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Protocol inzake de oorsprongsregels en oorsprongsprocedures

AFDELING A
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Definities
Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder:
aquacultuur: de teelt van aquatische organismen, met inbegrip van vis, weekdieren, schaaldieren,
andere ongewervelde waterdieren en waterplanten uit zaad, eieren, visbroed, pootvis en larven, door
ingrepen in het kweek- en groeiproces teneinde de productie te vergroten, zoals het uitzetten,
voeren, of beschermen tegen predatoren;
ingedeeld: de indeling van een product onder een bepaalde post of onderverdeling van het
geharmoniseerd systeem (GS);
douaneautoriteit: elke overheidsinstantie die uit hoofde van het recht van een van de partijen
verantwoordelijk is voor het beheer en de toepassing van de douanewetgeving of, voor de EU, in de
desbetreffende gevallen, de bevoegde diensten van de Europese Commissie;
douanewaarde: de waarde zoals bepaald in overeenstemming met de overeenkomst inzake de
douanewaarde;
oorsprongsbepaling: de bepaling of een product overeenkomstig dit protocol als van oorsprong
kan worden beschouwd;
exporteur: een op het grondgebied van een van de partijen gevestigde exporteur;
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identieke producten van oorsprong: producten die in alle opzichten hetzelfde zijn, met inbegrip
van de fysieke kenmerken, kwaliteit en reputatie, ongeacht geringe verschillen in uiterlijk die voor
de oorsprongsbepaling van de producten krachtens dit protocol niet relevant zijn;
importeur: een op het grondgebied van een van de partijen gevestigde importeur;
materiaal: alle ingrediënten, componenten, delen of producten die bij de productie van een ander
product worden gebruikt;
nettogewicht van niet van oorsprong zijnde materialen: het gewicht van het bij de productie van
het product gebruikte materiaal exclusief het gewicht van de verpakking van dat materiaal;
nettogewicht van het product: het gewicht van het product exclusief het gewicht van de
verpakking. Indien het productieproces bovendien een verwarmings- of drogingshandeling omvat,
mag het nettogewicht van het product het nettogewicht zijn van alle bij de productie gebruikte
materialen, met uitzondering van het tijdens de productie van het product toegevoegde water
bedoeld bij post 22.01;
producent: een persoon die een be- of verwerking uitvoert, met inbegrip van handelingen zoals
teelt, ontginning, kweek, oogst, bevissing, vangst met vallen en strikken, jacht, vervaardiging,
assemblage of demontage van een product;
product: het resultaat van productie, zelfs indien het is bedoeld om als materiaal voor de productie
van een ander product te worden gebruikt;
productie: elke be- of verwerking, met inbegrip van handelingen zoals teelt, ontginning, kweek,
oogst, bevissing, vangst met vallen en strikken, jacht, vervaardiging, assemblage of demontage van
een product;
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product: de aan de producent van het product op
de plaats van de laatste productie betaalde of te betalen prijs waarin de waarde van alle materialen
moet zijn begrepen. Indien er geen prijs is betaald of moet worden betaald, of als daarin niet de
waarde van alle materialen is begrepen:
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a)

moet de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product de waarde van alle materialen
en de met de productie van het product samenhangende kosten omvatten, berekend
overeenkomstig algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen; en

b)

kan de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedragen voor winst en
algemene kosten van de producent omvatten, voor zover deze redelijkerwijze aan het product
kunnen worden toegewezen.

De interne belastingen die bij de uitvoer van het verkregen product worden terugbetaald of kunnen
worden terugbetaald, mogen niet worden meegerekend. De kosten die zijn aangegaan nadat het
product de plaats van productie heeft verlaten, zoals kosten voor vervoer, laden, lossen,
goederenbehandeling of verzekering, mogen niet worden meegerekend bij de berekening van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product; en
waarde van niet van oorsprong zijnde materialen: de douanewaarde van het materiaal bij de
invoer ervan in een van de partijen, zoals bepaald in overeenstemming met de overeenkomst inzake
de douanewaarde. De waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen moet alle kosten
omvatten voor het vervoeren van het materiaal naar de plaats van invoer, zoals kosten voor vervoer,
laden, lossen, goederenbehandeling en verzekering. Indien de douanewaarde niet bekend is of niet
kan worden vastgesteld, is de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen de eerste
controleerbare prijs die voor de materialen in de Europese Unie of in Canada is betaald.

AFDELING B
OORSPRONGSREGELS

Artikel 2
Algemene eisen
1.

Een product is voor de toepassing van deze overeenkomst van oorsprong uit de partij waar de
laatste productie heeft plaatsgevonden als het op het grondgebied van een partij of op het
grondgebied van beide partijen overeenkomstig artikel 3:
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2.

a)

volledig is verkregen in de zin van artikel 4;

b)

uitsluitend is vervaardigd uit van oorsprong zijnde materialen; of

c)

toereikende productie heeft ondergaan in de zin van artikel 5.

Tenzij de leden 8 en 9 van artikel 3 van toepassing zijn, moet zonder onderbreking aan de in
dit protocol neergelegde voorwaarden voor het verkrijgen van de oorsprong zijn voldaan op
het grondgebied van één partij of van beide partijen.

Artikel 3
Cumulatie van de oorsprong
1.

Een product van oorsprong uit een van de partijen wordt beschouwd als van oorsprong uit de
andere partij wanneer het daar wordt gebruikt bij de productie van een product.

2.

Om de oorsprong van een product te bepalen, kan de exporteur rekening houden met
productie die in de andere partij op niet van oorsprong zijnde materialen is uitgevoerd.

3.

De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing indien de productie die op een product is uitgevoerd
niet ingrijpender is dan de in artikel 7 genoemde behandelingen en het doel van deze
productie, zoals aangetoond op basis van doorslaggevende bewijzen, het omzeilen van de
financiële of fiscale wetgeving van de partijen is.

4.

Een exporteur die een oorsprongsverklaring heeft opgesteld voor een in lid 2 genoemd
product moet in het bezit zijn van een leveranciersverklaring die is opgesteld en ondertekend
door de leverancier van de niet van oorsprong zijnde materialen die bij de productie van het
product zijn gebruikt.

5.

Als leveranciersverklaring geldt de in bijlage 3 opgenomen verklaring, of een gelijkwaardig
document dat dezelfde informatie bevat en waarin de niet van oorsprong zijnde materialen
voldoende nauwkeurig zijn beschreven om ze te kunnen identificeren.
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6.

Indien de in lid 4 genoemde verklaring in elektronisch formaat is opgesteld, behoeft deze niet
te worden ondertekend mits de identiteit van de leverancier ten genoegen van de
douaneautoriteiten van de partij waar de leveranciersverklaring is opgesteld, is aangetoond.

7.

Een leveranciersverklaring geldt voor één enkele factuur of voor meerdere facturen voor
hetzelfde materiaal dat binnen een periode van twaalf maanden vanaf de in de
leveranciersverklaring vermelde datum is geleverd.

8.

Indien, onder voorbehoud van lid 9 en voor zover toegestaan op grond van de WTOovereenkomst, elk van beide partijen een vrijhandelsovereenkomst met hetzelfde derde land
heeft, kan de exporteur rekening houden met materiaal uit dat derde land bij de vaststelling of
een product krachtens deze overeenkomst van oorsprong is.

9.

Elk van beide partijen past lid 8 alleen toe indien gelijkwaardige bepalingen tussen elk van
beide partijen en het derde land van kracht zijn en mits de partijen instemmen met de
geldende voorwaarden.

10.

Indien, niettegenstaande het bepaalde in lid 9, elk van beide partijen een
vrijhandelsovereenkomst met de Verenigde Staten heeft, en mits de partijen het over de
geldende voorwaarden eens zijn, past elk van beide partijen lid 8 toe bij de vaststelling of een
product bedoeld bij hoofdstuk 2 of 11, bij de posten 16.01 tot en met 16.03, bij hoofdstuk 19,
bij post 20.02 of 20.03, of bij onderverdeling 3505.10 krachtens deze overeenkomst van
oorsprong is.

Artikel 4
Volledig verkregen producten
1.

De volgende producten worden beschouwd als volledig in een partij verkregen:
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a)

aldaar gewonnen of ontgonnen minerale producten en andere niet-levende natuurlijke
hulpbronnen;

b)

aldaar geoogste of verzamelde groenten, planten en plantaardige producten;

c)

aldaar geboren en opgefokte levende dieren;

d)

producten afkomstig van aldaar levende dieren;

e)

producten afkomstig van aldaar geboren en opgefokte geslachte dieren;

f)

producten aldaar verkregen door jacht, vangst met vallen en strikken of bevissing, maar
niet buiten de uiterste grenzen van de territoriale wateren van de partij;

g)

producten van aldaar bedreven aquacultuur;

h)

vis, schelpdieren en andere mariene levensvormen door middel van een vaartuig
gewonnen buiten de uiterste grenzen van ongeacht welke territoriale wateren;

i)

producten die aan boord van fabrieksschepen uitsluitend van de onder f) genoemde
producten zijn gemaakt;

j)

minerale producten en andere niet-levende natuurlijke hulpbronnen die uit de
zeebodem, ondergrond of oceaanbodem van:
i)

de exclusieve economische zone van Canada of van de lidstaten van de Europese
Unie, zoals bepaald in het interne recht en in overeenstemming met deel V van het
Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, gesloten in
Montego Bay op 10 december 1982 (hierna "UNCLOS" genoemd);

ii)

het continentaal plat van Canada of van de lidstaten van de Europese Unie, zoals
bepaald in het interne recht en in overeenstemming met deel VI van het
UNCLOS; of

iii)

het in artikel 1, lid 1, van het UNCLOS omschreven gebied,

zijn ontgonnen of gewonnen door een partij of een persoon van een partij, op
voorwaarde dat die partij of die persoon van die partij het recht heeft de zeebodem,
ondergrond of oceaanbodem te exploiteren;
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k)

grondstoffen teruggewonnen uit aldaar verzamelde gebruikte producten, op voorwaarde
dat die producten alleen nog kunnen worden gebruikt voor dergelijke terugwinning;

l)

onderdelen teruggewonnen uit aldaar verzamelde gebruikte producten, op voorwaarde
dat die producten alleen nog kunnen worden gebruikt voor dergelijke terugwinning en
wanneer het onderdeel:

m)

2.

i)

in een ander product is verwerkt; of

ii)

verdere productie ondergaat waardoor een product ontstaat waarvan de prestaties
en verwachte levensduur gelijkwaardig of soortgelijk zijn aan die van een nieuw
product van hetzelfde type;

producten, ongeacht in welke productiefase, die aldaar uitsluitend uit de onder a) tot en
met j), vermelde producten zijn vervaardigd.

Voor de toepassing van lid 1, onder f) en g), zijn de volgende voorwaarden van toepassing op
het vaartuig of het fabrieksschip:
a)

het vaartuig of fabrieksschip moet:
i)

in een lidstaat van de Europese Unie of in Canada zijn geregistreerd; of

ii)

in Canada zijn ingeschreven indien het vaartuig:

iii)

A)

onmiddellijk voorafgaand aan zijn inschrijving in Canada onder de vlag van
een lidstaat van de Europese Unie mag varen en onder die vlag vaart; en

B)

voldoet aan de in lid 2, onder b), i) en ii), genoemde voorwaarden;

het recht hebben onder de vlag van een lidstaat van de Europese Unie of van
Canada te varen en onder die vlag varen; en
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b)

c)

wat de Europese Unie betreft, moet het vaartuig of fabrieksschip:
i)

ten minste voor 50 % eigendom zijn van onderdanen van een lidstaat van de
Europese Unie; of

ii)

eigendom zijn van bedrijven die hun maatschappelijke zetel en belangrijkste
handelsactiviteit in een lidstaat van de Europese Unie hebben, en die ten minste
voor 50 % eigendom zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van
overheidsorganen of onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie; of

wat Canada betreft, moet het vaartuig of fabrieksschip de vis, schelpdieren en andere
mariene levensvormen onder een Canadese visvergunning vangen. Tot Canadese
visvergunningen behoren Canadese vergunningen voor commerciële visvangst en
Canadese visvergunningen die aan organisaties van aboriginals zijn verleend. De houder
van een Canadese visvergunning moet:
i)

Canadees onderdaan zijn;

ii)

een onderneming zijn die maximaal voor 49 % in buitenlandse handen is en een
commerciële aanwezigheid heeft in Canada;

iii)

een vissersvaartuig zijn dat eigendom is van een in punt i) of ii) genoemd persoon,
dat in Canada is geregistreerd, de Canadese vlag mag voeren en onder die vlag
vaart; of

iv)

een op het grondgebied van Canada gevestigde organisatie van aboriginals zijn.
Een persoon die met een Canadese visvergunning voor aboriginals vist, moet
Canadees onderdaan zijn.

Artikel 5
Toereikende productie
1.

Voor de toepassing van artikel 2 worden niet volledig verkregen producten geacht toereikende
productie te hebben ondergaan indien aan de voorwaarden van bijlage 5 is voldaan.
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2.

Indien materiaal dat niet van oorsprong is toereikende productie ondergaat, wordt het hieruit
ontstane product beschouwd als van oorsprong en wordt geen rekening gehouden met het
daarin verwerkte niet van oorsprong zijnde materiaal indien dat product daarna bij de
productie van een ander product wordt gebruikt.
Artikel 6
Tolerantie

1.

Indien de bij de productie van een product gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet
aan de voorwaarden van bijlage 5 voldoen, wordt het product niettegenstaande artikel 5, lid 1,
en behoudens het bepaalde in lid 3, beschouwd als van oorsprong op voorwaarde dat:
a)

de totale waarde van die niet van oorsprong zijnde materialen niet meer dan 10 % van
de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt;

b)

de in bijlage 5 als percentage uitgedrukte maximumwaarden of maximumgewichten
voor niet van oorsprong zijnde materialen door de toepassing van dit lid niet worden
overschreden; en

c)

het product aan alle andere toepasselijke eisen van dit protocol voldoet.

2.

Lid 1 is niet van toepassing op volledig in een partij verkregen producten in de zin van
artikel 4. Indien uit hoofde van de in bijlage 5 vermelde oorsprongsregel is vereist dat de bij
de productie van een product gebruikte materialen volledig moeten zijn verkregen, is de in
lid 1 vermelde tolerantie van toepassing op de som van deze materialen.

3.

De tolerantie voor de bij de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem
bedoelde textielstoffen en textielwaren wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 1.

4.

De leden 1 tot en met 3 gelden onder voorbehoud van artikel 8, onder c).
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Artikel 7
Ontoereikende productie
1.

1

Onverminderd het bepaalde in lid 2 zijn de volgende behandelingen ontoereikend om
oorsprong te verlenen, ongeacht of aan de voorwaarden van de artikelen 5 en 6 is voldaan:
a)

behandelingen die uitsluitend bedoeld zijn om producten tijdens vervoer en opslag in
goede staat te bewaren1;

b)

het splitsen of samenvoegen van colli;

c)

het wassen, schoonmaken of behandelingen om stof, roest, olie, verf of dergelijke van
een product te verwijderen;

d)

het strijken of persen van textielstoffen en textielwaren bedoeld bij de hoofdstukken 50
tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem;

e)

het eenvoudig schilderen of polijsten;

f)

het ontvliezen of doppen, geheel of gedeeltelijk bleken, polijsten of glanzen van granen
of rijst bedoeld bij hoofdstuk 10 voor zover dit geen verandering van hoofdstuk tot
gevolg heeft;

g)

het kleuren of aromatiseren van suiker bedoeld bij post 17.01 of 17.02; het vormen van
suikerklonten bedoeld bij post 17.01; het geheel of gedeeltelijk vermalen van
kristalsuiker bedoeld bij post 17.01;

h)

het pellen, ontpitten of schillen van groenten bedoeld bij hoofdstuk 7, van fruit bedoeld
bij hoofdstuk 8, van noten bedoeld bij post 08.01 of 08.02 of van grondnoten bedoeld
bij post 12.02, indien dat fruit, die groenten, noten of grondnoten in hetzelfde hoofdstuk
ingedeeld blijven;

i)

het aanscherpen, eenvoudig vermalen of versnijden;

j)

het eenvoudig zeven, sorteren, classificeren of assorteren;

Behandelingen zoals koelen, invriezen of verluchten worden als ontoereikend beschouwd in
de zin van punt a), maar behandelingen die bedoeld zijn om een product bijzondere of andere
kenmerken te verlenen zoals pekelen, drogen of roken, worden niet als ontoereikend
beschouwd.
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k)

het eenvoudig verpakken zoals het plaatsen in flessen, blikken, flacons, zakken, kratten
of dozen of het bevestigen op kaarten of platen;

l)

het aanbrengen of opdrukken van merken, etiketten, beeldmerken of andere soortgelijke
onderscheidingstekens op de producten zelf of op de verpakking;

m)

het mengen van suiker, zoals bedoeld bij post 17.01 of 17.02 met andere stoffen;

n)

het eenvoudig mengen van materialen, ook van verschillende soorten; eenvoudig
mengen omvat geen behandelingen die een chemische reactie opwekken zoals
omschreven in de aantekeningen bij hoofdstuk 28 of 29 van bijlage 5;

o)

het eenvoudig samenvoegen van delen van artikelen tot een volledig artikel dat valt
onder de hoofdstukken 61, 62 of 82 tot en met 97 van het geharmoniseerd systeem dan
wel het uit elkaar nemen in onderdelen van volledige artikelen bedoeld bij de
hoofdstukken 61, 62 of 82 tot en met 97;

p)

een combinatie van twee of meer van de onder a) tot en met o) genoemde
behandelingen; en

q)

het slachten van dieren.

2.

Om te bepalen of de productie die een bepaald product heeft ondergaan ontoereikend is in de
zin van lid 1 wordt overeenkomstig artikel 3 alle in de Europese Unie en in Canada op een
product uitgevoerde productie tezamen genomen.

3.

Voor de toepassing van lid 1 worden behandelingen als eenvoudig beschouwd wanneer voor
het uitvoeren daarvan geen bijzondere vaardigheden noch speciaal daarvoor gemaakte of
geïnstalleerde machines, apparaten of gereedschappen nodig zijn of wanneer die
vaardigheden, machines, apparaten of gereedschappen niet bijdragen aan de essentiële
kenmerken en eigenschappen van het product.

