004

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

8525

Συσκευές εκποµπής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και µε
ενσωµατωµένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του
ήχου· συσκευές λήψης τηλεοπτικών εικόνων· σταθερές βιντεοσυσκευές λήψης
εικόνων και άλλες βιντεοκάµερες

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8526

Συσκευές ραδιοανίχνευσης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές
ραδιοτηλεχειρισµού

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8527

Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία,
τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία,
έστω και συνδυασµένες, στο ίδιο περίβληµα, µε συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8528

∆έκτες τηλεόρασης µε ενσωµατωµένο ή
µη ραδιοφωνικό δέκτη ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας,
οθόνες απεικόνισης (βίντεο µόνιτορ) και
συσκευές βίντεοπροβολής.

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8529

Μέρη που προορίζονται αποκλειστικά ή
κύρια για τις συσκευές των κλάσεων
8525 µέχρι 8528:

– Που προορίζονται αποκλειστικά ή
κύρια για τις συσκευές εγγραφής ή
αναπαραγωγής εικόνων και ήχου

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

30.9.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 304/173

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

8535 και 8536

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή,
προστασία, συναρµογή ή σύνδεση των
ηλεκτρικών κυκλωµάτων

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες
της κλάσης 8538 µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι ποσοστού 10
% της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8537

Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια,
ερµάρια και άλλα υποθέµατα που φέρουν
δύο ή περισσότερες συσκευές των
κλάσεων 8535 ή 8536, για τον έλεγχο ή
τη διανοµή του ρεύµατος, στα οποία
περιλαµβάνονται και εκείνα που ενσωµατώνουν όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, καθώς και τις συσκευές
αριθµητικού ελέγχου άλλες από τις συσκευές διανοµής της κλάσης 8517

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες
της κλάσης 8538 µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι ποσοστού
10 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 8541

∆ίοδοι, κρυσταλλολυχνίες και παρόµοιες
διατάξεις µε ηµιαγωγό, εκτός από
δίσκους (wafers) που δεν έχουν ακόµη
κοπεί σε µικροπλακέτες

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8542

Ολοκληρωµένα κυκλώµατα και ηλεκτρονικές µικροδιατάξεις

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– Εντός των προαναφερόµενων ορίων,
είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται και
ύλες των κλάσεων 8541 και 8542, µε
την προϋπόθεση ότι η αξία τους,
αθροιστικά, δεν υπερβαίνει το 10 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8544

Σύρµατα, καλώδια (στα οποία περιλαµβάνονται και τα οµοαξονικά καλώδια) και
άλλοι αγωγοί µε ηλεκτρική µόνωση (έστω
και επισµαλτωµένα ή ανοδιωµένα) εφοδιασµένα ή όχι µε συνδετικά τεµάχια.
Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυµένες καθεµία
χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς
αγωγούς ή είναι εφοδιασµένα µε συνδετικά τεµάχια

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8545

Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από
άνθρακα, άνθρακες για λαµπτήρες ή
ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από
γραφίτη ή άλλο άνθρακα, µε ή χωρίς
µέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

L 304/174

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

30.9.2004

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

8546

Μονωτήρες από κάθε ύλη, για ηλεκτρική
χρήση

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8547

Τεµάχια µονωτικά, που αποτελούνται στο
σύνολό τους από µονωτικές ύλες ή που
περιλαµβάνουν απλά µεταλλικά τεµάχια
συναρµολόγησης (π.χ. κοχλιωτές υποδοχές) συναρµολογηµένα στη µάζα, για
µηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους µονωτήρες της
κλάσης 8546. Μονωτικοί σωλήνες και τα
συνδετικά τεµάχια τους, από κοινά
µέταλλα, που έχουν µονωθεί εσωτερικά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8548

Απορρίµµατα και υπολείµµατα στηλών,
συστοιχιών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιµοποιηµένες στήλες και
συστοιχίες στηλών και χρησιµοποιηµένοι
ηλεκτρικοί συσσωρευτές. Μέρη ηλεκτρικά
µηχανών ή συσκευών, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο
κεφάλαιο αυτό

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Οχήµατα και υλικό για σιδηροδροµικές ή
παρόµοιες γραµµές και τα µέρη τους.
Εξαρτήµατα και τεµάχια στερέωσης σιδηροδροµικών ή παρόµοιων γραµµών και
µέρη αυτών. Μηχανικές συσκευές (στις
οποίες περιλαµβάνονται και οι ηλεκτροµηχανικές) σηµατοδότησης για τις
γραµµές συγκοινωνιών εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Εξαρτήµατα και τεµάχια στερέωσης σιδηροδροµικών ή παρόµοιων γραµµών.
Μηχανικές συσκευές (στις οποίες
περιλαµβάνονται και οι ηλεκτροµηχανικές) σηµατοδότησης, ασφάλειας και
ελέγχου για σιδηροδροµικές ή παρόµοιες
γραµµές, το οδικό ή ποτάµιο δίκτυο,
χώρους στάθµευσης, λιµενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόµια. Τα µέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Οχήµατα άλλα από εκείνα των σιδηροδροµικών ή παρόµοιων γραµµών, µέρη
και εξαρτήµατά τους. εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Αυτοκίνητα οχήµατα χωρίς διάταξη
ανύψωσης των τύπων που χρησιµοποιούνται σε εργοστάσια, αποθήκες, λιµάνια ή
αεροδρόµια, για τη µεταφορά εµπορευµάτων σε µικρές αποστάσεις.
Οχήµατα-ελκυστήρες, των τύπων που
χρησιµοποιούνται στις αποβάθρες σιδηροδροµικών σταθµών. Τα µέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex κεφάλαιο 86

8608

ex κεφάλαιο 87

8709

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

30.9.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 304/175

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

8710

Άρµατα και θωρακισµένα αυτοκίνητα
µάχης, µε ή χωρίς τον οπλισµό τους. Τα
µέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8711

Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαµβάνονται και τα µοτοποδήλατα) και ποδήλατα
µε βοηθητικό κινητήρα, µε ή χωρίς
πλάγιο κιβώτιο (καλάθι). Πλάγια κιβώτια:

– που δεν υπερβαίνει τα 50 cm3

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 20 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– που υπερβαίνει τα 50 cm3

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– άλλα

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

∆ίτροχα οχήµατα χωρίς ρουλεµάν

Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται
στην κλάση 8714

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8715

Παιδικά αµαξάκια και τα µέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8716

Ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα
οχήµατα. Άλλα οχήµατα χωρίς µηχανική
προώθηση. Τα µέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Αερόπλοια ή διαστηµόπλοια και τα µέρη
τους εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– µε
παλινδροµικό
εµβολοφόρο
κινητήρα, µε κυλινδρισµό

ex 8712

ex κεφάλαιο 88

L 304/176

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

30.9.2004

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

Στροφόπτωτα αλεξίπτωτα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων και των
άλλων υλών της κλάσης 8804

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8805

Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση
αεροσκαφών. Συσκευές και διατάξεις για
την προσγείωση αεροσκαφών και τα
παρόµοια. Συσκευές εδάφους για την
εκπαίδευση στην πτήση. Τα µέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 89

Πλοία, λέµβοι και πλωτές κατασκευές

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος.
Ωστόσο, δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κύτη της κλάσης 8906

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας, κινηµατογραφίας, µέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήµατα
εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9001

Οπτικές ίνες και δέσµες οπτικών ινών.
Καλώδια από οπτικές ίνες, άλλες από
εκείνες της κλάσης 8544. Ύλες πόλωσης
σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους
οποίους περιλαµβάνονται και οι φακοί
επαφής), πρίσµατα, καθρέπτες και άλλα
στοιχεία οπτικής, από κάθε ύλη, µη
συναρµολογηµένη, άλλα από εκείνα από
γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασµένο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9002

Φακοί, πρίσµατα, καθρέπτες και άλλα
στοιχεία οπτικής, από κάθε ύλη, συναρµολογηµένα, για όργανα ή συσκευές,
άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι
κατεργασµένο οπτικά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9004

Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά
ή άλλα) και παρόµοια είδη

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 9005

∆ιόπτρες δύο οπτικών πεδίων και ενός
οπτικού πεδίου, τηλεσκόπια και οι βάσεις
τους εκτός από διοπτρικά αστρονοµικά
τηλεσκόπια και τις βάσεις τους

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος και
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

ex 8804

ex κεφάλαιο 90

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

ex 9006

Φωτογραφικές µηχανές (εκτός από τις κινηµατογραφικές). Φωτογραφικές συσκευές και διατάξεις για την παραγωγή
αστραπιαίου φωτός (φλας) και λαµπτήρες
φλας, άλλοι από τους λειτουργούντες µε
ηλεκτρική ανάφλεξη

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος και
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9007

Κινηµατογραφικές µηχανές λήψης και
προβολής, έστω και µε ενσωµατωµένες
συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του
ήχου

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος και
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9011

Σύνθετα οπτικά µικροσκόπια, στα οποία
περιλαµβάνονται και τα µικροσκόπια για
τη µικροφωτογραφία, τη µικροκινηµατογραφία ή τη µικροπροβολή

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος και
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9015

Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, καθώς και φωτογραµµετρίας,
υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, µετεωρολογίας και γεωφυσικής, µε
εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέµετρα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9016

Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 εκατοστόγραµµων ή λιγότερο, µε ή χωρίς σταθµά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9017

Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισµού (π.χ. µηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, µοιρογνωµόνια, σύνολα σχεδιαστικών οργάνων, λογαριθµικοί κανόνες
και δίσκοι). Όργανα µέτρησης του
µήκους για χρήση µε το χέρι (π.χ. µέτρα,
µετροταινίες, µικρόµετρα, παχύµετρα)
που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 9014
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(1)

(2)

(3) ή (4)

9018

Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη
χειρουργική, την οδοντιατρική ή την
κτηνιατρική, στα οποία περιλαµβάνονται
και οι συσκευές σπινθηρογραφήµατος και
άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς
και οι συσκευές για διάφορες οπτικές
δοκιµασίες

– οδοντιατρικά καθίσµατα µε ενσωµατωµένες οδοντιατρικές συσκευές

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων και των
άλλων υλών της κλάσης 9018

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– άλλα

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9019

Συσκευές µηχανοθεραπείας. Συσκευές
µάλαξης (µασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης
οξυγόνου και φαρµάκων, αναπνευστικές
συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και
άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9020

Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, µε εξαίρεση τις
προστατευτικές προσωπίδες που δεν
φέρουν µηχανισµό και κινητό στοιχείο
φιλτραρίσµατος

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9024

Μηχανές και συσκευές για δοκιµές της
σκληρότητας της αντοχής σε θλίψη ή
εφελκυσµό της ελαστικότητας και των
άλλων µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών
(π.χ. µετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών,
χαρτιού, πλαστικών υλών)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9025

Πυκνόµετρα, αραιόµετρα κάθε είδους και
παρόµοια όργανα που επιπλέουν, θερµόµετρα, πυρόµετρα, βαρόµετρα, υγρόµετρα και ψυχρόµετρα, που καταγράφουν
ή όχι τα αποτελέσµατα της µέτρησης,
έστω και συνδυασµένα µεταξύ τους

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9026

Όργανα και συσκευές για µέτρηση ή
έλεγχο της παροχής, της στάθµης, της
πίεσης και των άλλων µεταβλητών
χαρακτηριστικών των υγρών και των
αερίων (π.χ. µετρητές παροχής, σταθµοδείκτες, µανόµετρα, µετρητές θερµότητας), µε εξαίρεση τα όργανα και συσκευές
των κλάσεων 9014, 9015, 9028 και
9032

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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(1)

(2)

(3) ή (4)

9027

Όργανα και συσκευές για αναλύσεις
φυσικές ή χηµικές (π.χ. πολωσίµετρα, διαθλασίµετρα, φασµατόµετρα, αναλυτές
αερίων και καπνού). Όργανα και συσκευές για µέτρηση ή έλεγχο του
ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής,
της επιφανειακής τάσης και τα παρόµοια,
για µέτρηση της θερµότητας, του ήχου
και του φωτός (στα οποία περιλαµβάνονται και τα φωτόµετρα φωτογράφησης).
Μικροτόµοι

9028

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισµού,
στους οποίους περιλαµβάνονται και οι
πρότυποι µετρητές (διακριβωτήρες):

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– µέρη και εξαρτήµατα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– άλλα