EU/CA/PI/nl 11

Artikel 8
Eenheid van indeling
Voor de toepassing van dit protocol:
a)

wordt de tariefindeling van een bepaald product of materiaal bepaald overeenkomstig het
geharmoniseerd systeem;

b)

vormt een groep of verzameling van artikelen of onderdelen in zijn geheel het specifieke
product wanneer die groep of verzameling van artikelen of onderdelen onder één enkele post
of onderverdeling van het geharmoniseerde systeem is ingedeeld; en

c)

wordt elk product afzonderlijk beschouwd wanneer een zending bestaat uit een aantal
identieke producten die onder dezelfde post of onderverdeling van het geharmoniseerd
systeem zijn ingedeeld.
Artikel 9
Verpakking en verpakkingsmiddelen

1.

Indien, volgens algemene regel 5 van het geharmoniseerd systeem, voor de vaststelling van de
indeling de verpakking wordt beschouwd als deel van het product, wordt deze in aanmerking
genomen bij de vaststelling of alle bij de productie van het product gebruikte niet van
oorsprong zijnde materialen voldoen aan de eisen van bijlage 5.

2.

Met verpakkingsmiddelen waarin een product voor verzending is verpakt, wordt geen
rekening gehouden bij de bepaling van de oorsprong van dat product.
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Artikel 10
Gescheiden boekhouding van onderling vervangbare materialen of producten
1.

a)
Indien zowel van oorsprong zijnde als niet van oorsprong zijnde onderling
vervangbare materialen worden gebruikt bij de productie van een product, hoeft de
vaststelling van de oorsprong van die onderling vervangbare materialen niet te gebeuren
door elk specifiek onderling vervangbaar materiaal afzonderlijk fysiek te identificeren,
maar mag de vaststelling gebeuren op basis van een voorraadbeheersysteem; of
b)

2.

indien zowel van oorsprong zijnde als niet van oorsprong zijnde onderling vervangbare
producten bedoeld bij de hoofdstukken 10, 15, 27, 28, 29, de posten 32.01 tot en
met 32.07 of de posten 39.01 tot en met 39.14 van het geharmoniseerd systeem fysiek
zijn samengebracht of gezamenlijk zijn geïnventariseerd in een van de partijen vóór de
uitvoer ervan naar de andere partij, hoeft de vaststelling van de oorsprong van die
onderling vervangbare producten niet te gebeuren door elk specifiek onderling
vervangbaar materiaal afzonderlijk fysiek te identificeren, maar mag de vaststelling
gebeuren op basis van een voorraadbeheersysteem.

Het voorraadbeheersysteem moet:
a)

te allen tijden waarborgen dat niet meer producten de oorsprong verkrijgen dan het
geval zou zijn wanneer de onderling vervangbare materialen of producten fysiek
gescheiden waren;

b)

de hoeveelheid van oorsprong zijnde en niet van oorsprong zijnde materialen of
producten aangeven, met inbegrip van de data waarop die materialen of producten aan
de voorraad zijn toegevoegd en, indien vereist door de desbetreffende oorsprongsregel,
de waarde van die materialen of producten;

c)

aangeven hoeveel onderling vervangbare producten of hoeveel met onderling
vervangbare materialen geproduceerde producten zijn geleverd aan klanten die een
bewijs van oorsprong in een partij vereisen om aanspraak te kunnen maken op
preferentiële behandeling onder deze overeenkomst, en aan klanten die dat bewijs niet
vereisen; en

d)

aangeven of voldoende producten van oorsprong in voorraad waren om de verklaring
van oorsprong te staven.
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3.

Een partij kan eisen dat een exporteur of producent op zijn grondgebied die overeenkomstig
dit artikel voornemens is een voorraadbeheersysteem te gebruiken, hiervoor om voorafgaande
toestemming van die partij verzoekt. De partij kan de toestemming voor het gebruik van een
voorraadbeheersysteem intrekken indien de exporteur of producent het niet correct gebruikt.

4.

Voor de toepassing van lid 1 wordt onder "vervangbare materialen" of "vervangbare
producten" verstaan: materialen of producten van dezelfde soort en handelskwaliteit, met
dezelfde technische en fysische kenmerken die ten behoeve van het bepalen van de oorsprong
niet van elkaar te onderscheiden zijn.
Artikel 11
Toebehoren, vervangingsonderdelen en gereedschappen

Toebehoren, vervangingsonderdelen en gereedschappen die samen met een product worden
geleverd en behoren tot het normale toebehoren, de vervangingsonderdelen of gereedschappen
daarvan, die niet afzonderlijk in rekening worden gebracht en waarvan de hoeveelheid en waarde
gebruikelijk zijn voor het desbetreffende product, moeten:
a)

meegerekend worden bij de berekening van de waarde van de relevante niet van oorsprong
zijnde materialen wanneer in de op het product van toepassing zijnde oorsprongsregel van
bijlage 5 de maximale waarde aan niet van oorsprong zijnde materialen als percentage is
vastgesteld; en

b)

uitgesloten worden bij de bepaling of de toepasselijke wijziging in tariefindeling of andere
eisen vermeld in bijlage 5 van toepassing zijn op alle bij de productie van het product
gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen.
Artikel 12
Stellen of assortimenten

1.

Tenzij anders neergelegd in bijlage 5 zijn de in algemene regel 3 van het GS bedoelde stellen
of assortimenten van oorsprong indien:
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a)

alle samenstellende delen van het stel of assortiment van oorsprong zijn; of

b)

ten minste een van de samenstellende delen of alle verpakkingsmiddelen voor het stel of
assortiment van oorsprong zijn als het stel of assortiment een samenstellend deel bevat
dat niet van oorsprong is; en
i)

de waarde van de niet van oorsprong zijnde samenstellende delen van de
hoofdstukken 1 tot en met 24 van het geharmoniseerd systeem niet meer dan 15 %
van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het stel of assortiment bedraagt;

ii)

de waarde van de niet van oorsprong zijnde samenstellende delen van de
hoofdstukken 25 tot en met 97 van het geharmoniseerd systeem niet meer dan
25 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het stel of assortiment
bedraagt; en

iii)

de waarde van alle niet van oorsprong zijnde samenstellende delen van het stel of
assortiment niet meer dan 25 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van
het stel of assortiment bedraagt.

2.

De waarde van niet van oorsprong zijnde samenstellende delen wordt op dezelfde wijze
berekend als de waarde van niet van oorsprong zijnde materialen.

3.

De transactiewaarde of de prijs af fabriek van het stel of assortiment wordt op dezelfde wijze
berekend als de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product.
Artikel 13
Neutrale elementen

Om de oorsprong van een product te bepalen, hoeft niet te worden nagegaan wat de oorsprong is
van de bij de productie van dat product gebruikte:
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a)

energie en brandstof;

b)

fabrieksuitrusting;

c)

machines en werktuigen; of

d)

materialen die niet voorkomen in de uiteindelijke samenstelling van het product en ook niet
bedoeld waren om daarin voor te komen.
Artikel 14
Vervoer via een derde land

1.

2.

Een product dat de in artikel 2 vereiste productie heeft ondergaan, wordt alleen beschouwd als
van oorsprong indien het product na die productie:
a)

buiten het grondgebied van de partijen geen verdere productie of enige andere
behandeling ondergaat, met uitzondering van lossen, opnieuw laden of een andere
behandeling die noodzakelijk is om het product in goede staat te bewaren of het naar het
grondgebied van een partij te vervoeren; en

b)

onder douanecontrole blijft zolang het zich buiten het grondgebied van de partijen
bevindt.

De producten en zendingen kunnen worden opgeslagen en de zendingen kunnen worden
gesplitst wanneer dit onder de verantwoordelijkheid van de exporteur of een daaropvolgende
houder van de producten gebeurt en de producten in het land of de landen van doorvoer onder
douanecontrole zijn gebleven.
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Artikel 15
Geretourneerde producten van oorsprong
Wanneer een uit een partij naar een derde land uitgevoerd product van oorsprong wordt
geretourneerd, wordt het als niet van oorsprong beschouwd tenzij ten genoegen van de
douaneautoriteiten kan worden aangetoond dat het geretourneerde product:
a)

hetzelfde is als het uitgevoerde product; en

b)

geen behandelingen heeft ondergaan dan die welke noodzakelijk waren om het in goede staat
te bewaren.
Artikel 16
Suiker

1.

Indien uit hoofde van een oorsprongsregel is vereist dat het nettogewicht van de bij de
productie gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker een bepaalde grens niet mag
overschrijden, voldoet het product aan deze voorwaarde indien het totale nettogewicht van
alle mono- en disachariden in het product, of in de voor de productie gebruikte materialen,
deze grens niet overschrijdt.

2.

Het product voldoet ook aan de voorwaarde van lid 1 indien het nettogewicht van de niet van
oorsprong zijnde suiker van post 17.01, de onderverdelingen 1702.30 tot en met 1702.60
of 1702.90, met uitzondering van maltodextrine, chemisch zuivere maltose of "kleurkaramel",
zoals omschreven in de toelichtingen op post 17.02, de grens niet overschrijdt, wanneer die
suiker als zodanig wordt gebruikt bij de productie van:
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a)

het product; en

b)

de in onderverdeling 1302.20, 1704.90, 1806.10, 1806.20, 1901.90, 2101.12, 2101.20,
2106.90, en 3302.10 ingedeelde suikerhoudende niet van oorsprong zijnde materialen
die als zodanig worden gebruikt bij de productie van het product. Als alternatief mag
ook het nettogewicht van alle mono- en disachariden in deze suikerhoudende materialen
worden gebruikt. Indien het nettogewicht van de bij de productie van deze
suikerhoudende materialen gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker of het
nettogewicht van de mono- en disachariden in deze suikerhoudende materialen niet
bekend is, is het totale nettogewicht van deze als zodanig bij de productie gebruikte
materialen van toepassing.

3.

Het nettogewicht van niet van oorsprong zijnde suiker in de zin van lid 2 mag op basis van het
gewicht van de droge stof worden berekend.

4.

Voor de toepassing van de oorsprongsregels voor de posten 17.04 en 18.06 verwijst de
waarde van niet van oorsprong zijnde suiker naar de waarde van het in lid 2 genoemde niet
van oorsprong zijnde materiaal dat bij de productie van het product wordt gebruikt.
Artikel 17
Nettokosten

1.

Voor de toepassing van dit artikel zijn naast de in artikel 1 vastgestelde definities de volgende
definities van toepassing:
motorvoertuig: een product bedoeld bij de onderverdelingen 8703.21 tot en met 8703.90;
nettokosten: de totale kosten minus de kosten voor verkoopbevordering, marketing en
klantenservice, royalty's, verzendings- en verpakkingskosten, en niet in aanmerking komende
rentekosten die in de totale kosten zijn begrepen;

EU/CA/PI/nl 18

niet in aanmerking komende rentekosten: rentekosten ten laste van een producent die de
grens van 700 basispunten boven het door de nationale overheid toegepaste rentetarief voor
vergelijkbare looptijden overschrijden;
royalty's: betalingen in om het even welke vorm, met inbegrip van betalingen onder
technische ondersteunings- of soortgelijke overeenkomsten, die worden gemaakt in ruil voor
het gebruik of het recht op gebruik van auteursrechten, van literair, artistiek of
wetenschappelijk werk, van patenten, handelsmerken, ontwerpen, modellen, plannen,
geheime formules of geheime processen, met uitzondering van betalingen onder technische
ondersteunings- of soortgelijke overeenkomsten die kunnen worden toegeschreven aan
specifieke diensten zoals:
a)

opleiding van personeel, ongeacht waar die wordt gegeven; en

b)

engineeringdiensten, diensten met betrekking tot werktuigen, het afstellen van
matrijzen, softwareontwikkeling en soortgelijke computerdiensten of andere diensten,
indien uitgevoerd op het grondgebied van een van de partijen of beide;

kosten voor verkoopbevordering, marketing en klantenservice: de volgende kosten met
betrekking tot verkoopbevordering, marketing en klantenservice:
a)

verkoopbevordering en marketing; advertenties in de media; reclame en
marktonderzoek; promotie- en demonstratiemateriaal; tentoonstellingen;
verkoopconferenties, beurzen en congressen; spandoeken; displays voor
reclamedoeleinden; gratis monsters; drukwerk voor verkoop, marketing en
klantenservice (productbrochures, catalogi, technische documenten, prijslijsten,
onderhoudshandleidingen en informatie voor de ondersteuning van de verkoop);
ontwerp en bescherming van logo's en handelsmerken; sponsoring; retourkosten voor
groot- en kleinhandel; animatie;

b)

verkoop- en marketingstimulansen; kortingen voor consumenten, klein- en
groothandelaars; stimulansen met betrekking tot goederen;

c)

lonen en salarissen; verkoopcommissies; bonussen; uitkeringen (zoals ziekte- en andere
verzekeringen en pensioen); reis- en verblijfskosten; en lidmaatschapskosten en
honoraria ten behoeve van het personeel voor verkoopbevordering, marketing en
klantenservice;
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d)

aanwerving en opleiding van personeel voor verkoopbevordering, marketing en
klantenservice en opleiding in klantenservice voor het personeel van klanten, als die
kosten in de financiële overzichten of in de kostprijsadministratie afzonderlijk zijn
opgenomen voor verkoopbevordering, voor marketing en voor klantenservice;

e)

productaansprakelijkheidsverzekering;

f)

kantoorbenodigdheden voor verkoopbevordering, marketing en klantenservice, als die
kosten in de financiële overzichten of in de kostprijsadministratie afzonderlijk zijn
opgenomen voor verkoopbevordering, voor marketing en voor klantenservice;

g)

kosten voor telefoon, post en andere communicatiemiddelen, als die kosten in de
financiële overzichten of in de kostprijsadministratie afzonderlijk zijn opgenomen voor
verkoopbevordering, voor marketing en voor klantenservice;

h)

huur en afschrijvingen van de kantoren en distributiecentra voor verkoopbevordering,
marketing en klantenservice;

i)

eigendomsverzekeringen, belastingen, kosten voor nutsvoorzieningen alsmede reparatie
en onderhoud van de kantoren en distributiecentra voor verkoopbevordering, marketing
en klantenservice, als die kosten in de financiële overzichten of in de
kostprijsadministratie afzonderlijk zijn opgenomen voor verkoopbevordering, voor
marketing en voor klantenservice; en

j)

betalingen door de producent aan anderen voor reparaties onder garantie;

verzendings- en verpakkingskosten: de kosten voor het verzendklaar verpakken van een
product en het verzenden ervan van het punt van rechtstreekse verzending naar de koper, met
uitzondering van de kosten voor het voorbereiden en verpakken van het product voor de
verkoop in het klein; en
totale kosten: alle met de productie van een product in Canada verbonden productkosten,
periodieke kosten en andere kosten waarbij wordt verstaan onder:
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2.

a)

productkosten: de met de productie van een product verbonden kosten, waaronder de
waarde van de materialen, de directe loonkosten en directe vaste kosten;

b)

periodieke kosten: de kosten, met uitzondering van de productkosten, die als uitgaven
worden geboekt in de periode waarin zij worden gemaakt, met inbegrip van
verkoopkosten en algemene en administratieve kosten;

c)

andere kosten: alle in de boekhouding van de producent opgenomen kosten die geen
productkosten of periodieke kosten zijn.

Voor de berekening van de nettokosten van een product uit tabel D.1 (Jaarlijks
tariefcontingent voor uit Canada naar de Europese Unie uitgevoerde voertuigen) in
bijlage 5-A, mag de producent van het product:
a)

de totale kosten berekenen van alle door hem geproduceerde producten, minus de
kosten voor verkoopbevordering, marketing en klantenservice, royalty's, verzendingsen verpakkingskosten en niet in aanmerking komende rentekosten die in de totale
kostprijs van al die producten zijn begrepen, en vervolgens de hieruit voortvloeiende
nettokostprijs van die producten redelijkerwijs aan het product toewijzen;

b)

de totale kosten berekenen van alle door hem geproduceerde producten, de totale
kostprijs redelijkerwijs aan het product toewijzen en vervolgens de kosten voor
verkoopbevordering, marketing en klantenservice, royalty's, verzendings- en
verpakkingskosten en niet in aanmerking komende rentekosten die in het aan het
product toegewezen deel van de totale kostprijs zijn begrepen in mindering brengen; of

c)

alle kosten die deel uitmaken van de door hem met betrekking tot het product gemaakte
totale kosten redelijkerwijs toewijzen zodat het totaal van deze kosten geen kosten voor
verkoopbevordering, marketing en klantenservice, royalty's, verzendings- en
verpakkingskosten en niet in aanmerking komende rentekosten omvatten.

EU/CA/PI/nl 21

3.

Om de nettokosten van een in lid 1 bedoeld product te berekenen, mag de producent de
gemiddelde nettokosten van het product over het boekjaar berekenen aan de hand van een van
de hiernavolgende categorieën, hetzij op basis van alle motorvoertuigen van die categorie die
de producent heeft geproduceerd, hetzij op basis van alleen die motorvoertuigen van die
categorie die de producent heeft geproduceerd en naar het grondgebied van de andere partij
heeft uitgevoerd:
a)

motorvoertuigen van dezelfde modellijn en in dezelfde voertuigklasse, geproduceerd in
dezelfde fabriek op het grondgebied van een partij;

b)

motorvoertuigen van dezelfde modellijn, geproduceerd in dezelfde fabriek op het
grondgebied van een partij;

c)

motorvoertuigen van dezelfde modellijn, geproduceerd op het grondgebied van een
partij;

d)

motorvoertuigen van dezelfde voertuigklasse, geproduceerd in dezelfde fabriek op het
grondgebied van een partij; of

e)

elke andere categorie waar de partijen toe hebben besloten.
AFDELING C
OORSPRONGSPROCEDURES

Artikel 18
Bewijs van oorsprong
1.

Producten van oorsprong uit de Europese Unie komen bij invoer in Canada, en producten van
oorsprong uit Canada komen bij invoer in de Europese Unie, voor de preferentiële
tariefbehandeling krachtens deze overeenkomst in aanmerking op basis van een verklaring
(hierna "oorsprongsverklaring" genoemd).
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2.

De oorsprongsverklaring wordt verstrekt op een factuur of ander handelsdocument, waarin het
product van oorsprong voldoende duidelijk is omschreven om het te kunnen identificeren.

3.

De verschillende taalversies van de oorsprongsverklaring zijn opgenomen in bijlage 2.
Artikel 19
Verplichtingen met betrekking tot de uitvoer

1.

De oorsprongsverklaring als bedoeld in artikel 18, lid 1, moet worden opgesteld:
a)

in de Europese Unie: door een exporteur overeenkomstig de desbetreffende wetgeving
van de Europese Unie; en

b)

in Canada: door een exporteur overeenkomstig deel V van de Customs Act, R.S.C.,
1985, c. 1 (2nd Supp.).

2.

Op verzoek van de douaneautoriteit van de partij van uitvoer moet de exporteur die een
oorsprongsverklaring heeft opgesteld, een kopie van de oorsprongsverklaring en alle nodige
documenten overleggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt, met inbegrip
van bewijsstukken of schriftelijke verklaringen van de producenten of leveranciers, en moet
hij aan de andere eisen van dit protocol voldoen.

3.

Tenzij anders bepaald, moet de oorsprongsverklaring door de exporteur worden opgesteld en
ondertekend.

4.

Een partij kan toestaan dat de exporteur de oorsprongsverklaring opstelt op het ogenblik dat
de producten waarop zij betrekking heeft, worden uitgevoerd, of daarna indien de
oorsprongsverklaring binnen twee jaar na de invoer van de producten waarop zij betrekking
heeft bij de partij van invoer wordt ingediend, of binnen een langere periode indien aldus
vastgesteld in het interne recht van de partij van invoer.
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5.

De douaneautoriteit van de partij van invoer kan toestaan dat een oorsprongsverklaring wordt
toegepast op meerdere zendingen van identieke producten van oorsprong die binnen een door
de exporteur op die verklaring aangegeven periode van maximaal twaalf maanden
plaatsvinden.

6.

Een exporteur die een oorsprongsverklaring heeft opgesteld en verneemt of redenen heeft om
aan te nemen dat de oorsprongsverklaring onjuiste informatie bevat, stelt de importeur
onmiddellijk schriftelijk in kennis van alle wijzigingen die van invloed zijn op de oorsprong
van elk product waarop de oorsprongsverklaring betrekking heeft.

7.

De partijen kunnen toestaan dat een systeem wordt ontwikkeld waarmee de
oorsprongsverklaring van de exporteur op het grondgebied van een partij elektronisch en
rechtstreeks wordt bezorgd aan de importeur op het grondgebied van de andere partij, waarbij
de handtekening van de exporteur op de oorsprongsverklaring wordt vervangen door een
elektronische handtekening of een identificatiecode.
Artikel 20
Geldigheid van de oorsprongsverklaring

1.

Een oorsprongsverklaring is twaalf maanden geldig vanaf de datum waarop zij door de
exporteur is opgesteld, of langer indien aldus vastgesteld door de partij van invoer. Binnen
deze periode kan aanspraak worden gemaakt op een preferentiële tariefbehandeling bij de
douaneautoriteit van de partij van invoer.

2.

De partij van invoer kan een na de in lid 1 bedoelde geldigheidsperiode bij haar
douaneautoriteit ingediende oorsprongsverklaring aanvaarden voor de toepassing van een
preferentiële tariefregeling in overeenstemming met het in die partij geldende recht.
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Artikel 21
Verplichtingen met betrekking tot de invoer
1.

Om aanspraak te kunnen maken op preferentiële tariefbehandeling moet de importeur:
a)

de oorsprongsverklaring indienen bij de douaneautoriteit van de partij van invoer zoals
vereist door die partij en overeenkomstig de aldaar geldende procedures;

b)

een vertaling van de oorsprongsverklaring indienen, als de douaneautoriteit van de partij
van invoer dit vereist; en

c)

een verklaring indienen die deel uitmaakt van de invoeraangifte of hiervan vergezeld
gaat, waaruit blijkt dat de producten voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing
van deze overeenkomst, als de douaneautoriteit van de partij van invoer dit vereist.

2.

Een importeur die verneemt of redenen heeft om aan te nemen dat een oorsprongsverklaring
voor een product waarvoor de preferentiële tariefbehandeling is verleend onjuiste informatie
bevat, stelt de douaneautoriteit van de partij van invoer onmiddellijk schriftelijk in kennis van
alle wijzigingen die van invloed zijn op de oorsprong van dat product en betaalt de
verschuldigde invoerrechten.

3.

Wanneer een importeur verzoekt om preferentiële tariefbehandeling voor uit het grondgebied
van de andere partij ingevoerde goederen, kan de partij van invoer een preferentiële
tariefbehandeling voor die goederen weigeren indien de importeur niet aan de eisen van dit
protocol voldoet.

4.

In overeenstemming met haar interne recht bepaalt elke partij dat een product waarvoor de
importeur op het tijdstip van invoer niet over een oorsprongsverklaring beschikte maar dat bij
invoer ervan op het grondgebied van die partij normaal als van oorsprong zou zijn
beschouwd, hij binnen een termijn van ten hoogste drie jaar na de datum van invoer mag
verzoeken om de terugbetaling van de rechten die hij heeft moeten betalen omdat het product
toen geen preferentiële tariefbehandeling heeft gekregen.
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Artikel 22
Bewijs met betrekking tot vervoer via een derde land
Elk van beide partijen mag via haar douaneautoriteit een importeur verzoeken om aan te tonen dat
een product waarvoor hij een verzoek heeft gedaan voor preferentiële tariefbehandeling is
verzonden overeenkomstig artikel 14 aan de hand van:
a)

transportdocumenten, zoals vrachtbrieven of cognossementen, waarin de gevolgde route en
alle plaatsen van lading en overlading vóór de invoer van het product zijn aangegeven; en

b)

een kopie van de douanecontroledocumenten waaruit ten behoeve van de douaneautoriteit
blijkt dat wanneer het product is verzonden via of overgeladen buiten het grondgebied van de
partijen, het onder douanecontrole is gebleven terwijl het zich buiten het grondgebied van de
partijen bevond.
Artikel 23
Invoer in deelzendingen

Elk van beide partijen bepaalt dat, indien gedemonteerde of niet-gemonteerde producten in de zin
van algemene regel 2, onder a), van het geharmoniseerd systeem die onder de afdelingen XVI
en XVII of de posten 7308 en 9406 van het geharmoniseerd systeem vallen en op verzoek van de
importeur en overeenkomstig de door de douaneautoriteit van de partij van invoer gestelde
voorwaarden in deelzendingen worden ingevoerd, waar nodig één enkele oorsprongsverklaring voor
deze producten bij die douaneautoriteit moet worden ingediend op het ogenblik van de invoer van
de eerste deelzending.
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Artikel 24
Vrijstelling van oorsprongsverklaring
1.

In overeenstemming met haar interne recht kan een partij vrijstelling verlenen van de
verplichting tot het overleggen van de in artikel 21 bedoelde oorsprongsverklaring voor
zendingen van geringe waarde van producten van oorsprong uit een andere partij en voor
producten van oorsprong die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van een reiziger die
uit een andere partij komt.

2.

Een partij kan beslissen dat de bepalingen van lid 1 niet van toepassing zijn op de invoer van
bepaalde zendingen, indien die zending deel uitmaakt van een reeks waarvan redelijkerwijs
kan worden aangenomen dat zij zijn bedoeld voor of geregeld met het oog op het ontwijken
van de bepalingen van dit protocol met betrekking tot de oorsprongsverklaring.

3.

De partijen kunnen grenswaarden voor de in lid 1 bedoelde producten vaststellen en wisselen
informatie uit over die grenswaarden.

Artikel 25
Bewijsstukken
De in artikel 19, lid 2, genoemde stukken kunnen documenten zijn met betrekking tot:
a)

de productieprocessen die zijn uitgevoerd op het product van oorsprong of op de voor de
productie van dat product gebruikte materialen;

b)

de aankoop, de kostprijs, de waarde en de betaling van het product;

c)

de oorsprong, de aankoop, de kostprijs, de waarde en de betaling van alle voor de productie
van het product gebruikte materialen, met inbegrip van neutrale elementen; en

d)

de verzending van het product.
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Artikel 26
Bewaren van gegevens
1.

De exporteur die een oorsprongsverklaring heeft opgesteld, bewaart gedurende een periode
van drie jaar na de opstelling ervan, of langer indien aldus vastgesteld door de partij van
uitvoer, een kopie van die oorsprongsverklaring en van de in artikel 25 bedoelde
bewijsstukken.

2.

Indien een exporteur een oorsprongsverklaring heeft opgesteld op basis van een schriftelijke
verklaring van de producent, moet de producent de gegevens bewaren in overeenstemming
met lid 1.

3.

Voor zover dit in het recht van de partij van invoer is vastgesteld, moet een importeur aan wie
preferentiële tariefbehandeling is toegekend de documentatie betreffende de invoer van het
product, met inbegrip van een kopie van de oorsprongsverklaring, gedurende drie jaar na de
datum waarop de preferentiële behandeling werd toegekend bewaren, of langer indien aldus
vastgesteld door die partij.

4.

Elk van beide partijen staat, in overeenstemming met het in die Partij geldende recht,
importeurs, exporteurs en producenten op haar grondgebied toe de documentatie of registers
in om het even welke vorm te bewaren, mits die documentatie of gegevens kunnen worden
opgevraagd en afgedrukt.

5.

Een partij mag de preferentiële tariefbehandeling van een product dat voorwerp is van een
controle van de oorsprong weigeren wanneer de importeur, de exporteur of de producent van
het product die verplicht is gegevens of documentatie in de zin van dit artikel te bewaren:
a)

de gegevens of documenten die relevant zijn voor de oorsprongsbepaling van het
product niet bewaart overeenkomstig de eisen van dit protocol; of

b)

de toegang tot deze gegevens of documenten weigert.
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Artikel 27
Verschillen en vormfouten
1.

Geringe verschillen tussen de gegevens op de oorsprongsverklaring en die op de documenten
die voor het vervullen van de invoerformaliteiten bij de douaneautoriteiten worden ingediend,
maken de oorsprongsverklaring niet automatisch ongeldig indien blijkt dat dit document wel
degelijk met de aangebrachte producten overeenstemt.

2.

Kennelijke vormfouten, zoals typefouten, op een oorsprongsverklaring leiden niet tot
weigering van dit document indien deze fouten geen twijfel doen rijzen over de juistheid van
de daarin vermelde gegevens.

Artikel 28
Samenwerking
1.

De partijen werken samen voor de uniforme toepassing en interpretatie van dit protocol en
bieden elkaar via hun douaneautoriteiten bijstand bij het controleren van de oorsprong van de
producten waarop een oorsprongsverklaring is gebaseerd.

2.

Om de in lid 1 bedoelde controle of bijstand te vergemakkelijken, bezorgen de
douaneautoriteiten van de partijen elkaar via de Europese Commissie de adressen van de
bevoegde douaneautoriteiten.

3.

De douaneautoriteit van de partij van uitvoer draagt alle kosten voor de uitvoering van lid 1.
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4.

Voorts zullen de douaneautoriteiten van de partijen overleg plegen over de algemene werking
en het beheer van de controleprocedure, met inbegrip van het opstellen van werklastprognoses
en het bespreken van de prioriteiten. Bij een uitzonderlijke toename van het aantal verzoeken
zullen de douaneautoriteiten van de partijen overleg plegen om de prioriteiten vast te stellen
en stappen te overwegen ter beheersing van de werklast, rekening houdend met de
operationele behoeften.

5.

Voor producten die overeenkomstig artikel 3 worden beschouwd als van oorsprong mogen de
partijen samenwerken met een derde land om douaneprocedures te ontwikkelen op basis van
de beginselen van dit protocol.
Artikel 29
Controle van de oorsprong

1.

Met het oog op de correcte toepassing van dit protocol verlenen de partijen elkaar via hun
douaneautoriteiten bijstand bij het controleren van de oorsprong van de producten en of de
aanvragen voor preferentiële tariefbehandeling correct zijn.

2.

Een partij kan verzoeken om een controle van de oorsprong van een product of een controle
of aan alle andere voorwaarden van dit protocol is voldaan:

3.

a)

op basis van de door de douaneautoriteit van de partij van invoer toegepaste methoden
voor risicobeoordeling, die een willekeurige steekproef kunnen omvatten; of

b)

wanneer de partij van invoer gegronde twijfel heeft over de vraag of de producten van
oorsprong zijn en of aan alle andere voorwaarden van dit protocol is voldaan.

De douaneautoriteit van de partij van invoer kan de douaneautoriteit van de partij van uitvoer
schriftelijk verzoeken om te controleren of een product van oorsprong is. Wanneer de
douaneautoriteit van de partij van invoer om een controle verzoekt, verstrekt zij de
douaneautoriteit van de partij van uitvoer:
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a)

de identiteit van de douaneautoriteit die het verzoek indient;

b)

de naam van de te controleren exporteur of producent;

c)

het onderwerp en de reikwijdte van de controle; en

d)

een kopie van de oorsprongsverklaring en eventuele andere relevante documenten.

4.

Overeenkomstig lid 3 kan de douaneautoriteit van de partij van invoer indien nodig de
douaneautoriteit van de partij van uitvoer verzoeken om specifieke documentatie en
informatie.

5.

Een verzoek van de douaneautoriteit van de partij van invoer uit hoofde van lid 3 wordt per
aangetekende brief aan de douaneautoriteit van de partij van uitvoer verzonden, of op een
andere manier waarbij de ontvangst ervan door die douaneautoriteit wordt bevestigd.

6.

De douaneautoriteit van de partij van uitvoer zal de controle van de oorsprong uitvoeren.
Hiertoe kan de douaneautoriteit, overeenkomstig het geldende recht, verzoeken om
documenten, bewijsmateriaal opvragen of een bezoek brengen aan de bedrijfsruimten van de
exporteur of de producent met het oog op de controle van de in artikel 25 genoemde gegevens
en de bij de productie van het product gebruikte infrastructuur inspecteren.

7.

Indien een exporteur een oorsprongsverklaring heeft opgesteld op basis van een schriftelijke
verklaring van de producent of leverancier, mag de exporteur ervoor zorgen dat de producent
of leverancier die documentatie of informatie rechtstreeks aan de douaneautoriteit van de
partij van uitvoer bezorgt wanneer deze hierom verzoekt.

8.

Zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twaalf maanden na de ontvangst van het in lid 4
bedoelde verzoek, controleert de douaneautoriteit van de partij van uitvoer of het product van
oorsprong is en of het aan de andere voorwaarden van dit protocol voldoet, en:
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a)

b)

bezorgt aan de douaneautoriteit van de partij van invoer per aangetekende brief of op
een andere manier waarbij de ontvangst ervan door die douaneautoriteit wordt
bevestigd, een schriftelijk verslag waaruit blijkt of het product van oorsprong is en
bevattende:
i)

de resultaten van de controle;

ii)

de omschrijving van het gecontroleerde product en de voor de toepassing van de
oorsprongsregel geldende tariefindeling;

iii)

een beschrijving van en een toelichting bij het productieproces waarmee de
oorsprong van het product wordt gestaafd;

iv)

informatie over de wijze waarop de controle is uitgevoerd; en

v)

indien van toepassing, bewijsstukken; en

stelt de exporteur, overeenkomstig van haar interne recht, in kennis van haar besluit of
het product van oorsprong is.

9.

Door middel van wederzijdse toestemming van de betrokken douaneautoriteiten kan de in
lid 8 bedoelde termijn worden verlengd.

10.

In afwachting van de resultaten van een overeenkomstig lid 8 uitgevoerde controle van de
oorsprong of van het in lid 13 bedoelde overleg, stelt de douaneautoriteit van de partij van
invoer, onder voorbehoud van de conservatoire maatregelen die zij noodzakelijk acht, voor
het product vrij te geven aan de importeur.

11.

Indien het resultaat van de controle van de oorsprong niet wordt overgemaakt in
overeenstemming met lid 8, kan de douaneautoriteit van de partij van invoer de preferentiële
tariefbehandeling van een product weigeren in geval van gegronde twijfel of wanneer zij niet
kan bepalen of het product van oorsprong is.
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12.

Als er geschillen zijn ten aanzien van de in dit artikel vastgestelde controleprocedures of ten
aanzien van de interpretatie van de oorsprongsregels bij de bepaling of een product van
oorsprong is, en deze geschillen niet kunnen worden beslecht door overleg tussen de
douaneautoriteit die de controle heeft aangevraagd en de douaneautoriteit die
verantwoordelijk is voor het uitvoeren ervan, en indien de douaneautoriteit van de partij van
invoer voornemens is een oorsprongsbepaling te maken die strijdig is met het in lid 8,
onder a), bedoelde verslag van de douaneautoriteit van het land van uitvoer, stelt de partij van
invoer de partij van uitvoer hiervan binnen 60 dagen na ontvangst van het schriftelijk verslag
in kennis.

13.

Op verzoek van een van de partijen plegen de partijen overleg met het oog op het beslechten
van de geschillen en sluiten dit overleg uiterlijk 90 dagen na de datum van de in lid 12
bedoelde kennisgeving af. Door middel van schriftelijke wederzijdse toestemming van de
partijen kan de termijn voor de afsluiting van het overleg per geval worden verlengd. De
douaneautoriteit van de partij van invoer kan haar oorsprongsbepaling na afloop van dit
overleg maken. De partijen kunnen de geschillen ook beslechten in het in artikel 34 vermelde
Gemengd Comité douanesamenwerking.

14.

Op de regeling van geschillen tussen de importeur en de douaneautoriteit van de partij van
invoer is in alle gevallen het recht van de partij van invoer van toepassing.

15.

Dit protocol belet niet dat een douaneautoriteit van een partij, in afwachting van een oplossing
van de aangelegenheid in het kader van deze overeenkomst, een oorsprongsbepaling maakt of
een besluit vooraf neemt met betrekking tot een zaak die bij het Gemengd Comité
douanesamenwerking of het krachtens artikel 26.2 (Gespecialiseerde comités), onder a),
opgerichte Comité voor de handel in goederen in behandeling is, of een andere maatregel
neemt die zij noodzakelijk acht.
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Artikel 30
Herziening en beroep
1.

2.

Hetzelfde recht op herziening en beroep dat de partijen ten aanzien van oorsprongsbepalingen
en besluiten vooraf van hun respectieve douaneautoriteiten aan importeurs op hun
grondgebied verlenen, wordt in wezen ook verleend aan alle personen die:
a)

een oorsprongsbepaling hebben ontvangen als gevolg van de toepassing van dit
protocol; of

b)

een besluit vooraf hebben ontvangen overeenkomstig artikel 33, lid 1.

In aanvulling op de artikelen 27.3 (Administratieve procedures) en 27.4 (Toetsing en beroep),
bepaalt elke partij dat het in lid 1 bedoelde recht van herziening en beroep ook toegang tot ten
minste twee niveaus van beroep of herziening omvat, waaronder ten minste één rechterlijk of
quasi-rechterlijk niveau.
Artikel 31
Sancties

Elk van beide partijen stelt strafrechtelijke, civielrechtelijke of administratieve sancties vast voor
schendingen van haar interne recht met betrekking tot dit protocol.

Artikel 32
Vertrouwelijkheid
1.