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

9029

Μετρητές στροφών, µετρητές παραγωγής,
ταξίµετρα, µετρητές διανυόµενων αποστάσεων,
βηµατόµετρα.
Συσκευές
ένδειξης της ταχύτητας και ταχύµετρα,
άλλα από εκείνα της κλάσης 9014 ή
9015, στροβοσκόπια

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9030

Ταλαντοσκόπια (παλµοσκόπια), αναλυτές
φάσµατος και άλλα όργανα και συσκευές
για µέτρηση ή έλεγχο των ηλεκτρικών
µεγεθών, εξαιρουµένων των µετρητών της
κλάσης 9028. Όργανα και συσκευές για
µέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών
άλφα, βήτα, γάµα, Χ και των κοσµικών ή
άλλων ακτινοβολιών ιονισµού

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9031

Όργανα, συσκευές και µηχανήµατα
µέτρησης ή ελέγχου που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο
κεφάλαιο αυτό Προβολείς πλάγιας όψης
(προφίλ)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9032

Όργανα και συσκευές για αυτόµατη
ρύθµιση ή αυτόµατο έλεγχο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9033

Μέρη και εξαρτήµατα που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο
κεφάλαιο αυτό, για µηχανές, συσκευές,
όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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ex κεφάλαιο 91

Ωρολόγια και µέρη αυτών, εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9105

Άλλα ωρολόγια

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9109

Μηχανισµοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και
συναρµολογηµένοι

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– η αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων υλών που χρησιµοποιούνται

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9110

Μηχανισµοί ωρολογοποιίας πλήρεις, µη
συναρµολογηµένοι ή µερικώς συναρµολογηµένοι (σετ µηχανισµών). Μη πλήρεις
ωρολογιακοί
µηχανισµοί,
συναρµολογηµένοι. Ηµιτελείς µηχανισµοί ωρολογοποιίας

Κατασκευή:
– κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες
της κλάσης 9114 µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι ποσοστού
10 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9111

Κάσες (κελύφη) ωρολογίων και τα µέρη
τους

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40
% της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9112

Πλαίσια για συσκευές ωρολογοποιίας και
τα µέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9113

Λουριά και µπρασελέ για ωρολόγια
χεριού. Τα µέρη τους:
– από κοινά µέταλλα, έστω και επαργυρωµένα ή επιχρυσωµένα, ή από
µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα
µέταλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– άλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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(1)

(2)

(3) ή (4)

Κεφάλαιο 92

Μουσικά όργανα· µέρη και εξαρτήµατα
των οργάνων αυτών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 93

Όπλα, πυροµαχικά και τα µέρη και εξαρτήµατά τους

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 94

Έπιπλα. Έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη
κλινοστρωµνής και παρόµοια. Συσκευές
φωτισµού που δεν κατονοµάζονται ή δεν
περιλαµβάνονται αλλού. Λάµπες-ρεκλάµες, φωτεινά σήµατα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόµοια είδη. Προκατασκευές εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 9401 και
ex 9403

Έπιπλα από κοινά µέταλλα, µε ενσωµατωµένα τµήµατα όχι παραγεµισµένα, από
βαµβακερό ύφασµα βάρους το πολύ 300
g/m (2)

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες υπάγονται σε κλάση
άλλη από αυτή του προϊόντος
ή
Κατασκευή από βαµβακερό ύφασµα ήδη
σχηµατοποιηµένο και έτοιµο για χρήση
σε έπιπλα των κλάσεων 9401 ή 9403, µε
την προϋπόθεση ότι:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– ότι η αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
– όλες οι άλλες χρησιµοποιούµενες ύλες
είναι ήδη καταγωγής και υπάγονται σε
κλάση άλλη από την 9401 ή την
9403
9405

Συσκευές φωτισµού (στις οποίες περιλαµβάνονται και οι προβολείς) και τα
µέρη τους, που δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού. Φωτεινά σήµατα,
φωτεινές επιγραφές, καθώς και παρόµοια
είδη, που διαθέτουν µόνιµη πηγή φωτισµού, και τα µέρη τους, και που δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9406

Προκατασκευές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη
διασκέδασης ή αθλητισµού. Μέρη και
εξαρτήµατα εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικρού µεγέθους υπό κλίµακα µοντέλα και παρόµοια
είδη, µε κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-αινίγµατα (puzzles) κάθε είδους.

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Ράβδοι του γκολφ και µέρη ράβδων

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος.
Μπορούν, ωστόσο να χρησιµοποιηθούν
ηµιτελή µέρη για την κατασκευή πέδιλων
για µπαστούνια γκολφ

ex κεφάλαιο 95

9503

ex 9506

L 304/182

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

30.9.2004

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

ex κεφάλαιο 96

Τεχνουργήµατα διάφορα, εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος

ex 9601και
ex 9602

Γλυπτά είδη από ζωικές, φυτικές, ή
ορυκτές ύλες

Κατασκευή από κατεργασµένες ύλες των
ιδίων κλάσεων

ex 9603

Σκούπες και βούρτσες (µε εξαίρεση τις
τσαλόσκουπες και τα παρόµοια, καθώς
και τις βούρτσες από τρίχωµα κουναβιού,
σκίουρου), χειροκίνητες µηχανικές σκούπες δαπέδου, χωρίς κινητήρα. Πινέλα και
ρόλοι για χρωµατισµούς, ελαστικές βούρτσες, σφουγγαρόπανα
Σύνολα ταξιδιού µε είδη για την ατοµική
περιποίηση, το ράψιµο, το καθάρισµα
των υποδηµάτων και ενδυµάτων

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9606

Κουµπιά και κουµπιά-σούστες. Σκελετοί
για κουµπιά και άλλα µέρη για κουµπιά
ή κουµπιά-σούστες. Ηµιτελή κουµπιά

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9612

Μελανοταινίες για γραφοµηχανές και
παρόµοιες µελανοταινίες, εµποτισµένες
µε µελάνη ή αλλιώς παρασκευασµένες για
να αφήνουν αποτυπώµατα, έστω και
τυλιγµένες σε πηνία ή κασέτες. Ταµπόν
µελάνης, έστω και εµποτισµένα µε ή
χωρίς κουτί

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος και
– η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 9613

Αναπτήρες µε πιεζοηλεκτρικό σύστηµα
ανάµµατος

ex 9614

Πίπες (τσιµπούκια) και οι κεφαλές τους

Κατασκευή κατά την οποία η αξία των
χρησιµοποιούµενων
υλών
της
κλάσης 9613 δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 30 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος
Κατασκευή από ηµικατεργασµένα τεµάχια

9605

Κεφάλαιο 97

Αντικείµενα
αρχαιοτήτων

τέχνης,

συλλογών

ή

Κάθε τεµάχιο ενός συνόλου (σετ) πρέπει
να ανταποκρίνεται στους κανόνες που θα
ίσχυαν εάν δεν περιλαµβανόταν στο
σύνολο αυτό. Ωστόσο, είναι δυνατόν να
περιλαµβάνονται και είδη µη καταγόµενα,
µε την προϋπόθεση ότι η συνολική τους
αξία δεν υπερβαίνει το 15 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του συνόλου

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες κατατάσσονται σε
κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος

Για τις ιδιαίτερες συνθήκες για τις ειδικές επεξεργασίες, βλέπε επεξηγηµατικές σηµειώσεις 7.1 και 7.3.
Για τις ιδιαίτερες συνθήκες για τις ειδικές επεξεργασίες, βλέπε επεξηγηµατικές σηµειώσεις 7.2.
Η σηµείωση 3 του κεφαλαίου 32 αναφέρει ότι τα παρασκευάσµατα αυτά είναι των τύπων που χρησιµοποιούνται για το χρωµατισµό κάθε ύλης ή που προορίζονται ουσιαστικά
για την παρασκευή χρωστικών παρασκευασµάτων, µε την προϋπόθεση ότι δεν περιλαµβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου 32.
(4) Ως οµάδα θεωρείται κάθε τµήµα της επικεφαλίδας που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τµήµα της µε τελεία ή άνω τελεία.
(5) Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που υπάγονται στις κλάσεις 3901 έως 3906 και στις κλάσεις 3907 έως 3911 ο περιορισµός αυτός εφαρµόζεται µόνο σε
εκείνη την οµάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν.
(6) Οι παρακάτω ταινίες θεωρούνται ως υψηλής διαφάνειας: οι ταινίες των οποίων η οπτική θολερότητα µετρηµένη σύµφωνα µε το ASTM-D 1003-16 µε το νεφελόµετρο του
Γκάρντνερ (συντελεστής θαλερότητας) — είναι µικρότερη από 2 %.
(7) Για τους ειδικούς όρους σχετικά µε τα προϊόντα που κατασκευάζονται από µείγµα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηµατική σηµείωση 5.
(8) Η χρησιµοποίηση του προϊόντος αυτού περιορίζεται στην κατασκευή υφασµάτων του τύπου που χρησιµοποιείται στις µηχανές παραγωγής χαρτιού.
(9) Βλέπε επεξηγηµατική σηµείωση 6.
(10) Για πλεκτά αντικείµενα, µη ελαστικά ούτε συνδυασµένα µε καουτσούκ, παραγόµενα µε συρραφή πλεκτών (που έχουν κοπεί ή απ' ευθείας πλεχθεί, στη συγκεκριµένη τους µορφή),
βλέπε εισαγωγική σηµείωση 6.
(11) Ο κανόνας αυτός ισχύει µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005.
(1)
(2)
(3)
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3205

Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσµατα που
αναφέρονται στη σηµείωση 3 του
κεφαλαίου αυτού, µε βάση τις χρωστικές
λάκες (1)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από τις κλάσεις 3203, 3204 και
3205. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες που υπάγονται στην κλάση
3205, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

3301

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωµένα ή µη), στα
οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε την
ονοµασία «πηγµένα» ή «απόλυτα»· ρητινοειδή· συµπυκνωµένα διαλύµατα αιθερίων
ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή
ανάλογες ύλες, που παίρνονται µε απορρόφηση ή εµπότιση· τερπενικά υποπροϊόντα,
κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων
ελαίων· αποσταγµένα αρωµατικά νερά και
υδατικά διαλύµατα αιθερίων ελαίων

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
περιλαµβανοµένων υλών άλλης «οµάδας» (2)
της εν λόγω κλάσης. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες της ίδιας
οµάδας, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία
τους δεν υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

3303

Αρώµατα και κολόνιες

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε
κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος.
Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση,
υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν
υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

3304

Προϊόντα οµορφιάς ή φτιασιδώµατος (µακιγιάζ) παρασκευασµένα και παρασκευάσµατα
για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του
δέρµατος, άλλα από τα φάρµακα, στα οποία
περιλαµβάνονται και τα αντηλιακά παρασκευάσµατα και τα παρασκευάσµατα για το
µαύρισµα. Παρασκευάσµατα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των
ποδιών

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε
κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος.
Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση,
υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν
υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8415

Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίµατος
που περιλαµβάνουν ανεµιστήρα µε κινητήρα
και διατάξεις για τη µεταβολή της θερµοκρασίας και της υγρασίας, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων στις οποίες ο υγροµετρικός βαθµός δεν µπορεί να ρυθµιστεί
χωριστά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8501

Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες,
µε εξαίρεση τα συγκροτήµατα παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύµατος

Κατασκευή:
— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
— εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της
κλάσης 8503 µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι ποσοστού 10 %
της τιµής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος
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Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του
καταγόµενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

Επεξεργασία ή µεταποίηση επί µη καταγόµενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα
του καταγόµενου προϊόντος ∆έκτες τηλεόρασης µε ενσωµατωµένο ή µη ραδιοφωνικό
δέκτη ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας· οθόνες βίντεο και
βίντεο προβολής

Κατασκευή:
— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

∆ίτροχα οχήµατα χωρίς ρουλεµάν

Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται
στην κλάση 8714

8714

Μέρη και εξαρτήµατα των οχηµάτων των
κλάσεων 8711 µέχρι 8713

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8716

Ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα
οχήµατα. Άλλα οχήµατα χωρίς µηχανική
προώθηση. Τα µέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία:
— όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες πρέπει
να υπάγονται σε κλάση διαφορετική
από εκείνη του προϊόντος και.