Dit protocol verplicht de partijen niet om bedrijfsinformatie of informatie met betrekking tot
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon te verstrekken of toegang daartoe
te verlenen indien de openbaarmaking daarvan de rechtshandhaving zou belemmeren of in
strijd zou zijn met de wetgeving ter bescherming van bedrijfsinformatie, persoonsgegevens en
privacy van de betrokken partij.
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2.

Elk van beide partijen handhaaft, in overeenstemming met haar nationale recht, de
vertrouwelijkheid van de krachtens dit protocol verzamelde informatie en beschermt die
informatie tegen elke openbaarmaking die afbreuk zou kunnen doen aan de
concurrentiepositie van de persoon die de informatie heeft verstrekt. Indien de partij die de
informatie ontvangt of verkrijgt, deze openbaar moet maken op grond van haar interne recht,
stelt zij de persoon of de partij die deze informatie heeft verstrekt, daarvan in kennis.

3.

Elk van beide partijen zorgt ervoor dat de vertrouwelijke informatie die krachtens dit protocol
wordt verzameld, niet wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het beheer en de
handhaving van oorsprongsbepaling en douanezaken, tenzij de persoon of partij die de
vertrouwelijke informatie heeft verstrekt, daarvoor toestemming heeft gegeven.

4.

Niettegenstaande het bepaalde in lid 3 kan een partij toestaan dat krachtens dit protocol
verzamelde informatie wordt gebruikt in administratieve, rechterlijke of quasi-rechterlijke
procedures die zijn ingeleid wegens niet-naleving van douanegerelateerde wet- en regelgeving
waarmee aan dit protocol uitvoering wordt gegeven. Een partij stelt de persoon of partij die de
informatie heeft verstrekt, vooraf van die gebruikmaking in kennis.

5.

Om de werking en toepassing van lid 2 te vergemakkelijken, wisselen de partijen informatie
uit over hun respectieve wetgeving inzake gegevensbescherming.
Artikel 33
Besluiten vooraf betreffende de oorsprong

1.

Elk van beide partijen waarborgt via haar douaneautoriteiten de snelle afgifte, voorafgaand
aan de invoer van een product op haar grondgebied en in overeenstemming met haar interne
recht, van schriftelijke besluiten vooraf met betrekking tot de vraag of een product krachtens
dit protocol als van oorsprong kan worden beschouwd.

2.

Elk van beide partijen stelt procedures op, of handhaaft deze, voor de afgifte van besluiten
vooraf, met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van de informatie die redelijkerwijze
is vereist voor de verwerking van een aanvraag voor een besluit.
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3.

4.

Elk van beide partijen bepaalt dat haar douaneautoriteit:
a)

te allen tijde gedurende de looptijd van een evaluatie van een aanvraag voor een besluit
vooraf om aanvullende informatie van de aanvrager van het besluit kan verzoeken;

b)

het besluit afgeeft binnen 120 dagen na de datum waarop zij over alle noodzakelijke
informatie van de aanvrager van het besluit vooraf beschikt; en

c)

aan de aanvrager van het besluit vooraf een volledige toelichting van de redenen voor
het besluit bezorgt.

Wanneer een aanvraag voor een besluit vooraf betrekking heeft op een kwestie die het
onderwerp is van:
a)

een controle van de oorsprong;

b)

een herziening door of een beroep bij de douaneautoriteit; of

c)

een rechterlijke of quasi-rechterlijke herziening op het grondgebied van de
douaneautoriteit;

kan de douaneautoriteit, overeenkomstig haar interne recht, de afgifte van het besluit
weigeren of uitstellen.
5.

Behoudens het bepaalde in lid 7 past elk van beide partijen een besluit vooraf met betrekking
tot de invoer op zijn grondgebied van het product waarvoor om dat besluit is verzocht toe
vanaf de datum van afgifte ervan of, indien vermeld in het besluit, vanaf een latere datum.

6.

Elk van beide partijen verstrekt aan personen die om een besluit vooraf verzoeken, dezelfde
behandeling als aan alle andere personen aan wie zij een besluit vooraf afgeeft, op
voorwaarde dat de feiten en de omstandigheden op alle materiële punten dezelfde zijn.

7.

De partij die een besluit vooraf afgeeft, kan een besluit vooraf wijzigen of intrekken:
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a)

indien het besluit op een materiële fout berust;

b)

indien de materiële feiten of omstandigheden waarop het besluit is gebaseerd, veranderd
zijn;

c)

om te voldoen aan een wijziging van hoofdstuk twee (Nationale behandeling en
markttoegang voor goederen) of van dit protocol; of

d)

om te voldoen aan een rechterlijke beslissing of een wijziging van haar interne recht.

8.

Elk van beide partijen bepaalt dat een wijziging of intrekking van een besluit vooraf van
kracht wordt op de datum waarop de wijziging of intrekking is afgegeven, of op een latere
datum indien vermeld in het besluit, en niet mag worden toegepast op de invoer van een
product vóór die datum, tenzij de persoon aan wie het besluit vooraf is afgegeven niet heeft
gehandeld in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden ervan.

9.

Niettegenstaande het bepaalde in lid 8 kan de partij die het besluit vooraf afgeeft, de datum
waarop de wijziging of intrekking van kracht wordt in overeenstemming met zijn nationale
recht met maximaal zes maanden uitstellen.

10.

Behoudens het bepaalde in lid 7 ziet elke partij erop toe dat een besluit vooraf van kracht blijft
en wordt nageleefd.

Artikel 34
Comité
Het Gemengd Comité douanesamenwerking, dat bevoegd is om onder auspiciën van het Gemengd
Comité voor de CETA op te treden als gespecialiseerd comité overeenkomstig artikel 26.2
(Gespecialiseerde comités), lid 1, kan dit protocol herzien en wijzigingen aan de bepalingen ervan
voorstellen aan het Gemengd Comité voor de CETA. Het Gemengd Comité douanesamenwerking
streeft ernaar besluiten te nemen over:
a)

de uniforme toepassing van de oorsprongsregels, met inbegrip van de regels inzake
tariefindeling en kwesties inzake waardebepaling met betrekking tot dit protocol;
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b)

de technische, administratieve of interpretatiekwesties met betrekking tot dit protocol; of

c)

de prioriteiten met betrekking tot de controle van de oorsprong en andere kwesties die daaruit
voortvloeien.

________________
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BIJLAGE 1
TOLERANTIE VOOR TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN
1.

Voor de toepassing van deze bijlage gelden de volgende definities:
natuurlijke vezels: vezels, andere dan kunstmatige of synthetische, die niet zijn gesponnen.
De term natuurlijke vezels omvat afval en, tenzij anders vermeld, vezels die zijn gekaard,
gekamd of anderszins bewerkt, doch niet gesponnen. De term natuurlijke vezels omvat
paardenhaar bedoeld bij post 05.11, zijde bedoeld bij de posten 50.02 en 50.03, wol en fijn of
grof haar bedoeld bij de posten 51.01 tot en met 51.05, katoen bedoeld bij de posten 52.01 tot
en met 52.03 en andere plantaardige vezels bedoeld bij de posten 53.01 tot en met 53.05;
textielmassa, chemische stoffen en materialen voor het vervaardigen van papier:
materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 vallen, maar die gebruikt kunnen
worden bij de vervaardiging van kunstmatige, synthetische of papieren vezels of garens; en
synthetische of kunstmatige stapelvezels: kabel van synthetische of kunstmatige filamenten,
synthetische of kunstmatige stapelvezels of afval daarvan, bedoeld bij de posten 55.01 tot en
met 55.07.

2.

Voor alle duidelijkheid: om te bepalen of de niet van oorsprong zijnde materialen die bij de
productie van een product van de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn gebruikt aan de
toepasselijke oorsprongsregel in bijlage 5 voldoen, hoeft geen rekening te worden gehouden
met niet van oorsprong zijnde materialen van de hoofdstukken 1 tot en met 49 of 64 tot en
met 97, met inbegrip van materialen die textiel bevatten.

3.

Indien de niet van oorsprong zijnde materialen die bij de productie van een product van de
hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn gebruikt niet aan de voorwaarden van bijlage 5 voldoen, is
het product behoudens het bepaalde in lid 7 toch een product van oorsprong, op voorwaarde
dat:
a)

het product met twee of meer in tabel 1 vermelde basistextielmaterialen wordt
vervaardigd;
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4.

5.

6.

b)

het nettogewicht van de gebruikte niet van oorsprong zijnde basistextielmaterialen uit
tabel 1 niet meer dan 10 % van het nettogewicht van het product bedraagt; en

c)

het product aan alle andere toepasselijke eisen van dit protocol voldoet.

In het geval van een product van de hoofdstukken 50 tot en met 63 dat is vervaardigd met een
of meer in tabel 1 vermelde basistextielmaterialen en niet van oorsprong zijnde
polyurethaangarens met soepele segmenten van polyether, is het product behoudens het
bepaalde in lid 7 toch een product van oorsprong, op voorwaarde dat:
a)

het gewicht van de niet van oorsprong zijnde polyurethaangarens met soepele
segmenten van polyether niet meer dan 20 % van het gewicht van het product bedraagt;
en

b)

het product aan alle andere toepasselijke eisen van dit protocol voldoet.

In het geval van een product van de hoofdstukken 50 tot en met 63 dat is vervaardigd met een
of meer in tabel 1 vermelde basistextielmaterialen en niet van oorsprong zijnde strippen
bestaande uit een kern van aluminiumfolie of een kern van kunststoffolie, al dan niet bedekt
met aluminiumpoeder, met een breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van
een doorzichtig of gekleurd kleefmiddel tussen twee strippen kunststof is aangebracht, is het
product behoudens het bepaalde in lid 7 toch een product van oorsprong, op voorwaarde dat:
a)

het gewicht van de niet van oorsprong zijnde strippen bestaande uit een kern van
aluminiumfolie of van kunststoffolie, al dan niet bedekt met aluminiumpoeder, met een
breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een doorzichtig of
gekleurd kleefmiddel is bevestigd tussen twee strippen kunststof, niet meer dan 30 %
van het gewicht van het product bedraagt; en

b)

het product aan alle andere toepasselijke eisen van dit protocol voldoet.

Indien de niet van oorsprong zijnde materialen die bij de productie van een product van de
hoofdstukken 61 tot en met 63 zijn gebruikt niet aan de voorwaarden van bijlage 5 voldoen, is
het product behoudens het bepaalde in lid 7 toch een product van oorsprong, op voorwaarde
dat:
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a)

de niet van oorsprong zijnde materialen onder een andere post dan die van het product
zijn ingedeeld;

b)

de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen niet meer dan 8 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt; en

c)

het product aan alle andere toepasselijke eisen van dit protocol voldoet.

Dit lid is niet van toepassing op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt bij de
productie van voeringen en tussenvoeringen van een product van de hoofdstukken 61 tot en
met 63.
7.

De in de leden 2 tot en met 6 bedoelde tolerantie is niet van toepassing op niet van oorsprong
zijnde materialen die bij de productie van een product zijn gebruikt indien die materialen
onderworpen zijn aan een oorsprongsregel waarin de maximale waarde of het maximale
gewicht als percentage is vastgesteld.

Tabel 1 — Basistextielmaterialen
1.

zijde

2.

wol

3.

grof haar

4.

fijn haar

5.

paardenhaar (crin)

6.

katoen

7.

papier en materialen voor het vervaardigen van papier

8.

vlas
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9.

hennep

10.

jute en andere bastvezels

11.

sisal en andere textielvezels van agaven

12.

kokosvezel, abaca, ramee en andere plantaardige textielvezels

13.

synthetische filamenten

14.

kunstmatige filamenten

15.

filamenten die elektriciteit geleiden

16.

synthetische stapelvezels van polypropyleen

17.

synthetische stapelvezels van polyester

18.

synthetische stapelvezels van polyamide

19.

synthetische stapelvezels van polyacrylonitril

20.

synthetische stapelvezels van polyimide

21.

synthetische stapelvezels van polytetrafluorethyleen

22.

synthetische stapelvezels van poly(fenyleensulfide)

23.

synthetische stapelvezels van poly(vinylchloride)
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24.

andere synthetische stapelvezels

25.

kunstmatige stapelvezels van viscose

26.

andere kunstmatige stapelvezels

27.

garen van polyurethaan met soepele segmenten van polyether, al dan niet omwoeld

28.

garen van polyurethaan met soepele segmenten van polyester, al dan niet omwoeld

29.

een materiaal bedoeld bij post 56.05 (metaalgarens) met strippen bestaande uit een kern van
aluminiumfolie of van kunststoffolie, al dan niet bedekt met aluminiumpoeder, met een
breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een doorzichtig of gekleurd
kleefmiddel is bevestigd tussen twee strippen kunststof

30.

alle andere materialen bedoeld bij post 56.05

________________
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BIJLAGE 2
TEKST VAN DE OORSPRONGSVERKLARING
Bij het opstellen van de oorsprongsverklaring, waarvan de tekst hieronder is weergegeven, moet
rekening worden gehouden met de voetnoten. De tekst van de voetnoten hoeft echter niet te worden
overgenomen.
(Periode: van ___________ tot en met __________(1))
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(2)),
verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële
oorsprong zijn uit ...(3).
……………………………………………………………............................................(4)
(Plaats en datum)
……………………………………………………………............................................(5)
(Handtekening en naam van de exporteur in blokletters)
___________________
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Wanneer de oorsprongsverklaring wordt opgesteld voor meerdere zendingen van dezelfde producten van oorsprong in de zin
van artikel 19, lid 5: de periode gedurende welke de oorsprongsverklaring van toepassing is. Die periode mag niet langer zijn
dan twaalf maanden. Alle producten moeten binnen de aangegeven periode worden ingevoerd. Dit veld mag leeg blijven
wanneer een periode niet van toepassing is.
Voor exporteurs uit de EU: Wanneer de oorsprongsverklaring door een toegelaten of geregistreerde exporteur wordt
opgesteld, moet zijn door de douaneautoriteit toegekende vergunnings- of registratienummer worden vermeld. Een
douanevergunningnummer is alleen vereist indien de exporteur een toegelaten exporteur is. Wanneer de oorsprongsverklaring
niet door een toegelaten of geregistreerde exporteur is opgesteld, worden de woorden tussen haakjes weggelaten of wordt
niets ingevuld.
Voor exporteurs uit Canada: Het door de Canadese overheid toegekende ondernemingsnummer (Business Number) van de
exporteur moet worden vermeld. Wanneer de exporteur geen ondernemingsnummer heeft, mag dit veld leeg blijven.
"Canada/EU": producten die uit hoofde van de oorsprongsregels van de brede economische en handelsovereenkomst tussen
Canada en de Europese Unie als van oorsprong mogen worden beschouwd. Wanneer de oorsprongsverklaring geheel of
gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla, moet de exporteur dit door middel van het
lettersymbool "CM" duidelijk aangeven.
Deze vermeldingen kunnen achterwege blijven indien de gegevens op het document zelf zijn aangegeven.
Artikel 19, lid 3, voorziet in een uitzondering op de eis van de handtekening van de exporteur. Wanneer de exporteur niet
hoeft te ondertekenen, hoeft ook diens naam niet te worden vermeld.
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Bulgaarse versie

(Период: от _______до_________(1))

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (2)),
декларира, че освен когато е отбелязано друго, тези продукти са с/със … преференциален
произход (3).
Spaanse versie
(Período comprendido entre el _______y el_________(1))
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº …(2))
declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial.
…(3).
Tsjechische versie

(Období: od _______do_________(1))

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(2)) prohlašuje, že kromě
zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(3)..
Deense versie

(Periode: fra _______til_________(1))

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.
...(2)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(3).
Duitse versie

(Zeitraum: von _______ bis _________(1))

Der Ausführer (ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(2)) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben,
präferenzbegünstigte ...(3) Ursprungswaren sind.
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Estse versie
(Ajavahemik: alates _______ kuni _________(1))
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(2)) deklareerib, et
need tooted on ...(3) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Griekse versie

(Περίοδος: από _______έως_________(1))

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ.
...(2)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής
καταγωγής ...(3).
Engelse versie

(Period: from _______to_________(1))

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No…(2)) declares
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(3) preferential origin.
Franse versie

(Période: du _______au_________(1))

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(2)) déclare
que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (3)).
Kroatische versie

(Razdoblje: od _______do_________(1))

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (2)) izjavljuje da su,
osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (3) preferencijalnog podrijetla.
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Italiaanse versie

(Periodo: dal _______al_________(1))

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(2))
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(3).
Letse versie

(Laikposms: no _______līdz_________(1))

Šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …(2)) norādīto produktu eksportētājs deklarē, ka šiem
produktiem ir …(3) preferenciāla izcelsme, ja vien nav skaidri minēts citādi.
Litouwse versie
(Laikotarpis: nuo _______iki_________(1))
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. …(2)) deklaruoja, kad,
jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(3) preferencinės kilmės prekės..
Hongaarse versie

(Időszak: _______-tól_________-ig(1))

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(2)) kijelentem, hogy eltérő
egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális …(3) származásúak.
Maltese versie

(Perjodu: minn _______sa _________(1))

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(2)) jiddikjara
li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali …(3).
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Nederlandse versie
(Periode: van _______ tot en met _________(1))
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(2)),
verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële
oorsprong zijn uit ...(3).
Poolse versie

(Okres: od _______do_________(1))

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(2)) deklaruje,
że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(3) preferencyjne pochodzenie.
Portugese versie

(Período: de _______a_________(1))

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização
aduaneira n.º ...(2)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de
origem preferencial ...(3).
Roemeense versie
(Perioada: de la _______până la_________(1))
Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. …(2)) declară
că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine
preferențială …(3).
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Sloveense versie

(Obdobje: od _______do_________(1))

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(2)), izjavlja, da,
razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago …(3) preferencialno poreklo.
Slowaakse versie

(Obdobie: od _______do_________(1))

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo colného povolenia …(2)) vyhlasuje, že
pokiaľ nie je jasne uvedené inak, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(3).
Finse versie

( ______ ja ________välinen aika(1))

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(2)) ilmoittaa, että nämä tuotteet
ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (3).
Zweedse versie

(Period: från _______till_________(1))

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ...(2))
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i ...(3).

________________
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BIJLAGE 3
LEVERANCIERSVERKLARING VOOR NIET VAN OORSPRONG ZIJNDE
MATERIALEN DIE BIJ DE PRODUCTIE VAN NIET VAN OORSPRONG ZIJNDE
PRODUCTEN ZIJN GEBRUIKT
Verklaring:
Ondergetekende, leverancier van de op het bijgevoegde document vermelde producten, verklaart
dat:
a)

de volgende materialen, die niet van oorsprong zijn uit de Europese Unie of uit Canada(1), in
de Europese Unie of in Canada zijn gebruikt om de volgende geleverde niet van oorsprong
zijnde producten te vervaardigen;

b)

alle andere materialen die in de Europese Unie of in Canada bij de vervaardiging van deze
producten zijn gebruikt, zijn van oorsprong uit de EU of Canada.
1

2

3

4

5

6

Omschrijving
van de
geleverde
producten die
niet van
oorsprong zijn

GStariefindeling
van de
geleverde
producten die
niet van
oorsprong zijn

Waarde van
de geleverde
producten die
niet van
oorsprong
zijn(2)

Omschrijving
van de
gebruikte
materialen die
niet van
oorsprong zijn

GStariefindeling
van de
gebruikte
materialen die
niet van
oorsprong zijn

Waarde van
de gebruikte
materialen die
niet van
oorsprong
zijn(2)

Totaal:
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Totaal:

Hij verbindt zich ertoe alle aanvullende bewijsstukken over te leggen die noodzakelijk worden
geacht.
…………………………………………………………………………………………………………………………
(Plaats en datum)
…………………………………………………………………………………………………………………………
(Naam en functie, naam en adres van de onderneming)
…………………………………………………………………………………………………………………………

(Handtekening)

_______________
(1)
(2)

Indien nodig de niet van toepassing zijnde partij doorstrepen.
Voor elk geleverd product dat niet van oorsprong is en voor elk gebruikt materiaal dat niet
van oorsprong is, de waarde per eenheid van de producten en materialen als bedoeld in de
kolommen 3 respectievelijk 6 vermelden.

________________
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BIJLAGE 4
AANGELEGENHEDEN VAN TOEPASSING OP CEUTA EN MELILLA
1.

Voor de toepassing van dit protocol vallen van de zijde van de Europese Unie Ceuta en
Melilla niet onder de term "partij".

2.

Producten van oorsprong uit Canada die in Ceuta en Melilla worden ingevoerd, vallen in elk
opzicht onder dezelfde douaneregeling, met inbegrip van preferentiële tariefbehandeling, als
die welke op grond van protocol nr. 2 bij de Akte van Toetreding van het Koninkrijk Spanje
en de Republiek Portugal tot de Europese Gemeenschappen van toepassing is op producten
van oorsprong uit het douanegebied van de Europese Unie. Canada past op de onder deze
overeenkomst vallende producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla dezelfde douaneregeling
toe, met inbegrip van preferentiële tariefbehandeling, als op producten van oorsprong uit de
Europese Unie die vanuit de Unie worden ingevoerd.

3.

De oorsprong van producten die vanuit Canada naar Ceuta en Melilla worden uitgevoerd,
wordt bepaald aan de hand van de oorsprongsregels die krachtens dit protocol op Canada van
toepassing zijn. De oorsprong van producten die vanuit Ceuta en Melilla naar Canada worden
uitgevoerd, wordt bepaald aan de hand van de oorsprongsregels die krachtens dit protocol op
de Europese Unie van toepassing zijn.

4.

De bepalingen van dit protocol betreffende de afgifte, het gebruik en de controle achteraf van
de oorsprong zijn van toepassing op producten die vanuit Canada naar Ceuta en Melilla
worden uitgevoerd en op producten die vanuit Ceuta en Melilla naar Canada worden
uitgevoerd.

5.

De bepalingen van dit protocol met betrekking tot de cumulatie van oorsprong zijn van
toepassing op de invoer en de uitvoer van producten tussen de Europese Unie, Canada en
Ceuta en Melilla.

6.

Voor de toepassing van de leden 2, 3, 4 en 5, worden Ceuta en Melilla als één grondgebied
beschouwd.

7.

De Spaanse douaneautoriteiten zijn belast met de toepassing van het bepaalde in deze bijlage
in Ceuta en Melilla.

________________
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BIJLAGE 5
PRODUCTSPECIFIEKE OORSPRONGSREGELS
Aantekeningen bij bijlage 5
1.

In deze bijlage zijn de voorwaarden vastgesteld waaraan een product moet voldoen om als
van oorsprong te worden beschouwd in de zin van artikel 5 (Toereikende productie).

2.

De volgende definities zijn van toepassing:
hoofdstuk: een hoofdstuk van het geharmoniseerd systeem;
post: een uit vier cijfers bestaand nummer, of de eerste vier cijfers van een nummer, gebruikt
in het geharmoniseerd systeem;
afdeling: een afdeling van het geharmoniseerd systeem;
onderverdeling: een uit zes cijfers bestaand nummer, of de eerste zes cijfers van een
nummer, gebruikt in het geharmoniseerd systeem; en
tariefbepaling: een hoofdstuk, post, of onderverdeling van het geharmoniseerd systeem

3.

De productspecifieke oorsprongsregel of reeks van oorsprongsregels die van toepassing is op
een product van een bepaalde post, onderverdeling of groep van posten of onderverdelingen
staat onmiddellijk naast die post, onderverdeling of groep van posten of onderverdelingen.

4.

Tenzij anders vermeld is een in een productspecifieke oorsprongsregel vereiste wijziging van
de tariefindeling of een andere in een productspecifieke oorsprongsregel vermelde
voorwaarde alleen van toepassing op niet van oorsprong zijnde materialen.

5.

De aantekeningen bij de afdelingen, hoofdstukken, posten of onderverdelingen staan, in
voorkomend geval, bij het begin van elke nieuwe afdeling, elke nieuw hoofdstuk, elke nieuwe
post of elke nieuwe onderverdeling. Deze aantekeningen moeten samen met de
productspecifieke oorsprongsregels voor de desbetreffende afdelingen, hoofdstukken, posten
of onderverdelingen worden gelezen en kunnen bijkomende voorwaarden of een alternatief
bevatten voor de productspecifieke oorsprongsregels.
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6.

Tenzij anders vermeld, wordt met verwijzingen naar gewicht in een productspecifieke
oorsprongsregel het nettogewicht bedoeld, dit wil zeggen het gewicht van een materiaal of
een product exclusief het gewicht van de verpakking zoals vastgesteld in de definities van
"nettogewicht van niet van oorsprong zijnde materialen" en "nettogewicht van het product" in
artikel 1 (Definities) van dit protocol.

7.

Een verwijzing naar niet van oorsprong zijnde suiker in een productspecifieke
oorsprongsregel betekent het in artikel 16 (Suiker) van dit protocol bedoelde niet van
oorsprong zijnde materiaal.

8.

Wanneer een productspecifieke oorsprongsregel:

2

a)

een wijziging van hoofdstuk, post of onderverdeling vereist of een wijziging van
product x2 van een ander hoofdstuk, een andere post of een andere onderverdeling
vereist, mogen bij de productie van het product alleen niet van oorsprong zijnde
materialen worden gebruikt die in een ander hoofdstuk, een andere post of een andere
onderverdeling dan het product zijn ingedeeld;

b)

een wijziging in een post of onderverdeling of in een van deze posten of
onderverdelingen vereist, mogen bij de productie van het product zowel in die post of
onderverdeling ingedeelde niet van oorsprong zijnde materialen als niet van oorsprong
zijnde materialen van een ander hoofdstuk, een andere post of een andere
onderverdeling dan die van het product worden gebruikt;

c)

een wijziging van post of onderverdeling buiten een groep vereist, mogen bij de
productie van het product alleen niet van oorsprong zijnde materialen die buiten die
groep van posten of onderverdelingen zijn ingedeeld, worden gebruikt;

d)

vereist dat een product volledig is verkregen, moet het product volledig zijn verkregen
in de zin van artikel 4 (Volledig verkregen producten). Wanneer een zending bestaat uit
een aantal identieke producten die in tariefbepaling x zijn ingedeeld, wordt elk product
afzonderlijk genomen;

e)

productie vereist waarbij alle gebruikte materialen uit tariefbepaling x volledig zijn
verkregen, moeten alle bij de productie van het product gebruikte materialen uit
tariefbepaling x volledig zijn verkregen in de zin van artikel 4 (Volledig verkregen
producten);

In deze aantekeningen staat product x of tariefbepaling x voor een specifiek product of een
specifieke tariefbepaling, en x % staat voor een specifiek percentage.
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f)

een wijziging van tariefbepaling x vereist, ongeacht of er ook sprake is van een
wijziging van hoofdstuk, post of onderverdeling, wordt de waarde van de niet van
oorsprong zijnde materialen die voldoen aan de wijziging van de tariefindeling bedoeld
in de zinsnede die begint met "ongeacht", niet in aanmerking genomen bij de
berekening van de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen. Indien twee of
meer productspecifieke oorsprongsregels van toepassing zijn op een post,
onderverdeling of groep van posten of onderverdelingen, heeft de in dit zinsdeel
bedoelde wijziging van de tariefindeling betrekking op de in de eerste oorsprongsregel
bedoelde wijziging;

g)

vereist dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van tariefbepaling x
niet meer dan x % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt, wordt bij de berekening van de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen alleen rekening gehouden met de waarde van de in deze oorsprongsregel
opgenomen niet van oorsprong zijnde materialen. De als percentage uitgedrukte
maximumwaarde van niet van oorsprong zijnde materialen vastgesteld in deze
oorsprongsregel mag niet worden overschreden op grond van artikel 6 (Tolerantie);

h)

vereist dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die in dezelfde
tariefbepaling als het eindproduct zijn ingedeeld niet meer dan x % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt, mogen in een andere
tariefbepaling dan die van het product ingedeelde niet van oorsprong zijnde materialen
bij de vervaardiging van het product worden gebruikt. Bij de berekening van de waarde
van de niet van oorsprong zijnde materialen wordt alleen rekening gehouden met de
waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die in dezelfde tariefbepaling als
het eindproduct zijn ingedeeld. De als percentage uitgedrukte maximumwaarde van niet
van oorsprong zijnde materialen vastgesteld in deze oorsprongsregel mag niet worden
overschreden op grond van artikel 6 (Tolerantie);

i)

vereist dat de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen niet meer dan x %
van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt, wordt bij de
berekening van de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen rekening
gehouden met de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen. De als
percentage uitgedrukte maximumwaarde van niet van oorsprong zijnde materialen
vastgesteld in deze oorsprongsregel mag niet worden overschreden op grond van
artikel 6 (Tolerantie); en
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j)

vereist dat het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong zijnde
materialen uit tariefbepaling x niet meer dan x % van het nettogewicht van het product
bedraagt, mogen de vermelde niet van oorsprong zijnde materialen bij de productie van
het product worden gebruikt, mits zij het vastgestelde percentage van het "nettogewicht
van het product" overeenkomstig de definitie daarvan in artikel 1 niet overschrijden. Het
als percentage uitgedrukte maximumgewicht van niet van oorsprong zijnde materialen
vastgesteld in deze oorsprongsregel mag niet worden overschreden op grond van
artikel 6 (Tolerantie).

9.

De productspecifieke oorsprongsregel geeft de minimale hoeveelheid productie weer die niet
van oorsprong zijnde materialen moeten ondergaan vóór een product als van oorsprong kan
worden beschouwd. Meer productie dan is vereist door de productspecifieke oorsprongsregel
verleent het product eveneens de oorsprong.

10.

Wanneer in een productspecifieke oorsprongsregel is vastgesteld dat bepaalde niet van
oorsprong zijnde materialen niet mogen worden gebruikt, of dat de waarde of het gewicht van
bepaalde niet van oorsprong zijnde materialen een bepaalde grens niet mag overschrijden, zijn
deze voorwaarden niet van toepassing op niet van oorsprong zijnde materialen die elders in
het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld.

11.

Wanneer een materiaal oorsprong verkrijgt op het grondgebied van een partij en dit materiaal
verder wordt gebruikt bij de productie van een product waarvan van de oorsprong wordt
bepaald, wordt overeenkomstig artikel 5 (Toereikende productie) geen rekening gehouden met
de niet van oorsprong zijnde materialen die bij de productie van dat materiaal zijn gebruikt.
Dit geldt ongeacht of het materiaal de oorsprong heeft verkregen in dezelfde fabriek waar het
product wordt vervaardigd.

12.

De productspecifieke oorsprongsregels in deze bijlage zijn ook van toepassing op gebruikte
producten.
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

Afdeling I

Levende dieren en producten van het dierenrijk

Hoofdstuk 1

Levende dieren

01.01-01.06

Alle dieren van hoofdstuk 1 moeten volledig zijn verkregen.

Hoofdstuk 2

Vlees en eetbare slachtafvallen

02.01-02.10

Productie waarbij alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 1 of 2
volledig zijn verkregen.

Hoofdstuk 3

Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren
Aantekening:
aquacultuurproducten van hoofdstuk 3 worden alleen beschouwd als van
oorsprong uit een partij als zij op het grondgebied van die partij zijn gekweekt
uit zaad, eieren, visbroed, pootvis of larven die (dat) al dan niet van
oorsprong zijn (is).

03.01-03.08

Productie waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 volledig zijn
verkregen.
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

Hoofdstuk 4

Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhoning; eetbare producten
van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

04.01

Een wijziging van hoofdstuk, met uitzondering van zuivelbereidingen van
onderverdeling 1901.90 bevattende meer dan 10 gewichtspercenten van melk
afkomstige droge stof per drooggewicht, op voorwaarde dat alle gebruikte
materialen van hoofdstuk 4 volledig zijn verkregen.

0402.10

Een wijziging van hoofdstuk, met uitzondering van zuivelbereidingen van
onderverdeling 1901.90 bevattende meer dan 10 gewichtspercenten van melk
afkomstige droge stof per drooggewicht, op voorwaarde dat:
a) alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 volledig zijn verkregen, en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 40 % van het nettogewicht van het product
bedraagt.

0402.21-0402.99

Een wijziging van hoofdstuk, met uitzondering van zuivelbereidingen van
onderverdeling 1901.90 bevattende meer dan 10 gewichtspercenten van melk
afkomstige droge stof per drooggewicht, op voorwaarde dat:
a) alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 volledig zijn verkregen, en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product
bedraagt.
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

04.03-04.06

Een wijziging van hoofdstuk, met uitzondering van zuivelbereidingen van
onderverdeling 1901.90 bevattende meer dan 10 gewichtspercenten van melk
afkomstige droge stof per drooggewicht, op voorwaarde dat:
a) alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 volledig zijn verkregen, en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product
bedraagt.

04.07-04.10

Productie waarbij:
a) alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 volledig zijn verkregen; en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product
bedraagt.

Hoofdstuk 5

Andere producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders
onder begrepen

0501.00-0511.99

Een wijziging in een van deze onderverdelingen of een andere onderverdeling.
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Producten van het plantenrijk
Aantekening:
land- en tuinbouwproducten die op het grondgebied van een partij worden
geteeld, worden beschouwd als van oorsprong uit die partij als zij zijn
gekweekt uit zaden, bollen, wortels, stekken, loten, enten, scheuten, knoppen of
andere levende delen van planten uit een derde land.

Hoofdstuk 6

Levende planten en producten van de bloementeelt

06.01-06.04

Productie waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 6 volledig zijn
verkregen.

Hoofdstuk 7

Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden

07.01-07.09

Productie waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 7 volledig zijn
verkregen.

0710.10-0710.80

Productie waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 7 volledig zijn
verkregen.
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0710.90

Een wijziging van onderverdeling, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde asperges, bonen, broccoli, rode kool, witte kool, wortelen,
bloemkool, courgettes, komkommers, augurken, artisjokken,
paddenstoelen, uien, erwten, aardappelen, suikermaïs, nietscherpsmakende pepers en tomaten van hoofdstuk 7 niet meer dan 20 %
van het nettogewicht van het product bedraagt; en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde groenten van hoofdstuk 7 niet meer dan 50 % van het nettogewicht
van het product bedraagt.

07.11

Productie waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 7 volledig zijn
verkregen.

0712.20-0712.39

Productie waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 7 volledig zijn
verkregen.

0712.90

Een wijziging van mengsels van gedroogde groenten op basis van individuele
gedroogde groenten binnen deze onderverdeling of een andere onderverdeling,
op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde rode kool, witte kool, wortelen, courgettes, komkommers,
augurken, artisjokken, paddenstoelen, aardappelen, suikermaïs, nietscherpsmakende pepers, tomaten en rapen van hoofdstuk 7 niet meer dan
20 % van het nettogewicht van het product bedraagt; en
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b)

het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde groenten van hoofdstuk 7 niet meer dan 50 % van het nettogewicht
van het product bedraagt;

of
voor elk ander product van onderverdeling 0712.90, productie waarbij alle
gebruikte materialen van hoofdstuk 7 volledig zijn verkregen.
07.13-07.14

Productie waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 7 volledig zijn
verkregen.

Hoofdstuk 8

Fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen

08.01-08.10

Productie waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 8 volledig zijn
verkregen.

08.11

Productie waarbij:
a) alle gebruikte materialen van hoofdstuk 8 volledig zijn verkregen; en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 40 % van het nettogewicht van het product
bedraagt.

08.12

Productie waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 8 volledig zijn
verkregen.

0813.10-0813.40

Productie waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 8 volledig zijn
verkregen.
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0813.50

Een wijziging van onderverdeling, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde amandelen, appelen, abrikozen, bananen, kersen, kastanjes,
citrusvruchten, vijgen, druiven, hazelnoten, nectarines, perziken, peren,
pruimen en walnoten van hoofdstuk 8 niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt;
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde vruchten en noten, andere dan amandelen, appelen, abrikozen,
bananen, paranoten, carambola’s, cashewappelen, cashewnoten, kersen,
kastanjes, citrusvruchten, kokosnoten, vijgen, druiven, guaves,
hazelnoten, nangka’s (jackfruit), lychees, macadamianoten, mango’s,
manggistans, nectarines, papaja’s, passievruchten, perziken, peren,
pistaches, pitahaya’s, pruimen, tamarindevruchten of walnoten van
hoofdstuk 8 niet meer dan 50 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; en
c) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde vruchten en noten van hoofdstuk 8 niet meer dan 80 % van het
nettogewicht van het product bedraagt.

08.14

Productie waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 8 volledig zijn
verkregen.

Hoofdstuk 9

Koffie, thee, maté en specerijen

0901.11-0901.90

Een wijziging van onderverdeling.

0902.10-0910.99

Een wijziging in een van deze onderverdelingen of een andere onderverdeling.

EU/CA/PI/Bijlage 5/nl 11

Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

Hoofdstuk 10

Granen

10.01-10.08

Alle granen van hoofdstuk 10 moeten volledig zijn verkregen.