8528

ex 8712

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

— η αξία όλων των µη καταγόµενων υλών
που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει την αξία των καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιµοποιούµενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

— Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοποιούµενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
(1) Η σηµείωση 3 του κεφαλαίου 32 ορίζει ότι τα παρασκευάσµατα αυτά είναι των τύπων εκείνων που χρησιµοποιούνται για το χρωµατισµό κάθε ύλης ή που προορίζονται να µπουν
σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασµάτων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν κατατάσσονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου 32.
(2) Ως «οµάδα» θεωρείται κάθε τµήµα της επικεφαλίδας που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τµήµα της µε τελεία ή άνω τελεία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 4
Κατάσταση προϊόντων καταγωγής Τουρκίας στα οποία δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4, που απαριθµούνται µε τη σειρά των κεφαλαίων και διακρίσεων του εναρµονισµένου συστήµατος
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 3
0401 έως 0402
ex 0403

Βουτυρόγαλα, πηγµένο γάλα και πηγµένη κρέµα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέµες που
έχουν υποστεί ζύµωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου

0404 έως 0410
0504
0511
Κεφάλαιο 6
0701 έως 0709
ex 0710

Λαχανικά, άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένα

ex 0711

Λαχανικά, εκτός από το γλυκό καλαµπόκι της κλάσης 0711 90 30, διατηρηµένα προσωρινά (π.χ. µε
διοξείδιο του θείου ή σε άλµη, θειωµένο νερό ή νερό στο οποίο προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:

0712 έως 0714
Κεφάλαιο 8
ex κεφάλαιο 9

Καφές, τσάι, µατέ και µπαχαρικά, εκτός από το µατέ της κλάσης 0903:

Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12
ex 1302

Πηκτινικές ύλες

1501 έως 1514
ex 1515

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (εκτός από το λάδι jojoba και τα κλάσµατά του) και τα κλάσµατά τους,
έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα:

ex 1516

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους, µερικώς ή ολικώς υδρογονωµένα, διεστεροποιηµένα, επανεστεροποιηµένα ή ελαϊδινισµένα, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα, εκτός από ρετσινόλαδα υδρογονωµένα, µε την ονοµασία «opalwax»

ex 1517 και
ex 1518

Μαργαρίνες, αποµίµηση στεατίνης και άλλα έτοιµα βρώσιµα λίπη

ex 1522

Υπολείµµατα που προέρχονται από την επεξεργασία λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κεριών εκτός
από λάδια δερµάτων

Κεφάλαιο 16
1701
ex 1702

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαµβάνεται η λακτόζη, η µαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χηµικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρη χωρίς προσθήκη αρωµατικών ή
χρωστικών ουσιών. υποκατάστατα του µελιού, έστω και αναµειγµένα µε φυσικό µέλι. Ζάχαρα και µελάσες καραµελωµένα εκτός από αυτά των κλάσεων 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50
00 και 1702 90 10

1703
1801 και 1802
ex 1902

Ζυµαρικά εν γένει, παραγεµισµένα που περιέχουν σε ποσοστό µεγαλύτερο από 20 % κατά βάρος
ψάρια, µαλακόστρακα, µαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, λουκάνικα και παρόµοια προϊόντα, από
κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων, παντός είδους συµπεριλαµβανοµένων των λιπών κάθε είδους
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Αγγούρια και αγγουράκια, κρεµµύδια, τσάτνυ µάγγων, καρπούς του γένους Capsicum εκτός από τις
γλυκοπιπεριές ή τις καυτερές πιπεριές, µανιτάρια και ελιές, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή
οξικό οξύ

2002 και 2003
ex 2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγµένα, άλλα
από τα προϊόντα της κλάσης 2006, εκτός από τις πατάτες µε µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών και τις
νιφάδες γλυκού καλαµποκιού

ex 2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, µη κατεψυγµένα,
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006, εκτός από τα προϊόντα πατάτας ή γλυκού καλαµποκιού

2006 και 2007
ex 2008

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, µε ή χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού εκτός από το βούτυρο αράπικων φιστικιών, τις καρδιές φοινίκων, το καλαµπόκι, το ίγναµα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), τις γλυκοπατάτες και παρόµοια βρώσιµα µέρη φυτών περιεκτικότητας ίσης ή
ανώτερης του 5 % κατά βάρος σε άµυλα κάθε είδους αµπελόφυλλα, βλαστούς λυκίσκου και άλλα
παρόµοια βρώσιµα µέρη φυτών

2009
ex 2106

Ζάχαρη, σιρόπια ή µελάσσες αρωµατισµένα ή χρωµατισµένα

2204
2206
ex 2207

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο, που
λαµβάνεται από τα γεωργικά προϊόντα που απαριθµούνται εδώ

ex 2208

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο µικρότερο από 80 % vol, που
λαµβάνεται από τα γεωργικά προϊόντα που απαριθµούνται εδώ.

2209
Κεφάλαιο 23
2401
4501
5301 και 5302
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 4
Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 και αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού EUR.1
Κανόνες εκτύπωσης
1. Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού EUR.1 είναι 210 × 297 χιλιοστά· όσον αφορά το µήκος, υπάρχει ανοχή κατ' ανώτατο
όριο 5 χιλιοστά µικρότερο ή 8 χιλιοστά µεγαλύτερο. Το χαρτί που χρησιµοποιείται είναι λευκό, χωρίς µηχανικούς πολτούς,
µε κόλλα για γράψιµο και ζυγίζει τουλάχιστον 25 γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο. Φέρει τυπωµένη διαγράµµιση πράσινου χρώµατος η οποία καθιστά εµφανή κάθε παραποίηση µε µηχανικά ή χηµικά µέσα.
2. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών της Κοινότητας και της Αιγύπτου µπορούν να διατηρήσουν την αποκλειστικότητα της
εκτύπωσης των πιστοποιητικών ή να την αναθέσουν σε εγκεκριµένα τυπογραφεία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση
αναφέρεται σε κάθε πιστοποιητικό. Κάθε πιστοποιητικό EUR.1 φέρει το όνοµα και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή σήµα
που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Φέρει, επίσης, αύξοντα αριθµό, τυπωµένο ή µη, για την αναγνώριση του
πιστοποιητικού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 4
∆ΗΛΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Η δήλωση τιµολογίου, το κείµενο της οποίας ακολουθεί, πρέπει να καταρτίζεται σύµφωνα µε τις υποσηµειώσεις. ∆εν χρειάζεται
ωστόσο να επαναλαµβάνονται οι εν λόγω υποσηµειώσεις.
Αγγλικό κείµενο
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1).) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of... preferential origin. (2)
Ισπανικό κείµενο
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2)
∆ανικό κείµενο
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)) erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2)
Γερµανικό κείµενο
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht,
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … Ursprungswaren sind (2)
Ελληνικό κείµενο
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιµησιακής καταγωγής … (2)
Γαλλικό κείµενο
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2)
Ιταλικό κείµενο
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2)
Ολλανδικό κείµενο
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2)
Πορτογαλικό κείµενο
Ο abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no … (1) declara
que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2)
Φινλανδικό κείµενο
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan :ο … (1) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2)
Σουηδικό κείµενο
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor,
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2)
(1) Όταν η δήλωση τιµολογίου συντάσσεται από εγκεκριµένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθµός αδείας του
εγκεκριµένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιµολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριµένο εξαγωγέα, είναι
δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραµείνει κενός ο χώρος.
2
( ) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εµπορευµάτων. Όταν η δήλωση τιµολογίου αφορά εν όλω ή εν µέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 37 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να τα υποδεικνύει σαφώς στο έγγραφο επί του
οποίου συντάσσεται η δήλωση µέσω του συµβόλου «CM.»
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Αραβικό κείµενο

........
......................................... (1)
(Τόπος και ηµεροµηνία)
......................................... (2)
(Υπογραφή του εξαγωγέα· και αναγραφή, ολογράφως, του ονοµατεπωνύµου του προσώπου που υπογράφει τη δήλωση)

(1) Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατό να παραλείπονται αν η πληροφορία αυτή περιέχεται στο ίδιο το έγγραφο.
(2) Βλέπε άρθρο 21 παράγραφος 5 του πρωτοκόλλου. Στις περιπτώσεις που δεν ζητείται από τον εξαγωγέα να υπογράψει, η εξαίρεση από την
υποχρέωση υπογραφής συνεπάγεται επίσης την εξαίρεση από την υποχρέωση αναγραφής του ονόµατος του υπογράφοντος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 4
ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

1. Επί δώδεκα µήνες µετά τη θέση σε ισχύ της συµφωνίας, οι αρµόδιες τελωνειακές αρχές της Κοινότητας και της
Αιγύπτου αποδέχονται ως έγκυρη απόδειξη καταγωγής κατά την έννοια του πρωτοκόλλου 4 τα πιστοποιητικά
κυκλοφορίας EUR.1 και EUR.2 που εκδίδονται στο πλαίσιο της συµφωνίας συνεργασίας που υπεγράφη στις
19 Ιανουαρίου 1977.
2. Τα αιτήµατα για µεταγενέστερο έλεγχο των προαναφερόµενων εγγράφων πρέπει να γίνονται αποδεκτά από τις
αρµόδιες τελωνειακές αρχές της Κοινότητας και της Αιγύπτου για χρονικό διάστηµα δύο ετών από την έκδοση
και τη σύνταξη του σχετικού πιστοποιητικού καταγωγής. Οι έλεγχοι αυτοί απαιτείται να διενεργούνται
σύµφωνα µε τον τίτλο VI του πρωτοκόλλου αριθ. 4 της συµφωνίας.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΝ∆ΟΡΑΣ

1. Προϊόντα καταγωγής Πριγκιπάτου της Ανδόρας που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του εναρµονισµένου
συστήµατος θα γίνονται δεκτά από την Αίγυπτο ως καταγωγής Κοινότητας κατά την έννοια της παρούσας
συµφωνίας.
2. Το πρωτόκολλο 4 εφαρµόζεται κατ' αναλογία µε σκοπό τον καθορισµό του χαρακτήρα καταγωγής των προαναφερθέντων προϊόντων.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ

1. Προϊόντα καταγωγής της ∆ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου γίνονται δεκτά στην Αίγυπτο ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας κατά την έννοια της παρούσας συµφωνίας.
2. Το πρωτόκολλο 4 εφαρµόζεται κατ' αναλογία µε σκοπό τον καθορισµό του χαρακτήρα καταγωγής των προαναφερθέντων προϊόντων.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Κοινότητα και η Αίγυπτος αναγνωρίζουν το σηµαντικό ρόλο της σώρευσης καταγωγής για την ενθάρρυνση της
οµαλής πορείας προς τη δηµιουργία ζώνης ελευθέρων συναλλαγών µεταξύ όλων των µεσογειακών εταίρων που
συµµετέχουν στη διαδικασία της Βαρκελώνης.
Η Κοινότητα συµφωνεί να διαπραγµατευθεί και να συνάψει συµφωνίες µε µεσογειακά κράτη εταίρους, ιδίως τα
κράτη Μασρέκ/Μαγκρέµπ κατόπιν αιτήσεως των τελευταίων, για εφαρµογή του κανόνα για τη σώρευση καταγωγής
µόλις οι σχετικοί εταίροι συµφωνήσουν να εφαρµόσουν πανοµοιότυπους κανόνες καταγωγής.
Τα µέρη δηλώνουν επίσης ότι διαφορές στους ήδη ισχύοντες τύπους σώρευσης στις ενδιαφερόµενες χώρες δεν θα
έπρεπε να αποτελούν εµπόδιο για την επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου. Για το σκοπό αυτό, θα αρχίσουν
αµέσως µετά την υπογραφή της συµφωνίας να εξετάζουν τις δυνατότητες σώρευσης µε τις εν λόγω χώρες κατά τη
µεταβατική περίοδο, ιδίως σε τοµείς όπου οι σχετικές µεσογειακές χώρες εφαρµόζουν πανοµοιότυπους κανόνες
καταγωγής.
Η Κοινότητα θα παράσχει βοήθεια στους ενδιαφεροµένους εταίρους ώστε να επιτευχθεί η σώρευση των κανόνων
καταγωγής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Και τα δύο µέρη συµφωνούν µε την προϋπόθεση επεξεργασίας που περιέχεται στο παράρτηµα ΙΙ και ΙΙ α) του πρωτοκόλλου 4.
Η Κοινότητα θα εξετάσει, ωστόσο, περιορισµένο αριθµό δεόντως αιτιολογηµένων αιτήσεων για έγκριση παρέκκλισης που θα υποβάλει η Αίγυπτος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τα όσα έχουν επιτευχθεί σχετικά µε την καθιέρωση της σώρευσης µεταξύ των ευρωµεσογειακών εταίρων.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 5
για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ διοικητικών αρχών σε τελωνειακά ζητήµατα
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου νοούνται ως:
α) «τελωνειακή νοµοθεσία» οι νοµικές και κανονιστικές διατάξεις
που εφαρµόζονται στα εδάφη των συµβαλλόµενων µερών, οι
οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαµετακόµιση
εµπορευµάτων και την υπαγωγή αυτών σε άλλο τελωνειακό
καθεστώς ή διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων απαγόρευσης, περιορισµού και ελέγχου·
β) «αιτούσα αρχή» η αρµόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται
από συµβαλλόµενο µέρος για τον συγκεκριµένο σκοπό και η
οποία υποβάλλει αίτηση συνδροµής βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου·
γ) «αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση» η αρµόδια διοικητική
αρχή, η οποία ορίζεται από συµβαλλόµενο µέρος για τον συγκεκριµένο σκοπό και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδροµής βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου·
δ) «στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα» όλες οι πληροφορίες που
αφορούν κάποιο φυσικό πρόσωπο που προσδιορίζεται ή µπορεί
να προσδιοριστεί·
ε) «πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία» κάθε
παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της τελωνειακής νοµοθεσίας.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να παρέχουν αµοιβαία
συνδροµή στους τοµείς που υπάγονται στην αρµοδιότητά τους,
κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το παρόν
πρωτόκολλο, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας, ιδίως µε την πρόληψη, την ανίχνευση και την
καταστολή των πράξεων που παραβιάζουν την εν λόγω νοµοθεσία.
2.
Η συνδροµή σε τελωνειακά ζητήµατα, όπως ορίζεται στο
παρόν πρωτόκολλο, αφορά κάθε διοικητική αρχή των συµβαλλοµένων µερών που είναι αρµόδια για την εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται µε την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν
την αµοιβαία συνδροµή σε ζητήµατα ποινικού δικαίου. Η συνδροµή
αυτή δεν καλύπτει τις πληροφορίες οι οποίες λαµβάνονται στο
πλαίσιο εξουσίας που ασκείται µετά από αίτηση των δικαστικών
αρχών, εκτός αν οι αρχές αυτές επιτρέπουν την κοινολόγησή τους.

2. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να την ενηµερώνει:
α) σχετικά µε το εάν εµπορεύµατα που εξήχθησαν από το έδαφος
ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη εισήχθησαν στο έδαφος του
άλλου συµβαλλοµένου µέρους κατά τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιµο, το τελωνειακό καθεστώς
που εφαρµόσθηκε στα εν λόγω εµπορεύµατα·
β) σχετικά µε το εάν εµπορεύµατα που εισήχθησαν στο έδαφος
ενός από τα µέρη εξήχθησαν από το έδαφος του άλλου µέρους
κατά τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιµο, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρµόσθηκε στα εν λόγω
εµπορεύµατα.
3. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να λάβει, στο πλαίσιο των νοµικών
και κανονιστικών της διατάξεων, τα αναγκαία µέτρα, ώστε να εξασφαλίσει την επιτήρηση:
α) των φυσικών ή νοµικών προσώπων για τα οποία υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι συµµετέχουν ή συµµετείχαν σε πράξεις που
παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία·
β) των χώρων όπου έχουν συγκεντρωθεί ή ενδέχεται να συγκεντρωθούν αποθέµατα εµπορευµάτων υπό συνθήκες τέτοιες ώστε να
πιθανολογείται ότι προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε πράξεις
που παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία·
γ) των εµπορευµάτων τα οποία µεταφέρονται ή ενδέχεται να µεταφερθούν κατά τρόπο που δηµιουργεί βάσιµες υποψίες ότι ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν σε πράξεις που παραβιάζουν την
τελωνειακή νοµοθεσία·
δ) των µεταφορικών µέσων τα οποία χρησιµοποιούνται ή δύνανται
να χρησιµοποιηθούν κατά τρόπο που δηµιουργεί βάσιµες υποψίες ότι πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία.
Άρθρο 4
Αυθόρµητη συνδροµή
Τα µέρη παρέχουν, µε δική τους πρωτοβουλία και σύµφωνα µε τις
νοµικές ή κανονιστικές τους διατάξεις, αµοιβαία συνδροµή, εφόσον
θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας, ιδίως, παρέχοντας συγκεντρωθείσες πληροφορίες που αφορούν:

3.
Το παρόν πρωτόκολλο δεν αφορά τη συνδροµή για τη
συγκέντρωση δασµών, φόρων ή τελών.

— πράξεις οι οποίες παραβιάζουν ή φαίνεται ότι παραβιάζουν
αυτή την τελωνειακή νοµοθεσία και οι οποίες ενδέχεται να
ενδιαφέρουν το άλλο συµβαλλόµενο µέρος,

Άρθρο 3

— νέα µέσα ή µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια
πράξεων που παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία,

Συνδροµή κατόπιν αιτήσεως

— εµπορεύµατα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείµενο
πράξεων που παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία,

1.
Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία, ώστε να καταστήσει την πρώτη ικανή να εξασφαλίσει την
ορθή εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων
πληροφοριών σχετικά µε πράξεις που σηµειώθηκαν ή που σχεδιάζονται και οι οποίες παραβιάζουν ή είναι δυνατό να παραβιάσουν
την τελωνειακή νοµοθεσία.

— φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν βάσιµες
ενδείξεις ότι συµµετέχουν ή συµµετείχαν σε πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία,
— µεταφορικά µέσα για τα οποία υπάρχουν βάσιµες υποψίες ότι
χρησιµοποιούνται ή δύνανται να χρησιµοποιηθούν για πράξεις
που παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία.
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Άρθρο 5
Παράδοση/κοινοποίηση
Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει, εντός του πλαισίου των νοµοθετικών ή
κανονιστικών διατάξεών της, να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα,
ώστε:
— να παραδίδονται όλα τα έγγραφα ή
— να κοινοποιούνται όλες οι αποφάσεις,
που προέρχονται από την αιτούσα αρχή και που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος πρωτοκόλλου, σε παραλήπτη που
διαµένει ή είναι εγκατεστηµένος στο έδαφος της αρχής στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση.
Οι αιτήσεις παράδοσης εγγράφων ή κοινοποίησης αποφάσεων
πρέπει να έχουν συνταχθεί γραπτώς σε επίσηµη γλώσσα της αρχής
στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε γλώσσα αποδεκτή από
αυτήν την αρχή.
Άρθρο 6
Μορφή και περιεχόµενο των αιτήσεων συνδροµής
1.
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου πρέπει να είναι γραπτές. Συνοδεύονται από τα έγγραφα που
απαιτούνται για την εξέταση της αίτησης. Προφορικές αιτήσεις είναι
δυνατόν να γίνονται αποδεκτές, εφόσον απαιτείται λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, αλλά πρέπει αµέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς.
2.
Οι αιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1
πρέπει να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την αιτούσα αρχή·
β) το ζητούµενο µέτρο·
γ) το αντικείµενο και τον λόγο της αίτησης·
δ) τις νοµικές ή κανονιστικές διατάξεις και άλλα σχετικά νοµικά
στοιχεία·
ε) στοιχεία, όσο το δυνατόν ακριβή και κατανοητά, σχετικά µε τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αποτελούν τον στόχο των
ερευνών·
στ) περίληψη των σχετικών πραγµατικών γεγονότων και των
ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί.
3.
Οι αιτήσεις συντάσσονται σε µία από τις επίσηµες γλώσσες
της τελωνειακής αρχής στην οποία υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτή την αρχή. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τυχόν
έγγραφα τα οποία συνοδεύουν την αίτηση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1.
4.
Εάν κάποια αίτηση δεν πληροί τις ανωτέρω τυπικές απαιτήσεις, είναι δυνατόν να ζητηθεί η διόρθωση ή η συµπλήρωσή της·
ενδέχεται, επίσης, να διαταχθεί η λήψη προληπτικών µέτρων.
Άρθρο 7
Εκτέλεση αιτήσεων
1.
Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδροµής, η αρχή στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να ενεργήσει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και των διαθέσιµων πόρων, όπως θα ενεργούσε για
ίδιο λογαριασµό ή, κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του ίδιου συµβαλλόµενου µέρους, διαβιβάζοντας τα στοιχεία που ήδη διαθέτει,
και διεξάγοντας ή ζητώντας τη διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών. Η
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διάταξη αυτή ισχύει επίσης για οιαδήποτε άλλη αρχή, στην οποία
διαβιβάζεται η αίτηση δυνάµει της παρούσας συµφωνίας από την
αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, όταν αυτή αδυνατεί να
ενεργήσει αφ' εαυτής.
2. Οι αιτήσεις συνδροµής ικανοποιούνται σύµφωνα µε τις
νοµικές και κανονιστικές διατάξεις του συµβαλλόµενου µέρους στο
οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
3. Κατάλληλα εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι συµβαλλόµενου
µέρους είναι δυνατόν, µε τη σύµφωνη γνώµη του άλλου ενδιαφερόµενου συµβαλλόµενου µέρους και υπό τις προϋποθέσεις που
καθορίζει το τελευταίο, να λαµβάνουν από τα γραφεία της τελωνειακής αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή από άλλη αρχή
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, στοιχεία σχετικά µε τις πράξεις που
παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία, τα οποία η αιτούσα τελωνειακή αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου.
4. ∆εόντως εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι συµβαλλόµενου
µέρους είναι δυνατόν, µε τη σύµφωνη γνώµη του άλλου συµβαλλόµενου µέρους και υπό τις προϋποθέσεις που αυτό καθορίζει, να
παρίστανται κατά τις έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του
τελευταίου.
Άρθρο 8
Μορφή υπό την οποία πρέπει να ανακοινώνονται τα στοιχεία
1. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να ανακοινώνει εγγράφως τα αποτελέσµατα των ερευνών στην αιτούσα
αρχή, και να διαβιβάζει τα έγγραφα, τα επικυρωµένα αντίγραφα
αυτών ή άλλα στοιχεία.
2. Τα εν λόγω στοιχεία είναι δυνατό να παρέχονται µε ηλεκτρονική µορφή.
3. Πρωτότυπα έγγραφα διαβιβάζονται µόνο κατόπιν αιτήσεως,
εφόσον αποδειχθούν ανεπαρκή τα επικυρωµένα αντίγραφα. Τα πρωτότυπα αυτά επιστρέφονται το συντοµότερο δυνατόν.
Άρθρο 9
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδροµής
1. Τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν
την παροχή συνδροµής ή να την υποβάλουν σε ορισµένες προϋποθέσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρούν ότι η παροχή
συνδροµής στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου θα ήταν ενδεχόµενο:
α) να παραβλάψει την κυριαρχία της Αιγύπτου ή κάποιου κράτους
µέλους από το οποίο ζητήθηκε η παροχή συνδροµής σύµφωνα
µε το παρόν πρωτόκολλο ή
β) να παραβλάψει τη δηµοσία τάξη, την ασφάλεια ή άλλα σηµαντικά συµφέροντα στις περιπτώσεις, ιδίως, που αναφέρονται στο
άρθρο 10 παράγραφος 2 ή
γ) να παραβιάσει το βιοµηχανικό, εµπορικό ή επαγγελµατικό
απόρρητο.
2. Η παροχή της συνδροµής είναι δυνατό να αναβληθεί από την
αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, σε περίπτωση που αυτή
έχει σχέση µε διεξαγόµενη έρευνα, δίωξη ή διαδικασία. Σ' αυτή την
περίπτωση, η αρχή στην οποία υποβάλλεται αίτηση διενεργεί διαβουλεύσεις µε την αιτούσα αρχή για να εξεταστεί αν είναι δυνατό
να παρασχεθεί βοήθεια υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους που
αυτή κρίνει αναγκαίους.
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3.
Σε περίπτωση που η αιτούσα αρχή επιδιώξει παροχή συνδροµής που η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει εάν της
ζητηθεί, εφιστά στην αίτησή της την προσοχή επί του γεγονότος
αυτού. Σε αυτή την περίπτωση, εναπόκειται στην αρχή στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο µε τον οποίο
θα ανταποκριθεί στη συγκεκριµένη αίτηση.
4.
Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1
και 2, η απόφαση της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και
η αιτιολόγησή της πρέπει να ανακοινώνονται αµελλητί στην
αιτούσα αρχή.
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στάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς ενώπιον ποιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής πρέπει να εµφανιστεί ο υπάλληλος καθώς και για
ποιο ζήτηµα και υπό ποίαν ιδιότητα ή αρµοδιότητα θα εξετασθεί.
Άρθρο 12
∆απάνες συνδροµής

Άρθρο 10

Τα συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται αµοιβαία από κάθε
διεκδίκηση επιστροφής δαπανών τις οποίες επισύρει η εφαρµογή
του παρόντος πρωτοκόλλου, εκτός, όπου κρίνεται σκόπιµο, από τις
δαπάνες για εµπειρογνώµονες και µάρτυρες και για διερµηνείς και
µεταφραστές, οι οποίοι δεν αποτελούν υπαλλήλους του ∆ηµοσίου.