Hoofdstuk 11

Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; inuline; tarwegluten

11.01-11.09

Productie waarbij alle gebruikte materialen van post 07.01,
onderverdeling 0710.10, hoofdstuk 10 of 11 of post 23.02 of 23.03 volledig
zijn verkregen.

Hoofdstuk 12

Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten;
planten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik; stro en voeder

12.01-12.07

Een wijziging van post.

12.08

Een wijziging van hoofdstuk.

12.09-12.14

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 13

Gommen, harsen en andere plantensappen en plantenextracten

1301.20-1301.90

Een wijziging in een van deze onderverdelingen of een andere onderverdeling.
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1302.11-1302.39

Een wijziging in een van deze onderverdelingen of een andere onderverdeling,
op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van
oorsprong zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het
product bedraagt.

Hoofdstuk 14

Stoffen voor het vlechten en andere producten van plantaardige
oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

1401.10-1404.90

Een wijziging in een van deze onderverdelingen of een andere onderverdeling.

Afdeling III

Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten
daarvan; bewerkt spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige
oorsprong

Hoofdstuk 15

Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten
daarvan; bewerkt spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige
oorsprong

15.01-15.04

Een wijziging van post.

15.05

Een wijziging in een van deze onderverdelingen of een andere onderverdeling.

15.06

Een wijziging van post.
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15.07-15.08

Een wijziging van hoofdstuk.

15.09-15.10

Productie waarbij alle olijfoliën van post 15.09 of 15.10 volledig zijn
verkregen.

15.11-15.15

Een wijziging van hoofdstuk.

1516.10

Een wijziging van post.

1516.20

Een wijziging van hoofdstuk.

15.17

Een wijziging van post, met uitzondering van de posten 15.07 tot en
met 15.15, onderverdeling 1516.20 en post 15.18.
Aantekening:
voor de toepassing van de oorsprongsregel voor post 15.18 betreffende het
gehalte aan onoplosbare verontreinigingen moet dit gehalte worden gemeten
aan de hand van methode Ca 3a-46 van de American Oil Chemists' Society.
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15.18

Een wijziging van individuele plantaardige vetten of oliën of fracties daarvan
uit een ander hoofdstuk;
of
een wijziging van niet voor menselijke consumptie geschikte mengsels van
dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties of bereidingen daarvan,
bevattende niet meer dan 0,15 gewichtspercenten onoplosbare
verontreinigingen binnen deze post of een andere post, mits het gehalte aan
onoplosbare verontreinigingen onder invloed van de productie vermindert;
of
een wijziging van een ander product van post 15.18 uit een andere post.

15.20

Een wijziging in deze post of een andere post.

15.21-15.22

Een wijziging van post.

Afdeling IV

Producten van de voedselindustrie; dranken, alcoholhoudende
vloeistoffen en azijn; tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten

Hoofdstuk 16

Bereidingen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van
andere ongewervelde waterdieren

16.01-16.02

Een wijziging van hoofdstuk, met uitzondering van hoofdstuk 2.
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16.03

Een wijziging van hoofdstuk, met uitzondering van hoofdstuk 2 of 3.

16.04-16.05

Een wijziging van hoofdstuk, met uitzondering van hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 17

Suiker en suikerwerk

17.01

Een wijziging van post.

17.02

Een wijziging van post, met uitzondering van onderverdeling 1701.91
of 1701.99, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de posten 11.01 tot
en met 11.08, onderverdeling 1701.11 of 1701.12 of post 17.03 bedoelde niet
van oorsprong zijnde materialen die bij de productie worden gebruikt, niet
meer dan 20 % van het nettogewicht van het product bedraagt.

17.03

Een wijziging van post.

17.04

Een wijziging van post, op voorwaarde dat:
a)
i) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 40 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; of
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ii) de waarde van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong zijnde
suiker niet meer dan 30 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het product bedraagt; en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van hoofdstuk 4 niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt.
Hoofdstuk 18

Cacao en bereidingen daarvan

18.01-18.02

Een wijziging van post.

1803.10-1803.20

Een wijziging van onderverdeling.

18.04-18.05

Een wijziging van post.

18.06

Een wijziging van post, op voorwaarde dat:
a)
i) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 40 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; of
ii) de waarde van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong zijnde
suiker niet meer dan 30 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het product bedraagt; en
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b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van hoofdstuk 4 niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt.
Hoofdstuk 19

Bereidingen van graan, van meel, van zetmeel of van melk; gebak

19.01

Een wijziging van post, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van post 10.06 of van de posten 11.01 tot en met 11.08
niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product bedraagt;
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 30 % van het nettogewicht van het product
bedraagt;
c) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van hoofdstuk 4 niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt; en
d) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker en niet van oorsprong zijnde materialen van hoofdstuk 4 niet
meer dan 40 % van het nettogewicht van het product bedraagt.
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1902.11-1902.19

Een wijziging van post, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van post 10.06 of van de posten 11.01 tot en met 11.08
niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product bedraagt;
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; en
c) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van hoofdstuk 4 niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt.

1902.20

Een wijziging van post, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van hoofdstuk 2, 3 of 16 niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt;
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van post 10.06 of van de posten 11.01 tot en met 11.08
niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product bedraagt;
c) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; en
d) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van hoofdstuk 4 niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt.
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1902.30-1902.40

Een wijziging van post, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van post 10.06 of van de posten 11.01 tot en met 11.08
niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product bedraagt;
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; en
c) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van hoofdstuk 4 niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt.

19.03

Een wijziging van post, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van post 10.06 of van de posten 11.01 tot en met 11.08
niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product bedraagt; en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product
bedraagt.

1904.10-1904.20

Een wijziging van post, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van post 10.06 of van de posten 11.01 tot en met 11.08
niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product bedraagt;
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b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 30 % van het nettogewicht van het product
bedraagt;
c) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van hoofdstuk 4 niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt; en
d) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker en niet van oorsprong zijnde materialen van hoofdstuk 4 niet
meer dan 40 % van het nettogewicht van het product bedraagt.
1904.30

Een wijziging van post, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van post 10.06 of van de posten 11.01 tot en met 11.08
niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product bedraagt; en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product
bedraagt.

1904.90

Een wijziging van post, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van post 10.06 of van de posten 11.01 tot en met 11.08
niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product bedraagt;
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 30 % van het nettogewicht van het product
bedraagt;
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c) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van hoofdstuk 4 niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt; en
d) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker en niet van oorsprong zijnde materialen van hoofdstuk 4 niet
meer dan 40 % van het nettogewicht van het product bedraagt.
19.05

Een wijziging van post, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van post 10.06 of van de posten 11.01 tot en met 11.08
niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product bedraagt;
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 40 % van het nettogewicht van het product
bedraagt;
c) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van hoofdstuk 4 niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt; en
d) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker en niet van oorsprong zijnde materialen van hoofdstuk 4 niet
meer dan 50 % van het nettogewicht van het product bedraagt.

Hoofdstuk 20

Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere plantendelen

20.01

Een wijziging van post.
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20.02-20.03

Een wijziging van post waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 7
volledig zijn verkregen.

20.04-20.05

Een wijziging van post.

20.06

Een wijziging van bereidingen van bosbessen, kersen, veenbessen,
loganbessen, frambozen, saskatoonbessen (Amelanchier alnifolia) of
aardbeien uit een andere post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij
de productie gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker niet meer dan 60 %
van het nettogewicht van het product bedraagt; of
Een wijziging van een ander product van post 20.06 uit een andere post, op
voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van
oorsprong zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het
product bedraagt.

2007.10-2007.91

Een wijziging van post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de
productie gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker niet meer dan 20 % van
het nettogewicht van het product bedraagt.

2007.99

Een wijziging van jam, vruchtengelei, smeerbare vruchtenproducten uit een
andere post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de productie
gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker niet meer dan 60 % van het
nettogewicht van het product bedraagt; of
Een wijziging van een ander product bedoeld bij onderverdeling 2007.99 uit
een andere post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de productie
gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt.
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Aantekening:
voor de toepassing van de oorsprongsregels voor bereidingen van bosbessen,
kersen, veenbessen, loganbessen, frambozen, saskatoonbessen (Amelanchier
alnifolia) of aardbeien van post 20.08 mag het nettogewicht van het product
het nettogewicht zijn van alle bij de productie van het product gebruikte
materialen, met uitzondering van het nettogewicht van het tijdens de productie
van het product toegevoegde water bedoeld bij post 22.01. Het nettogewicht
van het bij de productie gebruikte fruit mag het nettogewicht zijn van de
vruchten, al dan niet bevroren of in stukken gesneden doch niet verder
bewerkt.
2008.11-2008.19

Een wijziging van post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de
productie gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker niet meer dan 40 % van
het nettogewicht van het product bedraagt.

2008.20-2008.50

Een wijziging van post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de
productie gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker niet meer dan 20 % van
het nettogewicht van het product bedraagt.

2008.60

Een wijziging van post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de
productie gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker niet meer dan 60 % van
het nettogewicht van het product bedraagt.
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2008.70

Een wijziging van post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de
productie gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker niet meer dan 20 % van
het nettogewicht van het product bedraagt.

2008.80

Een wijziging van post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de
productie gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker niet meer dan 60 % van
het nettogewicht van het product bedraagt.

2008.91

Een wijziging van post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de
productie gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker niet meer dan 20 % van
het nettogewicht van het product bedraagt.

2008.93

Een wijziging van post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de
productie gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker niet meer dan 60 % van
het nettogewicht van het product bedraagt.

2008.97

Een wijziging van mengsels met bosbessen, kersen, veenbessen, loganbessen,
frambozen, saskatoonbessen (Amelanchier alnifolia) of aardbeien uit een
andere post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de productie
gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker niet meer dan 60 % van het
nettogewicht van het product bedraagt; of
een wijziging van een ander product van onderverdeling 2008.97 uit een
andere post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de productie
gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker niet meer dan 40 % van het
nettogewicht van het product bedraagt.
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2008.99

Een wijziging van bereidingen van bosbessen, loganbessen, frambozen of
saskatoonbessen (Amelanchier alnifolia) uit een andere post, op voorwaarde
dat het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 60 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; of
een wijziging van een ander product van onderverdeling 2008.99 uit een
andere post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de productie
gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt.

2009.11-2009.79

Een wijziging van post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de
productie gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker niet meer dan 20 % van
het nettogewicht van het product bedraagt.

2009.81

Een wijziging van post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de
productie gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker niet meer dan 40 % van
het nettogewicht van het product bedraagt.

2009.89

Een wijziging van post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de
productie gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker niet meer dan 20 % van
het nettogewicht van het product bedraagt.
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2009.90

Een wijziging van mengsels met bosbessensap, veenbessensap, vlierbessensap,
loganbessensap of saskatoonbessensap uit een andere onderverdeling, met
uitzondering van bij post 20.09 bedoeld bosbessensap, veenbessensap,
vlierbessensap, loganbessensap of saskatoonbessensap dat niet van oorsprong
is, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van het bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde sap in niet-ingedikte vorm bedoeld bij post 20.09 niet meer dan
40 % van het nettogewicht van het product bedraagt; en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; of
een wijziging van een ander product van onderverdeling 2009.90 uit een
andere post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de productie
gebruikte niet van oorsprong zijnde suiker niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt.

Hoofdstuk 21

Diverse producten voor menselijke consumptie

2101.11-2101.30

Een wijziging van onderverdeling, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van hoofdstuk 4 niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt.

2102.10-2102.30

Een wijziging van onderverdeling.
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2103.10

Een wijziging van onderverdeling, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van de posten 04.07 tot en met 04.10 niet meer dan 20 %
van het nettogewicht van het product bedraagt.

2103.20

Een wijziging van tomatenketchup of barbecuesaus uit een andere
onderverdeling, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 40 % van het nettogewicht van het product
bedraagt;
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van post 04.07, 04.08 of 04.10 niet meer dan 20 % van
het nettogewicht van het product bedraagt; en
c) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker en niet van oorsprong zijnde materialen van post 04.07, 04.08
of 04.10 niet meer dan 50 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; of
een wijziging van een ander product van onderverdeling 2103.20 uit een
andere onderverdeling, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van de posten 04.07 tot en met 04.10 niet meer dan
20 % van het nettogewicht van het product bedraagt.
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Een wijziging van onderverdeling, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van de posten 04.07 tot en met 04.10 niet meer dan
20 % van het nettogewicht van het product bedraagt.
Aantekening:
voor de toepassing van de oorsprongsregels voor onderverdeling 2103.90
worden samengestelde kruiderijen en dergelijke producten beschouwd als
bereidingen voor menselijke consumptie die tijdens de productie of bereiding
aan een levensmiddel mogen worden toegevoegd om de geur en/of smaak
ervan te verbeteren voor of na het serveren ervan.

2103.90

Een wijziging van barbecuesaus, sausen op basis van vruchten, samengestelde
kruiderijen of dergelijke producten uit een andere onderverdeling, op
voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 40 % van het nettogewicht van het product
bedraagt;
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van post 04.07, 04.08 of 04.10 niet meer dan 20 % van
het nettogewicht van het product bedraagt; en
het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong zijnde
suiker en niet van oorsprong zijnde materialen van post 04.07, 04.08 of 04.10
niet meer dan 50 % van het nettogewicht van het product bedraagt; of
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een wijziging van een ander product van onderverdeling 2103.90 uit een
andere onderverdeling, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van de posten 04.07 tot en met 04.10 niet meer dan
20 % van het nettogewicht van het product bedraagt.
2104.10-2105.00

Een wijziging van onderverdeling, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van hoofdstuk 4 niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt.

21.06

Een wijziging van post, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 40 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van hoofdstuk 4 niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt.
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Hoofdstuk 22

Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn

22.01

Een wijziging van post.

2202.10

Een wijziging van post, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van hoofdstuk 4 niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt.

2202.90

Een wijziging van melk bevattende dranken uit een andere post, met
uitzondering van de posten 04.01 tot en met 04.06 of zuivelbereidingen van
onderverdeling 1901.90 bevattende meer dan 10 gewichtspercenten van melk
afkomstige droge stof per drooggewicht, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van de posten 04.07 tot en met 04.10 niet meer dan
20 % van het nettogewicht van het product bedraagt; of
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een wijziging van een ander product van onderverdeling 2202.90 uit een
andere post, op voorwaarde dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; en
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van hoofdstuk 4 niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt.
22.03

Een wijziging van post.

22.04

Een wijziging van post, met uitzondering van onderverdeling 0806.10,
2009.61 of 2009.69 en de posten 22.07 en 22.08.

22.05-22.06

Een wijziging van post.

22.07-22.09

Een wijziging van post buiten deze groep, met uitzondering van post 22.04.

Hoofdstuk 23

Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren

23.01

Een wijziging van post.
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23.02

Een wijziging van post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de
productie gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen van hoofdstuk 10
niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product bedraagt.

2303.10

Een wijziging van post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de
productie gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen van hoofdstuk 10
niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product bedraagt.

2303.20-2303.30

Een wijziging van post.

23.04-23.08

Een wijziging van post.

23.09

Een wijziging van post, met uitzondering van hoofdstuk 2 of 3, op voorwaarde
dat:
a) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van hoofdstuk 10 of 11 niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt;
b) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde suiker niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product
bedraagt; en
c) het nettogewicht van de bij de productie gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen van hoofdstuk 4 niet meer dan 20 % van het
nettogewicht van het product bedraagt.
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Tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten
Aantekening:
land- en tuinbouwproducten die op het grondgebied van een partij worden
geteeld, worden beschouwd als van oorsprong uit die partij als zij zijn
gekweekt uit zaden, bollen, wortels, stekken, loten, enten, scheuten, knoppen of
andere levende delen van planten uit een derde land.

24.01

Productie waarbij alle gebruikte materialen van post 24.01 volledig zijn
verkregen.

2402.10

Een wijziging van post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de
productie gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen van hoofdstuk 24
niet meer dan 30 % van het nettogewicht van alle bij de productie van het
product gebruikte materialen van hoofdstuk 24 bedraagt.

2402.20

Een wijziging van post, met uitzondering van onderverdeling 2403.10, op
voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de productie gebruikte volledig
verkregen materialen bedoeld bij post 24.01 ten minste 10 % van het
nettogewicht van alle bij de productie van het product gebruikte materialen
van hoofdstuk 24 bedraagt.
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2402.90

Een wijziging van post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de
productie gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen van hoofdstuk 24
niet meer dan 30 % van het nettogewicht van alle bij de productie van het
product gebruikte materialen van hoofdstuk 24 bedraagt.

24.03

Een wijziging van post, op voorwaarde dat het nettogewicht van de bij de
productie gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen van hoofdstuk 24
niet meer dan 30 % van het nettogewicht van alle bij de productie van het
product gebruikte materialen van hoofdstuk 24 bedraagt.

Afdeling V

Minerale producten

Hoofdstuk 25

Zout; zwavel; aarde en steen; gips; kalk en cement

25.01-25.03

Een wijziging van post.

2504.10-2504.90

Een wijziging in een van deze onderverdelingen of een andere onderverdeling.

25.05-25.14

Een wijziging van post.

2515.11-2516.90

Een wijziging in een van deze onderverdelingen of een andere onderverdeling.
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25.17

Een wijziging van post.

2518.10-2520.20

Een wijziging in een van deze onderverdelingen of een andere onderverdeling.

25.21-25.23

Een wijziging van post.

2524.10-2525.30

Een wijziging in een van deze onderverdelingen of een andere onderverdeling.

25.26-25.29

Een wijziging van post.

2530.10-2530.90

Een wijziging in een van deze onderverdelingen of een andere onderverdeling.

Hoofdstuk 26

Ertsen, slakken en assen

26.01-26.21

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 27

Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan;
bitumineuze stoffen; minerale was

27.01-27.09

Een wijziging in een van deze posten of een andere post.
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27.10

Een wijziging in deze post of een andere post, met uitzondering van biodiesel
bedoeld bij onderverdeling 3824.90 of post 38.26.

27.11-27.16

Een wijziging in een van deze posten of een andere post.

Afdeling VI

Producten van de chemische en van de aanverwante industrieën

Hoofdstuk 28

Anorganische chemische producten; anorganische of organische
verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van
zeldzame aardmetalen en van isotopen
Aantekening 1:
Een product van dit hoofdstuk wordt beschouwd als van oorsprong ten
gevolge van:
a) een toepasselijke wijziging in de tariefindeling overeenkomstig de
oorsprongsregels van dit hoofdstuk;
b) een chemische reactie zoals hierna omschreven in aantekening 2; of
c) zuivering zoals hierna omschreven in aantekening 3.
Aantekening 2: Chemische reactie en wijziging van het CAS-nummer
Een product van dit hoofdstuk wordt beschouwd als van oorsprong wanneer
dat product het gevolg is van een chemische reactie en die chemische reactie
leidt tot een wijziging van het CAS-nummer (Chemical Abstract Service).
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Ten behoeve van dit hoofdstuk wordt onder "chemische reactie" verstaan een
proces (met inbegrip van een biochemisch proces) dat in een molecule met een
nieuwe structuur resulteert doordat het de intramoleculaire verbindingen
verbreekt en nieuwe intramoleculaire verbindingen tot stand brengt of doordat
het de ruimtelijke ordening van de atomen in een molecule wijzigt.
Ten behoeve van de bepaling of een product van oorsprong is, geldt het
volgende niet als chemische reactie:
a) oplossing in water of in een ander oplosmiddel;
b) de verwijdering van oplosmiddelen, met inbegrip van als oplosmiddel
gebruikt water; of
c) toevoeging of verwijdering van kristalwater.
Aantekening 3: Zuivering
Een product van dit hoofdstuk dat aan zuivering is onderworpen, wordt
beschouwd als van oorsprong op voorwaarde dat de zuivering gebeurt op het
grondgebied van een van de partijen of van beide en leidt tot de verwijdering
van ten minste 80 % van de onzuiverheden.
Aantekening 4: Verbod op scheiding
Een product dat voldoet aan de toepasselijke wijziging in tariefindeling op het
grondgebied van één van de partijen of beide als gevolg van de scheiding van
een of meer materialen uit een synthetisch of kunstmatig mengsel wordt niet
als van oorsprong beschouwd, tenzij het geïsoleerde materiaal een chemische
reactie heeft ondergaan op het grondgebied van een van de partijen of van
beide.
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2801.10-2853.00

Een wijziging van onderverdeling; of
een wijziging in een van deze onderverdelingen, ongeacht of er ook een
wijziging van onderverdeling is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van
oorsprong zijnde materialen die zijn ingedeeld in dezelfde onderverdeling als
het eindproduct niet meer dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het product bedraagt.

Hoofdstuk 29

Organische chemische producten
Aantekening 1:
Een product van dit hoofdstuk wordt beschouwd als van oorsprong ten
gevolge van:
a) een toepasselijke wijziging in de tariefindeling overeenkomstig de
oorsprongsregels van dit hoofdstuk;
b)
c)

een chemische reactie zoals hierna omschreven in aantekening 2; of
zuivering zoals hierna omschreven in aantekening 3.

Aantekening 2: Chemische reactie en wijziging van het CAS-nummer
Een product van dit hoofdstuk wordt beschouwd als van oorsprong wanneer
dat product het gevolg is van een chemische reactie en die chemische reactie
leidt tot een wijziging van het CAS-nummer (Chemical Abstract Service).
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Ten behoeve van dit hoofdstuk wordt onder "chemische reactie" verstaan een
proces (met inbegrip van een biochemisch proces) dat in een molecule met een
nieuwe structuur resulteert doordat het de intramoleculaire verbindingen
verbreekt en nieuwe intramoleculaire verbindingen tot stand brengt of doordat
het de ruimtelijke ordening van de atomen in een molecule wijzigt.
Ten behoeve van de bepaling of een product van oorsprong is, geldt het
volgende niet als chemische reactie:
a) oplossing in water of in een ander oplosmiddel;
b) de verwijdering van oplosmiddelen, met inbegrip van als oplosmiddel
gebruikt water; of
c) toevoeging of verwijdering van kristalwater.
Aantekening 3: Zuivering
Een product van dit hoofdstuk dat aan zuivering is onderworpen, wordt
beschouwd als van oorsprong op voorwaarde dat de zuivering gebeurt op het
grondgebied van een van de partijen of van beide en leidt tot de verwijdering
van ten minste 80 % van de onzuiverheden.
Aantekening 4: Verbod op scheiding
Een product dat voldoet aan de toepasselijke wijziging in tariefindeling op het
grondgebied van één van de partijen of beide als gevolg van de scheiding van
een of meer materialen uit een synthetisch of kunstmatig mengsel wordt niet
als van oorsprong beschouwd, tenzij het geïsoleerde materiaal een chemische
reactie heeft ondergaan op het grondgebied van een van de partijen of van
beide.
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2901.10-2942.00

Een wijziging van onderverdeling; of
een wijziging in een van deze onderverdelingen, ongeacht of er ook een
wijziging van onderverdeling is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van
oorsprong zijnde materialen die zijn ingedeeld in dezelfde onderverdeling als
het eindproduct niet meer dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het product bedraagt.

Hoofdstuk 30

Farmaceutische producten

3001.20-3005.90

Een wijziging in een van deze onderverdelingen of een andere onderverdeling.

3006.10-3006.60

Een wijziging in een van deze onderverdelingen of een andere onderverdeling.

3006.70-3006.92

Een wijziging van onderverdeling.

Hoofdstuk 31

Meststoffen

31.01

Een wijziging in deze post of een andere post.
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31.02

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

3103.10-3104.90

Een wijziging in een van deze onderverdelingen of een andere onderverdeling.

31.05

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

Hoofdstuk 32

Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan;
pigmenten en andere kleur- en verfstoffen; verf en vernis; mastiek; inkt

3201.10-3210.00

Een wijziging in een van deze onderverdelingen of een andere onderverdeling.
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32.11-32.12

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

3213.10

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

3213.90

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

32.14-32.15

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.
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Hoofdstuk 33

Etherische oliën en harsaroma's; parfumerieën, toiletartikelen en
cosmetische producten

3301.12-3301.90

Een wijziging van onderverdeling; of
een wijziging in een van deze onderverdelingen, ongeacht of er ook een
wijziging van onderverdeling is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van
oorsprong zijnde materialen die zijn ingedeeld in dezelfde onderverdeling als
het eindproduct niet meer dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het product bedraagt.

3302.10

Een wijziging van post, op voorwaarde dat het gewicht van de bij de productie
gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen van post 17.01 of 17.02 niet
meer dan 20 % van het nettogewicht van het product bedraagt.

3302.90

Een wijziging van post.

33.03

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.
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33.04-33.07

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

Hoofdstuk 34

Zeep, organische tensioactieve producten; wasmiddelen, smeermiddelen,
kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en
dergelijke artikelen, modelleerpasta’s, tandtechnische waspreparaten en
tandtechnische preparaten op basis van gebrand gips

3401.11-3401.20

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

3401.30

Een wijziging van post, met uitzondering van onderverdeling 3402.90; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is met
uitzondering van onderverdeling 3402.90, op voorwaarde dat de waarde van
de niet van oorsprong zijnde materialen van deze post niet meer dan 20 % van
de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.
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3402.11-3402.19

Een wijziging van onderverdeling; of
een wijziging in een van deze onderverdelingen, ongeacht of er ook een
wijziging van onderverdeling is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van
oorsprong zijnde materialen die zijn ingedeeld in dezelfde onderverdeling als
het eindproduct niet meer dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het product bedraagt.

3402.20

Een wijziging van onderverdeling, met uitzondering van
onderverdeling 3402.90.

3402.90

Een wijziging van onderverdeling; of
een wijziging in deze onderverdeling, ongeacht of er ook een wijziging van
onderverdeling is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong
zijnde materialen van deze onderverdeling niet meer dan 20 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

3403.11-3405.90

Een wijziging van onderverdeling.
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34.06

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

34.07

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat:
a) ten minste één van de samenstellende delen van het stel of assortiment
van oorsprong is; en
b) de waarde van de niet van oorsprong zijnde samenstellende delen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het stel of assortiment bedraagt.

Hoofdstuk 35

Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen

35.01-35.02

Een wijziging van post, met uitzondering van de hoofdstukken 2 tot en met 4;
of
een wijziging van de hoofdstukken 2 tot en met 4, ongeacht of er ook een
wijziging van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong
zijnde materialen van de hoofdstukken 2 tot en met 4 niet meer dan 40 % van
de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.
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35.03

Een wijziging van post, met uitzondering van hoofdstuk 2, andere dan huiden
van varkens, of hoofdstuk 3, andere dan huiden van vis; of
een wijziging van hoofdstuk 2, met uitzondering van huiden van varkens, of
van hoofdstuk 3, met uitzondering van huiden van vis, ongeacht of er ook een
wijziging van post is, huiden van varkens als bedoeld in hoofdstuk 2 of huiden
van vis als bedoeld in hoofdstuk 3, op voorwaarde dat de waarde van de niet
van oorsprong zijnde materialen van hoofdstuk 2, met uitzondering van huiden
van varkens, of van hoofdstuk 3, met uitzondering van huiden van vis, niet
meer dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

35.04

Een wijziging van melkproteïnen uit een andere post, met uitzondering van
hoofdstuk 4 of zuivelbereidingen als bedoeld bij onderverdeling 1901.90
bevattende meer dan 10 gewichtspercenten van melk afkomstige droge stof
per drooggewicht;
een wijziging van een ander product van post 35.04 uit een andere post, met
uitzondering van niet van oorsprong zijnde materialen van de hoofdstukken 2
tot en met 4 of post 11.08; of
een wijziging van een product van post 35.04 uit de hoofdstukken 2 tot en
met 4 of post 11.08, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van de
hoofdstukken 2 tot en met 4 of post 11.08 niet meer dan 40 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.
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35.05

Een wijziging van post, met uitzondering van post 11.08; of
een wijziging van post 11.08, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
post 11.08 niet meer dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

35.06-35.07

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

Hoofdstuk 36

Kruit en springstoffen; pyrotechnische artikelen; lucifers; vonkende
legeringen; ontvlambare stoffen

36.01-36.06

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.
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Hoofdstuk 37

Producten voor fotografie en cinematografie

37.01

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

37.02

Een wijziging van post, met uitzondering van post 37.01.

37.03-37.06

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

3707.10-3707.90

Een wijziging van onderverdeling.
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Hoofdstuk 38

Diverse producten van de chemische industrie

38.01-38.02

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

38.03

Een wijziging in deze post of een andere post.

38.04

Een wijziging van post.

3805.10

Een wijziging van gezuiverde sulfaatterpentijnolie uit een andere
onderverdeling, of aan ruwe sulfaatterpentijnolie als gevolg van zuivering
door middel van distillatie; of
een wijziging van een ander product van onderverdeling 3805.10 uit een
andere onderverdeling.

3805.90

Een wijziging van onderverdeling.

3806.10-3806.90

Een wijziging van onderverdeling.
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38.07

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

3808.50-3808.99

Een wijziging van onderverdeling.

3809.10

Een wijziging van post, met uitzondering van de posten 10.06 of 11.01 tot en
met 11.08; of
een wijziging van de posten 10.06 of 11.01 tot en met 11.08, ongeacht of er
ook een wijziging van post is, op voorwaarde dat het gewicht van de bij de
productie gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen van de posten 10.06
of 11.01 tot en met 11.08 niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het
product bedraagt.

3809.91-3809.93

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.
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38.10

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

3811.11-3811.90

Een wijziging van onderverdeling.

38.12

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

38.13-38.14

Een wijziging van post.

3815.11-3815.90

Een wijziging van onderverdeling.

38.16-38.19

Een wijziging van post.
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38.20

Een wijziging van post, met uitzondering van onderverdeling 2905.31 of
2905.49; of
een wijziging van de onderverdelingen 2905.31 tot en met 2905.49, ongeacht
of er ook een wijziging van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet
van oorsprong zijnde materialen van de onderverdelingen 2905.31 tot en
met 2905.49 niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

38.21-38.22

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

3823.11-3823.70

Een wijziging van onderverdeling.

3824.10-3824.50

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 20 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.
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3824.60

Een wijziging van een andere onderverdeling, met uitzondering van de
posten 11.01 tot en met 11.08, 17.01, 17.02 of onderverdeling 2905.44; of
een wijziging van de posten 11.01 tot en met 11.08, 17.01, 17.02 of
onderverdeling 2905.44, ongeacht of er ook een wijziging van onderverdeling
is, op voorwaarde dat het gewicht van de niet van oorsprong zijnde materialen
van de posten 11.01 tot en met 11.08, 17.01, 17.02 of onderverdeling 2905.44
niet meer dan 20 % van het nettogewicht van het product bedraagt.

3824.71-3824.83

Een wijziging van post.

3824.90

Een wijziging van biodiesel uit een andere post, op voorwaarde dat die
biodiesel op het grondgebied van een partij is omgeësterd;
een wijziging van ethanol bevattende producten uit een andere post, met
uitzondering van ethanol bedoeld bij post 22.07 of onderverdeling 2208.90; of
een wijziging van een ander product van onderverdeling 3824.90 uit een
andere post.

38.25

Een wijziging van post.

38.26

Een wijziging van post, op voorwaarde dat de biodiesel op het grondgebied
van een partij is omgeësterd.
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Afdeling VII

Kunststof en werken daarvan; rubber en werken daarvan

Hoofdstuk 39

Kunststof en werken daarvan

39.01-39.15

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat het nettogewicht van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van het nettogewicht van het product bedraagt.

39.16-39.26

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 40

Rubber en werken daarvan

40.01-40.11

Een wijziging van post.

4012.11-4012.19

Een wijziging van onderverdeling.
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4012.20-4012.90

Een wijziging van post.

40.13-40.16

Een wijziging van post.

40.17

Een wijziging in deze post of een andere post.

Afdeling VIII

Huiden, vellen, leder en pelterijen, lederwaren en bontwerk; zadel- en
tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke
bergingsmiddelen; werken van darmen

Hoofdstuk 41

Huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder

41.01-41.03

Een wijziging van post.

4104.11-4104.19

Een wijziging van post.

4104.41-4104.49

Een wijziging van onderverdeling.

4105.10

Een wijziging van post.

4105.30

Een wijziging van onderverdeling.
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4106.21

Een wijziging van post.

4106.22

Een wijziging van onderverdeling.

4106.31

Een wijziging van post.

4106.32

Een wijziging van onderverdeling.

4106.40

Een wijziging in deze onderverdeling of een andere onderverdeling.

4106.91

Een wijziging van post.

4106.92

Een wijziging van onderverdeling.

41.07-41.13

Een wijziging van een andere post, met uitzondering van
onderverdeling 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 of 4106.92; of
een wijziging van onderverdeling 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22,
4106.32 of 4106.92, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de materialen van onderverdeling 4104.41, 4104.49, 4105.30,
4106.22, 4106.32 of 4106.92 opnieuw worden gelooid op het grondgebied van
een partij.

41.14-41.15

Een wijziging van post.
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Hoofdstuk 42

Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en
dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen

42.01-42.06

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 43

Pelterijen en bontwerk; namaakbont

43.01

Een wijziging van post.

4302.11-4302.30

Een wijziging van onderverdeling.

43.03-43.04

Een wijziging van post.

Afdeling IX

Hout, houtskool en houtwaren; kurk en kurkwaren; vlechtwerk en
mandenmakerswerk

Hoofdstuk 44

Hout, houtskool en houtwaren

44.01-44.21

Een wijziging van post.
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Hoofdstuk 45

Kurk en kurkwaren

45.01-45.04

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 46

Vlechtwerk en mandenmakerswerk

46.01-46.02

Een wijziging van post.

Afdeling X

Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en
karton voor het terugwinnen (resten en afval); papier en karton, alsmede
artikelen daarvan

Hoofdstuk 47

Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en
karton voor het terugwinnen (resten en afval)

47.01-47.07

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 48

Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren

48.01-48.09

Een wijziging van post.
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4810.13-4811.90

Een wijziging van onderverdeling.

48.12-48.23

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 49

Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische
industrie; geschreven of getypte teksten en plannen

49.01-49.11

Een wijziging van post.

Afdeling XI

Textielstoffen en textielwaren

Hoofdstuk 50

Zijde

50.01-50.02

Een wijziging van post.

50.03

Een wijziging in deze post of een andere post.

50.04-50.06

Het spinnen van natuurlijke vezels of extrusie van synthetische of kunstmatige
vezels samen met spinnen of twijnen.
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50.07

Het spinnen van natuurlijke of kunstmatige stapelvezels, extrusie van
kunstmatig filamentgaren of twijnen, in alle gevallen samen met weven;
weven samen met verven;
het verven van garen samen met weven; of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of
afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren,
herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte nietbedrukte weefsel niet hoger is dan 47,5 % van de transactiewaarde of de prijs
af fabriek van het product.

Hoofdstuk 51

Wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van paardenhaar (crin)

51.01-51.05

Een wijziging van post.

51.06-51.10

Het spinnen van natuurlijke vezels of extrusie van synthetische of kunstmatige
vezels samen met spinnen.

51.11-51.13

Het spinnen van natuurlijke of synthetische of kunstmatige stapelvezels of
extrusie van synthetisch of kunstmatig filamentgaren, in beide gevallen samen
met weven;
weven samen met verven;
het verven van garen samen met weven; of
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bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of
afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren,
herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte nietbedrukte weefsel niet hoger is dan 47,5 % van de transactiewaarde of de prijs
af fabriek van het product.
Hoofdstuk 52

Katoen

52.01-52.03

Een wijziging van post.

52.04-52.07

Het spinnen van natuurlijke vezels of extrusie van synthetische of kunstmatige
vezels samen met spinnen.

52.08-52.12

Het spinnen van natuurlijke of synthetische of kunstmatige stapelvezels of
extrusie van synthetisch of kunstmatig filamentgaren, in beide gevallen samen
met weven;
weven samen met verven of het aanbrengen van een deklaag;
het verven van garen samen met weven; of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of
afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren,
herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte nietbedrukte weefsel niet hoger is dan 47,5 % van de transactiewaarde of de prijs
af fabriek van het product.
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Hoofdstuk 53

Andere plantaardige textielvezels; papiergarens en weefsels daarvan

53.01-53.05

Een wijziging van post.

53.06-53.08

Het spinnen van natuurlijke vezels of extrusie van synthetische of kunstmatige
vezels samen met spinnen.

53.09-53.11

Het spinnen van natuurlijke of synthetische of kunstmatige stapelvezels of
extrusie van synthetisch of kunstmatig filamentgaren, in beide gevallen samen
met weven;
weven samen met verven of het aanbrengen van een deklaag;
het verven van garen samen met weven; of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of
afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren,
herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte nietbedrukte weefsel niet hoger is dan 47,5 % van de transactiewaarde of de prijs
af fabriek van het product.