Ανταλλαγή πληροφοριών και εµπιστευτικός χαρακτήρας

Άρθρο 13

1.
Κάθε πληροφορία που ανακοινώνεται υπό οποιαδήποτε
µορφή, σύµφωνα µε το παρόν πρωτόκολλο, έχει εµπιστευτικό ή
απόρρητο χαρακτήρα, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις που ισχύουν σε
καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρει της πρόσθετης προστασίας που προσφέρουν οι σχετικοί νόµοι που εφαρµόζονται στο συµβαλλόµενο µέρος που την έλαβε και οι αντίστοιχες
διατάξεις που ισχύουν στις αρχές της Κοινότητας.

Εφαρµογή

2.
Η ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων επιτρέπεται µόνον όταν
το συµβαλλόµενο µέρος που τα λαµβάνει δεσµεύεται να τα προστατεύσει µε τρόπο τουλάχιστον ισοδύναµο προς αυτόν που ισχύει στη
συγκεκριµένη περίπτωση στο συµβαλλόµενο µέρος που τα παρέχει.
Για το σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη κοινοποιούν αµοιβαία
τις ισχύουσες σ' αυτά ρυθµίσεις συµπεριλαµβανοµένων, όπου χρειάζεται, των νοµικών διατάξεων που ισχύουν στα κράτη µέλη της Κοινότητας.
3.
Η χρησιµοποίηση πληροφοριών που ελήφθησαν δυνάµει του
παρόντος πρωτοκόλλου στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών που κινήθηκαν µετά τη διαπίστωσης πράξεων που παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία, θεωρείται ότι εξυπηρετεί τους
σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. Συνεπώς, τα συµβαλλόµενα
µέρη έχουν τη δυνατότητα, στα αρχεία αποδεικτικών στοιχείων που
τηρούν, στις εκθέσεις και τις µαρτυρίες καθώς και σε διαδικασίες
και καταγγελίες που παραπέµπονται στα δικαστήρια, να χρησιµοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία πληροφορίες που έχουν λάβει και
έγγραφα που συµβουλεύθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος πρωτοκόλλου. Η αρµόδια αρχή που χορήγησε τις πληροφορίες αυτές ή που επέτρεψε την πρόσβαση στα έγγραφα ενηµερώνεται για τη χρησιµοποίηση αυτή.
4.
Τα στοιχεία που λαµβάνονται πρέπει να χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. Αν
κάποιο συµβαλλόµενο µέρος επιθυµεί να επιτραπεί η χρήση αυτών
για άλλους σκοπούς, οφείλει να ζητεί τη γραπτή συγκατάθεση της
τελωνειακής αρχής, η οποία τα παρέσχε. Σε µια τέτοια περίπτωση
υπόκειται στους περιορισµούς που θέτει η συγκεκριµένη αρχή.
Άρθρο 11
Εµπειρογνώµονες και µάρτυρες
Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί, να παραστεί, εντός των ορίων της παραχωρηθείσας άδειας, υπό την ιδιότητα του εµπειρογνώµονα ή του
µάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν
ζητήµατα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο και να προσκοµίσει
αντικείµενα, έγγραφα ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών τα οποία,
ενδεχοµένως, είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παρα-

1. Η εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται, αφενός,
στις τελωνειακές αρχές της Αιγύπτου και, αφετέρου, στις αρµόδιες
υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στις
τελωνειακές αρχές των κρατών µελών. Οι προαναφερθείσες αρχές
αποφασίζουν σχετικά µε όλα τα πρακτικά µέτρα και τις ρυθµίσεις
που απαιτούνται για την εφαρµογή του, λαµβάνοντας υπόψη τους
ισχύοντες κανόνες, ιδίως στον τοµέα της προστασίας των δεδοµένων. Μπορούν επίσης να προτείνουν στις αρµόδιες αρχές τις τροποποιήσεις οι οποίες κατά τη γνώµη τους θα πρέπει να επέλθουν στο
παρόν πρωτόκολλο.
2. Τα συµβαλλόµενα µέρη διενεργούν διαβουλεύσεις και, στη
συνέχεια, ενηµερώνονται αµοιβαία σχετικά µε τους λεπτοµερείς
κανόνες εφαρµογής που θεσπίζουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος πρωτοκόλλου.
Άρθρο 14
Άλλες συµφωνίες
1. Αφού ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχες αρµοδιότητες της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών, οι διατάξεις του
παρόντος πρωτοκόλλου:
— δεν θίγουν τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών που
επιβάλλονται στο πλαίσιο άλλων διεθνών συµβάσεων ή συµφωνιών,
— θεωρείται ότι συµπληρώνουν συµφωνίες για την αµοιβαία συνδροµή που έχουν συναφθεί ή πρόκειται να συναφθούν µεταξύ
µεµονωµένων κρατών µελών και της Αιγύπτου και
— δεν θίγουν τις κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση, µεταξύ των αρµοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των τελωνειακών αρχών των
κρατών µελών, πληροφοριών που λαµβάνονται στο πλαίσιο του
παρόντος πρωτοκόλλου και οι οποίες θα ήταν δυνατό να
ενδιαφέρουν την Κοινότητα.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι διατάξεις του
παρόντος πρωτοκόλλου υπερισχύουν των διατάξεων των διµερών
συµφωνιών για την αµοιβαία συνδροµή που έχουν συναφθεί ή ενδέχεται να συναφθούν µεταξύ των επιµέρους κρατών µελών και της
Αιγύπτου, εφόσον οι διατάξεις αυτών έρχονται σε αντίθεση µε τις
διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.
3. Όσον αφορά θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος
πρωτοκόλλου, τα συµβαλλόµενα µέρη διενεργούν διαβουλεύσεις
µεταξύ τους για την αντιµετώπισή τους στο πλαίσιο της επιτροπής
σύνδεσης.
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TΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
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Οι πληρεξούσιοι:
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ,
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ∆ΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,
ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ,
ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ,

Συµβαλλόµενα µέρη της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, και της συνθήκης για την
ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, τα οποία εφεξής καλούνται «κράτη µέλη»,
και
της ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ και της ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, οι οποίες
εφεξής καλούνται «Κοινότητα»,
αφενός, και
οι πληρεξούσιοι της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου, που εφεξής καλείται «Αίγυπτος»,
αφετέρου,
συνελθόντες στο Λουξεµβούργο, στις 25 Ιουνίου 2001, για την υπογραφή της ευρωµεσογειακής συµφωνίας για
την εγκαθίδρυση συνδέσεως µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της
Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, η οποία εφεξής καλείται «ευρωµεσογειακή συµφωνία», υιοθέτησαν τα ακόλουθα κείµενα:
την ευρωµεσογειακή συµφωνία, τα παραρτήµατά της και τα ακόλουθα πρωτόκολλα:
Πρωτόκολλο 1 σχετικά µε τις ρυθµίσεις που εφαρµόζονται, κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα γεωργικών
προϊόντων, καταγωγής Αιγύπτου,
Πρωτόκολλο 2 σχετικά µε τις ρυθµίσεις που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή στην Αίγυπτο γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας,
Πρωτόκολλο 3 για τις ρυθµίσεις για τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα,
Πρωτόκολλο 4 σχετικά µε τον ορισµό της εννοίας «καταγόµενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής»,
Πρωτόκολλο 5 σχετικά µε την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ διοικητικών αρχών σε τελωνειακά ζητήµατα.
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Οι πληρεξούσιοι των κρατών µελών και της Κοινότητας και ο πληρεξούσιος της Αιγύπτου υιοθέτησαν τα κείµενα
των κοινών δηλώσεων που απαριθµούνται κατωτέρω και προσαρτώνται στην παρούσα τελική πράξη:
Κοινή δήλωση σχετικά µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 της συµφωνίας
Κοινή δήλωση σχετικά µε το άρθρο 14 της συµφωνίας
Κοινή δήλωση σχετικά µε το άρθρο 18 της συµφωνίας
Κοινή δήλωση σχετικά µε το άρθρο 34 της συµφωνίας
Κοινή δήλωση σχετικά µε το άρθρο 37 και παράρτηµα VI της συµφωνίας
Κοινή δήλωση σχετικά µε το άρθρο 39 της συµφωνίας
Κοινή δήλωση σχετικά µε τον τίτλο VI κεφάλαιο 1 της συµφωνίας
Κοινή δήλωση σχετικά µε την προστασία δεδοµένων.
Οι πληρεξούσιοι των κρατών µελών και ο πληρεξούσιος της Αιγύπτου σηµειώνει τις ακόλουθες µονοµερείς
δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:
∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε το άρθρο 11 της συµφωνίας
∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε το άρθρο 19 της συµφωνίας
∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε το άρθρο 21 της συµφωνίας
∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε το άρθρο 34 της συµφωνίας
∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Οι πληρεξούσιοι των κρατών µελών και της Κοινότητας και ο πληρεξούσιος της Αιγύπτου έλαβαν επίσης υπό
σηµείωση τη συµφωνία υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών η οποία αναφέρεται παρακάτω και επισυνάπτεται στην
παρούσα τελική πράξη:
Συµφωνία υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Κοινότητας και της Αιγύπτου σχετικά µε τις εισαγωγές
στην Κοινότητα νωπών κοµµένων ανθέων και µπουµπουκιών ανθέων που υπάγονται στη διάκριση 0603 10 του
κοινού δασµολογίου.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil uno.
Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og et.
Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.
Έγινε στο Λουξεµβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.
Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and one.
Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille un.
Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilauno.
Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizendeneen.
Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e um.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundraett.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté
germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die
Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική ∆ηµοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
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Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

L 304/203

L 304/204

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαïκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
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ΚΟΙΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εννοείται ότι ο πολιτικός διάλογος και η συνεργασία θα καλύπτει επίσης θέµατα που αφορούν τον αγώνα κατά
της τροµοκρατίας.
ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14

Τα δύο µέρη συµφωνούν να διενεργήσουν διαπραγµατεύσεις ενόψει της εκατέρωθεν χορήγησης παραχωρήσεων
στο εµπόριο ψαριών και προϊόντων της αλιείας βάσει της αρχής της αµοιβαιότητας και του αµοιβαίου συµφέροντος, µε στόχο την επίτευξη συµφωνίας επί των λεπτοµερειών το αργότερο ένα έτος µετά την υπογραφή της
παρούσας συµφωνίας.
ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18

Σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών που προκύπτουν σε σχέση µε το επίπεδο των εισαγωγών στο πλαίσιο της συµφωνίας είναι δυνατό να εφαρµόζονται οι διατάξεις που προβλέπουν τη διενέργεια διαβουλεύσεων µεταξύ των
µερών, και µάλιστα επειγόντως εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 34

Τα µέρη αναγνωρίζουν ότι η Αίγυπτος βρίσκεται σήµερα στο στάδιο διαµόρφωσης εσωτερικής νοµοθεσίας περί
ανταγωνισµού. Το γεγονός αυτό θα εξασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξη συµφωνίας σχετικά
µε την εφαρµογή των κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2. Κατά την εκπόνηση της νοµοθεσίας αυτής, η Αίγυπτος θα λάβει υπόψη τους κανόνες ανταγωνισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μέχρι τη θέσπιση των κανόνων εφαρµογής που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 και εφόσον προκύψουν
σοβαρά προβλήµατα, τα µέρη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν το θέµα προς εξέταση στο συµβούλιο
σύνδεσης.
ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, η πνευµατική ιδιοκτησία περιλαµβάνει, ιδίως, τα δικαιώµατα
δηµιουργού, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων δηµιουργού προγραµµάτων για υπολογιστές, και τα συγγενικά δικαιώµατα, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα βιοµηχανικά σχέδια, τις γεωγραφικές ενδείξεις, συµπεριλαµβανοµένης της ονοµασίας καταγωγής, τα εµπορικά σήµατα και σήµατα παροχής υπηρεσιών, τις διατάξεις (τοπογραφίες) ολοκληρωµένων κυκλωµάτων καθώς και την προστασία κατά του αθέµιτου ανταγωνισµού σύµφωνα µε το
άρθρο 10 α) της σύµβασης των Παρισίων για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας (πράξη της Στοκχόλµης,
1967) και την προστασία των εµπιστευτικών πληροφοριών σε θέµατα τεχνογνωσίας.
ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39

Τα µέρη συµφωνούν ότι, σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής του συνολικού εµπορικού ισοζυγίου που απειλεί τις
εµπορικές σχέσεις, οποιοδήποτε µέρος µπορεί να ζητεί τη διενέργεια διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της επιτροπής
σύνδεσης ώστε να ενθαρρυνθούν, σύµφωνα µε το άρθρο 39, οι ισορροπηµένες οικονοµικές σχέσεις και να εξεταστούν τρόποι για τη βιώσιµη βελτίωση της κατάστασης ενόψει της µείωσης των εν λόγω διαταραχών.
ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ VI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τα µέρη συµφωνούν να καταβάλουν προσπάθεια για τη διευκόλυνση της θεώρησης των διαβατηρίων καλόπιστων
ατόµων που αναπτύσσουν δραστηριότητα σχετική µε την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων επιχειρηµατιών, επενδυτών, πανεπιστηµιακών λειτουργών, εκπαιδευτών, κυβερνητικών υπαλλήλων· περιλαµβάνονται και πρόσωπα µε σχέση πρώτου βαθµού συγγενείας προς άτοµα που διαµένουν νόµιµα στο
έδαφος του άλλου µέρους.
ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Τα µέρη συµφωνούν ότι πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία δεδοµένων σε όλους τους τοµείς όπου προβλέπεται
η ανταλλαγή προσωπικών δεδοµένων.
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11

Όταν ζητείται η διενέργεια διαβουλεύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 11 τελευταία παράγραφος, η Κοινότητα θα είναι
πρόθυµη να διενεργήσει διαβουλεύσεις εντός 30 ηµερών από την εκ µέρους της Αιγύπτου ανακοίνωση των εξαιρετικών µέτρων στο συµβούλιο σύνδεσης.
Σκοπός των διαβουλεύσεων αυτών είναι να διασφαλιστεί ότι τα σχετικά µέτρα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 11 και ότι η Κοινότητα δεν αντιτίθεται στη θέσπιση των µέτρων αυτών εφόσον πληρούνται οι συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19

Οι ειδικές διατάξεις που εφαρµόζει η Κοινότητα στις Καναρίους Νήσους και αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 είναι αυτές που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1911/91 του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου
1991.
∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21

Η Κοινότητα είναι διατεθειµένη να διενεργεί επίσηµες διαβουλεύσεις, κατόπιν αιτήσεως της Αιγύπτου, ενόψει της
παροχής πληροφοριών για κάθε ενδεχόµενη µεταβολή στις εµπορικές σχέσεις της µε τρίτες χώρες.
∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 34

Η Κοινότητα δηλώνει ότι, µέχρις ότου το συµβούλιο σύνδεσης εγκρίνει τους κανόνες εφαρµογής για τον θεµιτό
ανταγωνισµό που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2, στο πλαίσιο της ερµηνείας του άρθρου 34 παράγραφος 1, θα εξετάζει κάθε πρακτική που αντίκειται στο εν λόγω άρθρο βάσει των κριτηρίων που απορρέουν από
τους κανόνες των άρθρων 81, 82 και 87 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και, όσον
αφορά τα προϊόντα που καλύπτει η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα,
από τους κανόνες των άρθρων 65 και 66 της εν λόγω συνθήκης καθώς και από τους κοινοτικούς κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων, συµπεριλαµβανοµένου και του παράγωγου δικαίου.
Η Κοινότητα δηλώνει ότι, όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο 3, θα αξιολογεί κάθε πρακτική αντίθετη προς το άρθρο 34 παράγραφος 1 σηµείο i) σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζει
η Κοινότητα βάσει των άρθρων 36 και 37 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, ειδικότερα, εκείνα που καθορίζονται στον κανονισµό αριθ. 26/62 του Συµβουλίου όπως τροποποιήθηκε, και κάθε πρακτική αντίθετη προς το άρθρο 34 παράγραφος 1 σηµείο iii) σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζει η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα βάσει των άρθρων 36 και 87 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Οι διατάξεις της συµφωνίας που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του τίτλου IV του τρίτου µέρους της συνθήκης
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεσµεύουν το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ως χωριστά συµβαλλόµενα µέρη και όχι ως µέρη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έως ότου το Ηνωµένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία (αναλόγως) κοινοποιήσει στην Αραβική ∆ηµοκρατία της Αιγύπτου ότι δεσµεύεται πλέον ως µέρος της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας σύµφωνα µε το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, που έχει προσαρτηθεί στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το
ίδιο ισχύει και για τη ∆ανία, σύµφωνα µε το προσαρτηµένο στις εν λόγω συνθήκες πρωτόκολλο για τη θέση της
∆ανίας.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Κοινότητας και της Αιγύπτου σχετικά µε τις εισαγωγές
στην Κοινότητα νωπών κοµµένων ανθέων και µπουµπουκιών ανθέων που υπάγονται στη διάκριση
0603 10 του κοινού δασµολογίου
Α. Επιστολή της Κοινότητας
Κύριε,
Η Κοινότητα και η Αίγυπτος συµφώνησαν τα ακόλουθα:
Το πρωτόκολλο 1 της ευρωµεσογειακής συµφωνίας προβλέπει την κατάργηση των δασµών κατά την εισαγωγή
στην Κοινότητα κοµµένων ανθέων και µπουµπουκιών ανθέων, νωπών, που υπάγονται στη διάκριση 0603 10 του
κοινού δασµολογίου, καταγωγής Αιγύπτου, µέχρι ορίου 3 000 τόνων.
Η Αίγυπτος αναλαµβάνει την υποχρέωση να συµµορφώνεται µε τους όρους που θεσπίζονται κατωτέρω και αφορούν τις εισαγωγές στην Κοινότητα τριαντάφυλλων και γαρίφαλων, για τα οποία ζητείται η κατάργηση των εν
λόγω δασµών:
— η τιµή των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα πρέπει να ισούται προς το 85 % τουλάχιστον της κοινοτικής τιµής των ίδιων προϊόντων κατά την ίδια περίοδο,
— η τιµή των προϊόντων της Αιγύπτου καθορίζεται µε καταγραφή των τιµών των εισαγόµενων προϊόντων σε
αντιπροσωπευτικές κοινοτικές εισαγωγικές αγορές,
— οι κοινοτικές τιµές βασίζονται στις τιµές παραγωγού που καταγράφονται σε αντιπροσωπευτικές αγορές των
κυριοτέρων κρατών µελών παραγωγής,
— τα επίπεδα των τιµών θα καταγράφονται σε δεκαπενθήµερη βάση και θα σταθµίζονται ανάλογα µε τις αντίστοιχες ποσότητες. Η διάταξη αυτή ισχύει για τις κοινοτικές και αιγυπτιακές τιµές,
— τόσο για τις τιµές των κοινοτικών παραγωγών όσο και για τις τιµές εισαγωγής αιγυπτιακών προϊόντων, πραγµατοποιείται διάκριση µεταξύ των τριαντάφυλλων µε µεγάλο άνθος και των τριαντάφυλλων µε µικρό άνθος
και µεταξύ µονοανθών και πολυανθών γαρίφαλων,
— αν οι τιµές της Αιγύπτου για οποιονδήποτε τύπο προϊόντος είναι χαµηλότερες από το 85 % των κοινοτικών
τιµών, η προτιµησιακή δασµολογική µεταχείριση αναστέλλεται. Η Κοινότητα επαναφέρει την προτιµησιακή
δασµολογική µεταχείριση, µόλις οι τιµές των προϊόντων της Αιγύπτου φθάσουν ή υπερβούν το 85 % των κοινοτικών τιµών.
Σας παρακαλώ να µου επιβεβαιώσετε τη σύµφωνη γνώµη της κυβέρνησής σας για το περιεχόµενο της παρούσας
επιστολής.
Παρακαλώ δεχθείτε, κύριε, την έκφραση της βαθύτατης εκτίµησής µου.
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
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Β. Επιστολή της Αιγύπτου

Κύριε,
Λαµβάνω την τιµή να σας γνωρίσω τη λήψη της σηµερινής επιστολής σας, µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
«Η Κοινότητα και η Αίγυπτος συµφώνησαν τα ακόλουθα:
Το πρωτόκολλο 1 της ευρωµεσογειακής συµφωνίας προβλέπει την κατάργηση των δασµών κατά την εισαγωγή
στην Κοινότητα κοµµένων ανθέων και µπουµπουκιών ανθέων, νωπών, που υπάγονται στη διάκριση 0603 10
του κοινού δασµολογίου, καταγωγής Αιγύπτου, µέχρι ορίου 3 000 τόνων.
Η Αίγυπτος αναλαµβάνει την υποχρέωση να συµµορφώνεται µε τους όρους που θεσπίζονται κατωτέρω και
αφορούν τις εισαγωγές στην Κοινότητα τριαντάφυλλων και γαρίφαλων, για τα οποία ζητείται η κατάργηση
των εν λόγω δασµών:
— η τιµή των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα πρέπει να ισούται προς το 85 % τουλάχιστον της
κοινοτικής τιµής των ίδιων προϊόντων κατά την ίδια περίοδο,
— η τιµή των προϊόντων της Αιγύπτου καθορίζεται µε καταγραφή των τιµών των εισαγόµενων προϊόντων σε
αντιπροσωπευτικές κοινοτικές εισαγωγικές αγορές,
— οι κοινοτικές τιµές βασίζονται στις τιµές παραγωγού που καταγράφονται σε αντιπροσωπευτικές αγορές
των κυριοτέρων κρατών µελών παραγωγής,
— τα επίπεδα των τιµών θα καταγράφονται σε δεκαπενθήµερη βάση και θα σταθµίζονται ανάλογα µε τις αντίστοιχες ποσότητες. Η διάταξη αυτή ισχύει για τις κοινοτικές και αιγυπτιακές τιµές,
— τόσο για τις τιµές των κοινοτικών παραγωγών όσο και για τις τιµές εισαγωγής αιγυπτιακών προϊόντων,
πραγµατοποιείται διάκριση µεταξύ των τριαντάφυλλων µε µεγάλο άνθος και των τριαντάφυλλων µε µικρό
άνθος και µεταξύ µονοανθών και πολυανθών γαρίφαλων,
— αν οι τιµές της Αιγύπτου για οποιονδήποτε τύπο προϊόντος είναι χαµηλότερες από το 85 % των κοινοτικών τιµών, η προτιµησιακή δασµολογική µεταχείριση αναστέλλεται. Η Κοινότητα επαναφέρει την προτιµησιακή δασµολογική µεταχείριση, µόλις οι τιµές των προϊόντων της Αιγύπτου φθάσουν ή υπερβούν το
85 % των κοινοτικών τιµών.
Σας παρακαλώ να µου επιβεβαιώσετε τη σύµφωνη γνώµη της κυβέρνησής σας για το περιεχόµενο της παρούσας επιστολής.»
Έχω την τιµή να επιβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση της χώρας µου είναι σύµφωνη µε το περιεχόµενο της επιστολής
σας.
Παρακαλώ δεχθείτε, κύριε, την έκφραση της βαθύτατης εκτίµησής µου.
Για την κυβέρνηση της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της
Αιγύπτου
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Απριλίου 2004
σχετικά µε την υπογραφή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Aσφάλεια της Aεροναυτιλίας
(2004/636/ΕΚ)
τα κράτη µέλη της που είναι µέλη του Eurocontrol, θα
πρέπει να επικυρώσουν ταυτόχρονα το πρωτόκολλο
προσχώρησης και την αναθεωρηµένη σύµβαση για να διασφαλισθεί η ενιαία και πλήρης εφαρµογή των διατάξεών
τους εντός της Κοινότητας.

TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 80 παράγραφος 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 300
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση και παράγραφος 3
δεύτερο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η συµφόρηση που επικρατεί στον εναέριο χώρο και η επικείµενη υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού απαιτούν
να ληφθούν επειγόντως µέτρα σε κοινοτική κλίµακα και στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Aσφάλεια της
Aεροναυτιλίας (Eurocontrol).
Η Κοινότητα έχει αποκλειστική αρµοδιότητα ή συντρέχουσα
αρµοδιότητα µε τα κράτη µέλη της σε ορισµένα πεδία που
καλύπτει η διεθνής σύµβαση Eurocontrol σχετικά µε τη
συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, της 13ης
∆εκεµβρίου 1960, όπως τροποποιήθηκε κατ' επανάληψη,
και όπως ενοποιήθηκε από το πρωτόκολλο που άνοιξε προς
υπογραφή στις 27 Ιουνίου 1997 (εφεξής «αναθεωρηµένη
σύµβαση»). Η προσχώρηση της Κοινότητας στον Eurocontrol µε σκοπό την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής επιτρέπεται βάσει του άρθρου 40 της εν λόγω αναθεωρηµένης
σύµβασης.

(3)

Η Επιτροπή διαπραγµατεύθηκε, εξ ονόµατος της Κοινότητας,
µε τα συµβαλλόµενα µέρη του Eurocontrol πρωτόκολλο
για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον
Eurocontrol (εφεξής «πρωτόκολλο»).

(4)

Το πρωτόκολλο υπογράφηκε εξ ονόµατος της Κοινότητας,
στις 8 Οκτωβρίου 2002 στις Βρυξέλλες, µε την επιφύλαξη
της σύναψής του.

(5)

Σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις αµοιβαίας συνεργασίας µεταξύ
της Κοινότητας και των κρατών µελών της, η Κοινότητα και

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 20 Απριλίου 2004 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(6)

Πρέπει να εγκριθεί το πρωτόκολλο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το πρωτόκολλο προσχώρησης της Κοινότητας στον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό για την Aσφάλεια της Aεροναυτιλίας εγκρίνεται εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Το κείµενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρµόδια να καταθέσουν, εξ ονόµατος
της Κοινότητας, το έγγραφο επικύρωσης στην κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 2 του
πρωτοκόλλου, συνοδευόµενο από τη δήλωση αρµοδιότητας που
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Το έγγραφο επικύρωσης του πρωτοκόλλου από την Κοινότητα
κατατίθεται ταυτόχρονα µε τα έγγραφα επικύρωσης του πρωτοκόλλου της αναθεωρηµένης σύµβασης από όλα τα κράτη µέλη.

Λουξεµβούργο, 29 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
σχετικά µε την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη διεθνή σύµβαση Eurocontrol τη σχετική
µε τη συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας τής 13ης ∆εκεµβρίου 1960, όπως τροποποιήθηκε
κατ' επανάληψη και όπως ενοποιήθηκε µε το πρωτόκολλο της 27ης Ιουνίου 1997
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ,
Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ,
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ,
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ,
Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ,
Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ,
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛ∆ΑΒΙΑΣ,
ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,
Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,
Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ,
Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ,
Η ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΚΑΙ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,

Έχοντας υπόψη:
τη διεθνή σύµβαση Eurocontrol σχετικά µε τη συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, της 13ης ∆εκεµβρίου 1960, όπως τροποποιήθηκε µε το πρόσθετο πρωτόκολλο της 6ης Ιουλίου 1970, το οποίο στη συνέχεια
τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο της 21ης Νοεµβρίου 1978, που τροποποιήθηκαν συνολικά µε το πρωτόκολλο
της 12ης Φεβρουαρίου 1981, και όπως τροποποιήθηκε και ενοποιήθηκε µε το πρωτόκολλο της 27ης Ιουνίου
1997, η οποία καλείται στο εξής «η σύµβαση», και ιδίως το άρθρο 40 αυτής,
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τις αρµοδιότητες που παρέχονται µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 25ης Μαρτίου
1957, όπως αναθεωρήθηκε µε τη συνθήκη του Άµστερνταµ, της 2ας Οκτωβρίου 1997, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε ορισµένους τοµείς που καλύπτονται από τη σύµβαση,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ:

τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που είναι µέλη του Eurocontrol, κατά την υιοθέτηση του πρωτοκόλλου ενοποίησης της σύµβασης, το οποίο άνοιξε για υπογραφή στις 27 Ιουνίου 1997, δήλωσαν ότι υπογράφουν
µε την επιφύλαξη της αποκλειστικής αρµοδιότητας της Κοινότητας σε ορισµένους τοµείς που καλύπτονται από
την εν λόγω σύµβαση και της προσχώρησης της Κοινότητας στον Eurocontrol για τους σκοπούς άσκησης αυτής
της αποκλειστικής αρµοδιότητας·
σκοπός της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη σύµβαση είναι να βοηθηθεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός
για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, ο οποίος καλείται στο εξής «Eurocontrol», για την επίτευξη των στόχων
του, όπως αναφέρονται στη σύµβαση, και ιδίως εκείνον σύµφωνα µε τον οποίο πρέπει να αποτελέσει ένα ενιαίο και
αποτελεσµατικό όργανο, αρµόδιο για τον καθορισµό της πολιτικής στον τοµέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη·
η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον Eurocontrol απαιτεί να διευκρινισθεί ο τρόπος µε τον οποίο θα
εφαρµόζονται οι διατάξεις της σύµβασης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στα κράτη µέλη της·
οι όροι και οι προϋποθέσεις προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη σύµβαση πρέπει να επιτρέπουν στην
Κοινότητα να ασκεί, στα πλαίσια του Eurocontrol, τις αρµοδιότητες που της έχουν µεταβιβάσει τα κράτη µέλη
της·
ρυθµίσεις για µεγαλύτερη συνεργασία σχετικά µε τη χρήση του αερολιµένα του Γιβραλτάρ συµφωνήθηκαν στο
Λονδίνο στις 2 ∆εκεµβρίου 1987 από το Βασίλειο της Ισπανίας και το Ηνωµένο Βασίλειο σε κοινή δήλωση των
υπουργών Εξωτερικών των εν λόγω δύο κρατών µελών, και ότι οι ρυθµίσεις αυτές δεν έχουν ακόµη τεθεί σε εφαρµογή,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Άρθρο 4

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, µέσα στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της,
προσχωρεί στη σύµβαση µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται µε το παρόν πρωτόκολλο, σύµφωνα µε το άρθρο 40
της σύµβασης.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δε συνεισφέρει στον προϋπολογισµό του
Eurocontrol.

Άρθρο 2
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, µέσα στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς
της, η σύµβαση εφαρµόζεται στις επί διαδροµής υπηρεσίες αεροναυτιλίας και στις σχετικές υπηρεσίες προσέγγισης και αεροδροµίων
κατά την εναέρια κυκλοφορία στις περιοχές πληροφοριών πτήσης
των κρατών µελών της, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ της
σύµβασης, οι οποίες είναι µέσα στα όρια της εδαφικής εφαρµογής
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Η εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου στον αερολιµένα του Γιβραλτάρ τελεί υπό την επιφύλαξη των νοµικών θέσεων που έχουν
σχετικά το Βασίλειο της Ισπανίας και το Ηνωµένο Βασίλειο, όσον
αφορά τη διαµάχη ως προς την κυριαρχία επί του εδάφους όπου
βρίσκεται το εν λόγω αεροδρόµιο.
Η εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου στον αερολιµένα του Γιβραλτάρ αναστέλλεται µέχρις ότου τεθούν σε εφαρµογή οι ρυθµίσεις που περιέχονται στην κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών
του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της 2ας
∆εκεµβρίου 1987. Οι κυβερνήσεις του Βασιλείου της Ισπανίας και
του Ηνωµένου Βασιλείου πρόκειται να ενηµερώσουν τα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη του παρόντος πρωτοκόλλου σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής αυτών των ρυθµίσεων.
Άρθρο 3
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου, οι
διατάξεις της σύµβασης πρέπει να ερµηνεύονται κατά τρόπον ώστε
να περιλαµβάνεται επίσης η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, µέσα στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της, και οι διάφοροι όροι που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των συµβαλλοµένων µερών της
σύµβασης και των αντιπροσώπων τους πρέπει να νοούνται κατά
συνέπεια.

Άρθρο 5
Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου της δυνάµει του άρθρου 6, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δικαιούται να αντιπροσωπεύεται και να συµµετέχει στις εργασίες όλων των οργάνων του
Eurocontrol, στα οποία δικαιούται να αντιπροσωπεύεται οποιοδήποτε από τα κράτη µέλη της ως συµβαλλόµενο µέρος, και στα
οποία ενδέχεται να αντιµετωπισθούν θέµατα που εµπίπτουν στην
αρµοδιότητά της, µε εξαίρεση τα όργανα τα οποία ασκούν καθήκοντα ελέγχου.
Σε όλα τα όργανα του Eurocontrol στα οποία µπορεί να συµµετέχει, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα παρουσιάζει τις θέσεις της, µέσα στο
πλαίσιο της αρµοδιότητας της, σύµφωνα µε τους θεσµικούς της
κανόνες.
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δε µπορεί να παρουσιάζει υποψήφιους για
απόκτηση της ιδιότητας του µέλους εκλεγµένων οργάνων του
Eurocontrol, ούτε µπορεί να παρουσιάζει υποψήφιους για να
αναλάβουν καθήκοντα εντός των οργάνων στα οποία έχει δικαίωµα
να συµµετέχει.
Άρθρο 6
1. Για αποφάσεις σε θέµατα στα οποία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
έχει αποκλειστική αρµοδιότητα και για τους σκοπούς εφαρµογής
των κανόνων που προβλέπονται στο άρθρο 8 της σύµβασης, η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ασκεί τα δυνάµει της σύµβασης δικαιώµατα
ψήφου των κρατών µελών της, οι δε απλές και σταθµισµένες ψήφοι
που εκφράζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα σωρεύονται για τον καθορισµό των πλειοψηφιών που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο 8 της
σύµβασης. Όταν ψηφίζει η Κοινότητα τα κράτη µέλη της δεν
ψηφίζουν.
Προκειµένου να καθορισθεί ο αριθµός των συµβαλλοµένων µερών
της σύµβασης που απαιτείται για την υποβολή αιτήµατος για λήψη
απόφασης µε την πλειοψηφία των τριών τετάρτων, όπως προβλέπεται στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου
8, η Κοινότητα θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τα κράτη µέλη της,
που είναι µέλη του Eurocontrol.
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2.
Απόφαση που προτείνεται σε σχέση µε ένα συγκεκριµένο
θέµα, επί του οποίου καλείται να ψηφίσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα,
αναβάλλεται εφόσον αυτό ζητηθεί από ένα συµβαλλόµενο µέρος
της σύµβασης που δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Με
την αναβολή αυτή δίνεται η δυνατότητα να γίνουν διαβουλεύσεις
µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών της σύµβασης, µε τη βοήθεια
της υπηρεσίας του Eurocontrol, σχετικά µε την προτεινόµενη απόφαση. Σε περίπτωση παρόµοιου αιτήµατος, η λήψη της απόφασης
µπορεί να αναβληθεί για έξι µήνες κατά ανώτατο όριο.
Όσον αφορά αποφάσεις επί θεµάτων στα οποία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν έχει αποκλειστική αρµοδιότητα, τα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας ψηφίζουν σύµφωνα µε τα δικαιώµατα
ψήφου τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της σύµβασης, και η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν ψηφίζει.
3.
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πληροφορεί, κατά περίπτωση, τα
λοιπά συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης για τις περιπτώσεις στις
οποίες θα ασκήσει τα δικαιώµατα ψήφου που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 ανωτέρω, όσον αφορά τα διάφορα θέµατα τα εγγεγραµµένα στις ηµερήσιες διατάξεις της γενικής συνέλευσης, του
Συµβουλίου και των λοιπών οργάνων λήψης αποφάσεων, στα οποία
η γενική συνέλευση και το Συµβούλιο έχουν αναθέσει εξουσίες. Η
υποχρέωση αυτή ισχύει επίσης και όταν οι αποφάσεις λαµβάνονται
µε αλληλογραφία.

Άρθρο 7
Το πεδίο αρµοδιότητας που µεταβιβάζεται στην Κοινότητα περιγράφεται µε γενικούς όρους σε γραπτή δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κατά την υπογραφή του παρόντος πρωτοκόλλου.
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υπογράψει το πρωτόκολλο ενοποίησης της σύµβασης, σύµφωνα µε
το άρθρο ΙΙ του πρωτοκόλλου αυτού.
2. Το παρόν πρωτόκολλο υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή
έγκριση. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στην κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου.
3. Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει µετά την επικύρωση,
αποδοχή ή έγκρισή του, αφενός από όλα τα υπογράφοντα κράτη,
τα οποία επίσης υπογράφουν το πρωτόκολλο ενοποίησης της
σύµβασης, η εκ µέρους των οποίων επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση
απαιτείται προκειµένου να τεθεί σε ισχύ το πρωτόκολλο ενοποίησης
της σύµβασης, και αφετέρου από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την
πρώτη µέρα του δεύτερου µήνα που ακολουθεί την κατάθεση του
τελευταίου εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, µε την
προϋπόθεση ότι το πρωτόκολλο ενοποίησης της σύµβασης έχει
τεθεί σε ισχύ την ηµεροµηνία αυτή. Εάν δεν πληρούται ο όρος
αυτός, θα αρχίσει να ισχύει την ίδια ηµεροµηνία µε αυτή του πρωτοκόλλου ενοποίησης της σύµβασης.
4. Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει όσον αφορά αυτά τα
υπογράφοντα κράτη, τα οποία έχουν καταθέσει τα κατ' ιδίαν
έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης µετά την έναρξη ισχύος
του, την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα που ακολουθεί την κατάθεση του σχετικού εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης.
5. Η κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου θα γνωστοποιεί στις
κυβερνήσεις των λοιπών υπογραφόντων το παρόν πρωτόκολλο
κρατών και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κάθε υπογραφή, κάθε κατάθεση εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης και κάθε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 3 και 4 ανωτέρω.

Η δήλωση αυτή µπορεί να τροποποιείται, εφόσον είναι ανάγκη, µε
γνωστοποίηση εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προς τον
Eurocontrol. Η δήλωση δεν αντικαθιστά ούτε περιορίζει καθ'
οιονδήποτε τρόπο τα θέµατα που µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο γνωστοποιήσεων αρµοδιότητας της Κοινότητας, που προηγούνται της λήψης αποφάσεων στον Eurocontrol, µε τυπική
ψήφιση ή µε άλλο τρόπο.

Κάθε προσχώρηση στη σύµβαση µετά την έναρξη ισχύος της επέχει
επίσης θέση συναίνεσης για δέσµευση από το παρόν πρωτόκολλο.
Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 40 της σύµβασης ισχύουν επίσης
για το παρόν πρωτόκολλο.

Άρθρο 8

Άρθρο 11

Το άρθρο 34 της σύµβασης εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε διαφορά
που µπορεί να προκύψει µεταξύ δύο ή περισσοτέρων συµβαλλοµένων µερών του παρόντος πρωτοκόλλου ή µεταξύ ενός ή περισσοτέρων συµβαλλοµένων µερών του παρόντος πρωτοκόλλου και του
Eurocontrol, σχετικά µε την ερµηνεία, την εφαρµογή ή την εκτέλεση του παρόντος πρωτοκόλλου, ιδίως σε ό, τι αφορά την ύπαρξη,
την ισχύ ή τον τερµατισµό του.

Άρθρο 9
1.
Το παρόν πρωτόκολλο ανοίγει για υπογραφή από όλα τα
κράτη τα υπογράφοντα το πρωτόκολλο ενοποίησης της διεθνούς
σύµβασης Eurocontrol σχετικά µε τη συνεργασία για την ασφάλεια
της αεροναυτιλίας, της 13ης ∆εκεµβρίου 1960, όπως τροποποιήθηκε κατ' επανάληψη, το οποίο άνοιξε για υπογραφή στις 27
Ιουνίου 1997 και το οποίο καλείται στο εξής «το πρωτόκολλο ενοποίησης της σύµβασης», και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Ανοίγεται επίσης, πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του, για
υπογραφή και από κάθε κράτος, δεόντως εξουσιοδοτηµένο να

Άρθρο 10

1. Το παρόν πρωτόκολλο θα παραµείνει σε ισχύ για αόριστο
χρόνο.
2. Εάν όλα τα κράτη µέλη του Eurocontrol που είναι µέλη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποχωρήσουν από τον Eurocontrol, η
γνωστοποίηση αποχώρησης από τη σύµβαση καθώς και από το
παρόν πρωτόκολλο, θα θεωρείται ότι έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα µαζί µε τη γνωστοποίηση αποχώρησης που προβλέπεται
στο άρθρο 38 παράγραφος 2 της σύµβασης, του τελευταίου
κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αποχωρεί από τον
Eurocontrol.

Άρθρο 12
Η κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου φροντίζει ώστε να καταχωρισθεί το παρόν πρωτόκολλο στη Γενική Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωµένων
Εθνών και στο Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής
Αεροπορίας, σύµφωνα µε το άρθρο 83 της σύµβασης περί ∆ιεθνούς
Πολιτικής Αεροπορίας που υπογράφηκε στο Σικάγο στις 7 ∆εκεµβρίου 1944.
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ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, αφού παρουσίασαν τα πληρεξούσια
έγγραφά τους, τα οποία βρέθηκαν εντάξει, υπέγραψαν το παρόν πρωτόκολλο.
ΕΓΙΝΕ στις Βρυξέλλες, στις 8 Οκτωβρίου 2002, σε καθεµία από τις επίσηµες γλώσσες των υπογραφόντων κρατών, σε ένα µόνο αντίτυπο, το οποίο θα παραµείνει κατατεθειµένο στα αρχεία της
κυβέρνησης του Βασιλείου του Βελγίου, η οποία θα διαβιβάσει ακριβή αντίγραφα στις κυβερνήσεις
των λοιπών υπογραφόντων κρατών και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ
των κειµένων, υπερισχύει το κείµενο στη γαλλική γλώσσα.
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∆ήλωση περί της αρµοδιότητας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά θέµατα που καλύπτονται από
τη διεθνή σύµβαση Eurocontrol
Σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα της συνθήκης ΕΚ, όπως ερµηνεύονται από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η παρούσα δήλωση ορίζει την αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά θέµατα που καλύπτονται από τη διεθνή σύµβαση Eurocontrol.

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η άσκηση αρµοδιότητας την οποία έχουν µεταβιβάσει τα κράτη µέλη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σύµφωνα µε
τη συνθήκη ΕΚ υπόκειται, από τη φύση της, σε συνεχή εξέλιξη. Στα πλαίσια της συνθήκης, τα αρµόδια όργανα
δύνανται να λαµβάνουν αποφάσεις που καθορίζουν την έκταση της αρµοδιότητας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει την παρούσα δήλωση ανάλογα,
χωρίς αυτό να αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση της αρµοδιότητάς της στον Eurocontrol.
2. Όσον αφορά τον Eurocontrol, µόνον η εξωτερική αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχει σηµασία.
Συνεπάγεται ότι, εκτός εάν τα αρµόδια όργανα αποφασίσουν ρητά να ασκήσουν άµεσα εξωτερική αρµοδιότητα
βάσει της συνθήκης, σε συγκεκριµένη περιοχή, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αποκλειστική αρµοδιότητα µόνον
στο µέτρο που η εσωτερική της νοµοθεσία επηρεάζεται από διεθνείς συµφωνίες ή άλλους κανόνες που θεσπίζονται στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας (1).

B. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΣΚΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1. Τοµείς αρµοδιότητας όσον αφορά τη διευθέτηση της εναέριας κυκλοφορίας
α) Τυποποίηση: καλύπτει την εναρµόνιση των τεχνικών προδιαγραφών γενικά και όσων αφορούν τον εξοπλισµό
και τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται ιδίως για την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας (άρθρα 95
και 80 της συνθήκης ΕΚ).
Όσον αφορά το συγκεκριµένο τοµέα, οι σχετικές νοµικές πράξεις που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
είναι ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου (2) και οι οδηγίες 93/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου (3)
και 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (4).
β) Πολιτική για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (άρθρα 163 έως 173 της συνθήκης ΕΚ).
Όσον αφορά το συγκεκριµένο τοµέα, σήµερα, οι σχετικές νοµικές πράξεις που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι οι αποφάσεις αριθ. 1513/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (5),
2002/834/EΚ του Συµβουλίου (6) και 2002/835/EΚ του Συµβουλίου (7). Ο τοµέας καλύπτει κυρίως τη
βασική έρευνα (πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα) και την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη που αφορούν
την αεροναυπηγική και την τηλεµατική, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων και του εξοπλισµού
διευθέτησης της εναέριας κυκλοφορίας.
γ) ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα (άρθρα 154 έως 156 της συνθήκης ΕΚ): καλύπτουν τις µεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες
και την ενέργεια, µε στόχο την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της συνοχής των εθνικών δικτύων
µέσω συλλογικού προγραµµατισµού, οικονοµικών κινήτρων και διαλειτουργικών προτύπων.
Όσον αφορά το συγκεκριµένο τοµέα, οι σχετικές νοµικές πράξεις που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
είναι η απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (8) και ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συµβουλίου (9).
(1) Όπως απεφάνθη το ∆ικαστήριο στις γνωµοδοτήσεις 1/94 (Συλλογή 1994, σ. Ι-5267), 2/91 (Συλλογή 1993, σ. Ι-1061)
και 1/76 (Συλλογή 1977, σ. 741) και στην υπόθεση 22/71 (Συλλογή 1971, σ. 949).
(2) ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1).
(3) ΕΕ L 187 της 29.7.1993, σ. 52· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2082/2000 της
Επιτροπής (ΕΕ L 254 της 9.10.2000, σ. 1).
(4) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18).
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( ) ΕΕ L 232 της 29.8.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 294 της 29.10.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ L 294 της 29.10.2002, σ. 44.
(8) ΕΕ L 228 της 9.9.1996, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 1346/2001/ΕΚ (ΕΕ L 185 της
6.7.2001, σ. 1).
(9) ΕΕ L 228 της 23.9.1995, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1655/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 197 της 29.7.1999, σ. 1).
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δ) Πολιτική σε θέµατα εναρµόνισης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων: πρόκειται συγκεκριµένα για τη διαµόρφωση
ενός καθοδηγητικού και ενός νοµικού πλαισίου µε σκοπό να εξασφαλισθεί συντονισµός των πολιτικών και
εναρµόνιση των όρων διάθεσης και αποτελεσµατικής χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων που είναι αναγκαίο για τη δηµιουργία και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε τοµείς κοινοτικής πολιτικής όπως οι
τηλεπικοινωνίες, οι µεταφορές, η έρευνα και η ανάπτυξη.
Στο πεδίο αυτό, το πιο σηµαντικό νοµοθέτηµα που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι η απόφαση αριθ.
676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (1).
2. Τοµείς αρµοδιότητας όσον αφορά τις αεροπορικές µεταφορές
Η πολιτική για τις αεροπορικές µεταφορές (άρθρο 80 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ και η παράγωγη νοµοθεσία) έχει ως στόχο να διευκολύνει την παροχή µεταφορικών υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
να προωθήσει την ασφάλεια έναντι ατυχηµάτων και κακόβουλων πράξεων και να συµβάλει στην αποτελεσµατική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Όσον αφορά το συγκεκριµένο τοµέα, οι σχετικές νοµικές πράξεις που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
είναι οι κανονισµοί του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 (2), (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 (3), (ΕΟΚ) αριθ. 2409/
92 (4) και (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 (5) και οι κανονισµοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΚ)
αριθ. 1592/2002 (6) και (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (7), ο οποίος τέθηκε σε εφαρµογή µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 622/2003 της Επιτροπής (8), τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 437/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (9) και την οδηγία 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (10).
3. Ενδέχεται επίσης ένα µέτρο το οποίο θα ληφθεί από τον Eurocontrol να επηρεάσει θεσπισµένους κανόνες των
γενικών κοινοτικών πολιτικών, όπως τον ανταγωνισµό, την ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων και υπηρεσιών
(συµπεριλαµβανοµένων των κρατικών προµηθειών και της προστασίας των δεδοµένων), την προστασία του
περιβάλλοντος, την κοινωνική πολιτική και την οικονοµική και κοινωνική συνοχή.
Γ. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Όταν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν έχει θεσπίσει εσωτερικούς κανόνες και δεν έχει αποφασίσει να ασκήσει άµεσα
εξωτερική αρµοδιότητα, αρµόδια παραµένουν τα κράτη µέλη.
2. Τονίζεται ότι η συνθήκη δεν παραχωρεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αρµοδιότητα όσον αφορά θέµατα εθνικής
ασφάλειας και άµυνας. ως εκ τούτου ο σχεδιασµός και η χρήση του εναερίου χώρου για στρατιωτικούς σκοπούς δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(1) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 1.
(3) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 8· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας.
(4) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 15.
(5) ΕΕ L 14 της 22.1.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1554/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 221 της 4.9.2003, σ. 1).
(6) ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1.
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( ) ΕΕ L 355 της 30.12.2002, σ. 1.
(8) ΕΕ L 89 της 5.4.2003, σ. 9.
(9) ΕΕ L 66 της 11.3.2003, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1358/2003 της Επιτροπής
(ΕΕ L 194 της 1.8.2003, σ. 9).
(10) ΕΕ L 167 της 4.7.2003, σ. 23.
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