Hoofdstuk 54

Synthetische of kunstmatige filamenten

54.01-54.06

Extrusie van kunstmatige vezels, indien nodig samen met spinnen of het
spinnen van natuurlijke vezels.
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54.07-54.08

Het spinnen van natuurlijke of synthetische of kunstmatige stapelvezels of
extrusie van synthetisch of kunstmatig filamentgaren, in beide gevallen samen
met weven;
weven samen met verven of het aanbrengen van een deklaag;
twijnen of texturiseren, samen met weven, mits de waarde van de gebruikte
niet-getwijnde of niet-getexturiseerde garens niet hoger is dan 47,5 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product; of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of
afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren,
herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte nietbedrukte weefsel niet hoger is dan 47,5 % van de transactiewaarde of de prijs
af fabriek van het product.

Hoofdstuk 55

Synthetische of kunstmatige stapelvezels

55.01-55.07

Extrusie van synthetische of van kunstmatige vezels.

55.08-55.11

Het spinnen van natuurlijke vezels of extrusie van synthetische of kunstmatige
vezels samen met spinnen.

55.12-55.16

Het spinnen van natuurlijke of synthetische of kunstmatige stapelvezels of
extrusie van synthetisch of kunstmatig filamentgaren, in beide gevallen samen
met weven;
weven samen met verven of het aanbrengen van een deklaag;
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het verven van garen samen met weven; of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of
afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren,
herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte nietbedrukte weefsel niet hoger is dan 47,5 % van de transactiewaarde of de prijs
af fabriek van het product.
Hoofdstuk 56

Watten, vilt en gebonden textielvlies; speciale garens; bindgaren, touw en
kabel, alsmede werken daarvan

56.01

Een wijziging van hoofdstuk.

5602.10

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met weefselvorming,
waarbij evenwel geldt dat polypropyleenfilamentgarens van post 54.02,
polypropyleenvezels van post 55.03 of 55.06, of polypropyleenkabels van
post 55.01, waarvan de titer in alle gevallen van één enkel filament of één
enkele vezel minder dan 9 decitex bedraagt, mogen worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer dan 40 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt; of
het maken van het weefsel alleen in geval van vilt dat van natuurlijke vezels is
gemaakt.

5602.21-5602.90

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met weefselvorming;
of
het maken van het weefsel alleen in geval van ander vilt dat van natuurlijke
vezels is gemaakt.
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56.03

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels, of gebruik van natuurlijke
vezels, samen met niet-weeftechnieken, met inbegrip van naaldponsen.

5604.10

Een wijziging van post.

5604.90
- draad van rubber, Productie uit niet-omwoelde of -omvlochten draad en koord, van rubber.
omwoeld of
omvlochten met
textiel
- andere

Het spinnen van natuurlijke vezels of extrusie van synthetische of kunstmatige
vezels samen met spinnen.

56.05

Een wijziging van post, met uitzondering van garens van de posten 50.04 tot
en met 50.06, 51.06 tot en met 51.10, 52.04 tot en met 52.07, 53.06 tot en
met 53.08, 54.01 tot en met 54.06 of 55.09 tot en met 55.11;
extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met spinnen of het
spinnen van natuurlijke of synthetische of kunstmatige vezels.

56.06

Een wijziging van post, met uitzondering van garens van de posten 50.04 tot
en met 50.06, 51.06 tot en met 51.10, 52.04 tot en met 52.07, 53.06 tot en
met 53.08, 54.01 tot en met 54.06 of 55.09 tot en met 55.11;
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extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met spinnen of het
spinnen van natuurlijke of synthetische of kunstmatige vezels;
spinnen samen met het aanbrengen van flockprints; of
het aanbrengen van flockprints samen met verven.
56.07

Een wijziging van post, met uitzondering van garens van de posten 50.04 tot
en met 50.06, 51.06 tot en met 51.10, 52.04 tot en met 52.07, 53.06 tot en
met 53.08, 54.01 tot en met 54.06 of 55.09 tot en met 55.11;
extrusie van kunstmatige vezels samen met spinnen of het spinnen van
natuurlijke vezels; of
het aanbrengen van flockprints samen met verven of bedrukken.

56.08

extrusie van kunstmatige vezels samen met spinnen of het spinnen van
natuurlijke vezels; of
het aanbrengen van flockprints samen met verven of bedrukken.

56.09

Een wijziging van post, met uitzondering van garens van de posten 50.04 tot
en met 50.06, 51.06 tot en met 51.10, 52.04 tot en met 52.07, 54.01 tot en
met 54.06 of 55.09 tot en met 55.11;
extrusie van kunstmatige vezels samen met spinnen of het spinnen van
natuurlijke vezels; of
het aanbrengen van flockprints samen met verven of bedrukken.
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Hoofdstuk 57

Tapijten
Aantekening: voor producten van dit hoofdstuk mag juteweefsel als rug
worden gebruikt.

57.01-57.05

Het spinnen van natuurlijke of synthetische of kunstmatige stapelvezels of
extrusie van synthetisch of kunstmatig filamentgaren, in beide gevallen samen
met weven;
productie van kokos-, sisal- of jutegaren;
het aanbrengen van flockprints samen met verven of bedrukken;
tuften samen met verven of bedrukken; of
extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met nietweeftechnieken, met inbegrip van naaldponsen, waarbij evenwel geldt dat
polypropyleenfilamentgarens van post 54.02, polypropyleenvezels van
post 55.03 of 55.06, of polypropyleenkabels van post 55.01, waarvan de titer
in alle gevallen van één enkel filament of één enkele vezel minder dan
9 decitex bedraagt, mogen worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale
waarde ervan niet meer dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het product bedraagt.
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Hoofdstuk 58

Speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant; tapisserieën;
passementwerk; borduurwerk
Aantekening: voor de producten bedoeld bij post 58.11 moeten de materialen
die bij de productie van watten worden gebruikt, zijn geëxtrudeerd op het
grondgebied van een van de partijen of van beide.

58.01-58.04

Het spinnen van natuurlijke of synthetische of kunstmatige stapelvezels of
extrusie van synthetisch of kunstmatig filamentgaren, in beide gevallen samen
met weven;
weven samen met verven, het aanbrengen van flockprints of het aanbrengen
van een deklaag;
het aanbrengen van flockprints samen met verven of bedrukken;
het verven van garen samen met weven; of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of
afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren,
herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte nietbedrukte weefsel niet hoger is dan 47,5 % van de transactiewaarde of de prijs
af fabriek van het product.

58.05

Een wijziging van post.

58.06-58.09

Het spinnen van natuurlijke of synthetische of kunstmatige stapelvezels of
extrusie van synthetisch of kunstmatig filamentgaren, in beide gevallen samen
met weven en weefselvorming;
weven of weefselvorming samen met verven, het aanbrengen van flockprints
of het aanbrengen van een deklaag;
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het aanbrengen van flockprints samen met verven of bedrukken;
het verven van garen samen met weven of weefselvorming; of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of
afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren,
herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte nietbedrukte weefsel niet hoger is dan 47,5 % van de transactiewaarde of de prijs
af fabriek van het product.
58.10

Productie waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer dan 50 %
van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

58.11

Het spinnen van natuurlijke of synthetische of kunstmatige stapelvezels of
extrusie van synthetisch of kunstmatig filamentgaren, in beide gevallen samen
met weven, breien of een ander proces dan weven;
weven, breien of een ander proces dan weven, in elk geval samen met verven,
het aanbrengen van een flockprint of het aanbrengen van een deklaag;
het aanbrengen van flockprints samen met verven of bedrukken;
het verven van garen samen met weven, breien of een ander proces dan
weven; of
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bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of
afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren,
herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte nietbedrukte weefsel niet hoger is dan 47,5 % van de transactiewaarde of de prijs
af fabriek van het product.
Hoofdstuk 59

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen; technische
artikelen van textielstoffen

59.01

Weven, breien of een ander proces dan weven, in elk geval samen met verven,
het aanbrengen van een flockprint of het aanbrengen van een deklaag; of
het aanbrengen van flockprints samen met verven of bedrukken.

59.02
- bevattende niet
meer dan
90 gewichtspercenten
textielstoffen

Weven, breien of een ander proces dan weven.

- andere

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met weven, breien of
een ander proces dan weven.

EU/CA/PI/Bijlage 5/nl 72

Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

59.03

Weven, breien of een ander proces dan weven, in elk geval samen met verven
of het aanbrengen van een deklaag; of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of
afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren,
herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte nietbedrukte weefsel niet hoger is dan 47,5 % van de transactiewaarde of de prijs
af fabriek van het product.

59.04

Weven, breien of een ander proces dan weven, in elk geval samen met verven
of het aanbrengen van een deklaag.

59.05
- geïmpregneerd,
bekleed of bedekt
met, dan wel met
inlagen van
rubber,
kunststoffen of
andere materialen

Weven, breien of een ander proces dan weven, in elk geval samen met verven
of het aanbrengen van een deklaag.

- andere

Het spinnen van natuurlijke of synthetische of kunstmatige stapelvezels of
extrusie van synthetisch of kunstmatig filamentgaren, in beide gevallen samen
met weven, breien of een ander proces dan weven;
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weven, breien of een ander proces dan weven, in elk geval samen met verven
of het aanbrengen van een deklaag; of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of
afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren,
herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte nietbedrukte weefsel niet hoger is dan 47,5 % van de transactiewaarde of de prijs
af fabriek van het product.
59.06
- brei- en
haakwerk aan het
stuk

Het spinnen van natuurlijke of synthetische of kunstmatige stapelvezels of
extrusie van synthetisch of kunstmatig filamentgaren, in beide gevallen samen
met breien;
breien samen met verven of het aanbrengen van een deklaag; of
het verven van garen van natuurlijke vezels samen met breien.
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- andere weefsels,
vervaardigd van
synthetische
filamentgarens,
bevattende meer
dan 90 gewichtspercenten
textielstoffen

extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met het weven, breien
of een ander proces dan weven.

- andere

Weven, breien of een ander proces dan weven, in elk geval samen met verven
of het aanbrengen van een deklaag; of
het verven van garen van natuurlijke vezels samen met weven, breien of
vormen.

59.07

Een wijziging van hoofdstuk, met uitzondering van weefsels van de
posten 50.07, 51.11 tot en met 51.13, 52.08 tot en met 52.12, 53.10, 53.11,
54.07, 54.08, 55.12 tot en met 55.16, 56.02, 56.03, hoofdstuk 57, de
posten 58.03, 58.06, 58.08 of 60.02 tot en met 60.06;
weven samen met verven, het aanbrengen van flockprints of het aanbrengen
van een deklaag;
het aanbrengen van flockprints samen met verven of bedrukken; of
bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of
afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren,
herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte nietbedrukte weefsel niet hoger is dan 47,5 % van de transactiewaarde of de prijs
af fabriek van het product.
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59.08
- gloeikousjes,
geïmpregneerd

Vervaardiging uit rondgebreide buisjes.

- andere

Een wijziging van post.

59.09-59.11
- polijstschijven,
Weven, breien of een ander proces dan weven.
andere dan die van
vilt bedoeld bij
post 59,11
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- al dan niet
vervilte weefsels,
van de soort
gewoonlijk
gebruikt voor de
vervaardiging van
papier of voor
ander technisch
gebruik, ook
indien
geïmpregneerd of
voorzien van een
deklaag, rond
geweven of
eindloos met
enkelvoudige of
meervoudige
ketting of inslag,
dan wel plat
geweven met
meervoudige
ketting of inslag,
bedoeld bij
post 59.11

Het spinnen van natuurlijke of synthetische of kunstmatige stapelvezels, in
beide gevallen samen met weven of breien; of
weven, breien of een ander proces dan weven, in elk geval samen met verven
of het aanbrengen van een deklaag, op voorwaarde dat slechts een of meer van
de volgende materialen zijn gebruikt:
- kokosgaren,
- garen van polytetrafluorethyleen,
- getwijnd polyamidegaren, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met fenolhars,
- aromatisch polyamidegaren verkregen door polycondensatie van
metafenyleendiamine en isoftaalzuur,
- monofilament van polytetrafluorethyleen,
- garen van synthetische textielvezels van poly-p-fenyleentereftalamide,
- garens van glasvezel, met fenoplasthars bedekt en met acrylvezels omwoeld,
- monofilament van copolyester van een polyester, een tereftaalzuurhars, 1,4cyclohexaandiëthanol en isoftaalzuur.

- andere

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels of spinnen van natuurlijke of
synthetische of kunstmatige stapelvezels, in elk geval samen met weven,
breien of een ander proces dan weven; of
weven, breien of een ander proces dan weven, in elk geval samen met verven
of het aanbrengen van een deklaag.
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Hoofdstuk 60

Brei- en haakwerk aan het stuk

60.01-60.06

Het spinnen van natuurlijke of synthetische of kunstmatige stapelvezels of
extrusie van synthetisch of kunstmatig filamentgaren, in beide gevallen samen
met breien;
breien samen met verven, het aanbrengen van flockprints of het aanbrengen
van een deklaag;
het aanbrengen van flockprints samen met verven of bedrukken;
het verven van garen van natuurlijke vezels samen met breien; of
twijnen of texturiseren, samen met breien, mits de waarde van de gebruikte
niet-getwijnde of niet-getexturiseerde garens niet hoger is dan 47,5 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product.

Hoofdstuk 61

Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk

61.01-61.17
- verkregen door
Breien of haken en confectioneren (met inbegrip van snijden).
het aaneennaaien
of op andere wijze
samenvoegen van
twee of meer
stukken brei- of
haakwerk die in
vorm zijn
gesneden of
rechtstreeks in
vorm zijn gebracht
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- andere (direct in
vorm gebreide
producten)

Het spinnen van natuurlijke of synthetische of kunstmatige stapelvezels of
extrusie van synthetisch of kunstmatig filamentgaren, in beide gevallen samen
met breien of haken; of
het verven van garen van natuurlijke vezels samen met het breien of haken.

Hoofdstuk 62

Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk

62.01

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
confectioneren voorafgegaan door bedrukken samen met ten minste twee
bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken,
merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de
waarde van het gebruikte niet-bedrukte weefsel niet meer dan 47,5 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

62.02
- kleding voor
dames of voor
meisjes,
geborduurd

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
productie uit niet-geborduurd weefsel, mits de waarde van het nietgeborduurde weefsel niet meer dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het product bedraagt.
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

- andere

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
confectioneren voorafgegaan door bedrukken samen met ten minste twee
bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken,
merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de
waarde van het gebruikte niet-bedrukte weefsel niet meer dan 47,5 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

62.03

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
confectioneren voorafgegaan door bedrukken samen met ten minste twee
bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken,
merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de
waarde van het gebruikte niet-bedrukte weefsel niet meer dan 47,5 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

62.04
- kleding voor
dames of voor
meisjes,
geborduurd

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
productie uit niet-geborduurd weefsel, mits de waarde van het nietgeborduurde weefsel niet meer dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het product bedraagt.
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

- andere

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
confectioneren voorafgegaan door bedrukken samen met ten minste twee
bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken,
merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de
waarde van het gebruikte niet-bedrukte weefsel niet meer dan 47,5 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

62.05

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
confectioneren voorafgegaan door bedrukken samen met ten minste twee
bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken,
merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de
waarde van het gebruikte niet-bedrukte weefsel niet meer dan 47,5 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

62.06
- kleding voor
dames of voor
meisjes,
geborduurd

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
productie uit niet-geborduurd weefsel, mits de waarde van het nietgeborduurde weefsel niet meer dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het product bedraagt.
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

- andere

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
confectioneren voorafgegaan door bedrukken samen met ten minste twee
bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken,
merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de
waarde van het gebruikte niet-bedrukte weefsel niet meer dan 47,5 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

62.07-62.08

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
confectioneren voorafgegaan door bedrukken samen met ten minste twee
bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken,
merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de
waarde van het gebruikte niet-bedrukte weefsel niet meer dan 47,5 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

62.09
- kleding voor
dames of voor
meisjes,
geborduurd

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
productie uit niet-geborduurd weefsel, mits de waarde van het nietgeborduurde weefsel niet meer dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het product bedraagt.
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem
- andere

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
confectioneren voorafgegaan door bedrukken samen met ten minste twee
bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken,
merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de
waarde van het gebruikte niet-bedrukte weefsel niet meer dan 47,5 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

62.10
- vuurbestendige
uitrustingen van
weefsel bedekt
met een folie van
met aluminium
verbonden
polyester

Productie uit garen; of
productie uit weefsel zonder deklaag, mits de waarde van het weefsel zonder
deklaag niet meer dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van
het product bedraagt.

- andere

Weven of een ander weefselvormingsproces samen met confectioneren (met
inbegrip van snijden); of
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

confectioneren voorafgegaan door bedrukken samen met ten minste twee
bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken,
merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de
waarde van het gebruikte niet-bedrukte weefsel niet meer dan 47,5 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.
62.11
- kleding voor
dames of voor
meisjes,
geborduurd

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
productie uit niet-geborduurd weefsel, mits de waarde van het nietgeborduurde weefsel niet meer dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het product bedraagt.

- andere

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
confectioneren voorafgegaan door bedrukken samen met ten minste twee
bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken,
merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de
waarde van het gebruikte niet-bedrukte weefsel niet meer dan 47,5 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem
62.12

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

Haken of weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
confectioneren voorafgegaan door bedrukken samen met ten minste twee
bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken,
merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de
waarde van het gebruikte niet-bedrukte weefsel niet meer dan 47,5 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

62.13-62.14
- geborduurd

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden);
productie uit niet-geborduurd weefsel, mits de waarde van het nietgeborduurde weefsel niet meer dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het product bedraagt; of
confectioneren voorafgegaan door bedrukken samen met ten minste twee
bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken,
merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de
waarde van het gebruikte niet-bedrukte weefsel niet meer dan 47,5 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

- andere

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
confectioneren voorafgegaan door bedrukken samen met ten minste twee
bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken,
merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de
waarde van het gebruikte niet-bedrukte weefsel niet meer dan 47,5 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

62.15

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
confectioneren voorafgegaan door bedrukken samen met ten minste twee
bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken,
merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de
waarde van het gebruikte niet-bedrukte weefsel niet meer dan 47,5 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

62.16
- vuurbestendige
uitrustingen van
weefsel bedekt
met een folie van
met aluminium
verbonden
polyester

Productie uit garen; of
productie uit weefsel zonder deklaag, mits de waarde van het weefsel zonder
deklaag niet meer dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van
het product bedraagt.
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem
- andere

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
confectioneren voorafgegaan door bedrukken samen met ten minste twee
bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken,
merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent
finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de
waarde van het gebruikte niet-bedrukte weefsel niet meer dan 47,5 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

62.17
- geborduurd

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
productie uit niet-geborduurd weefsel, mits de waarde van het nietgeborduurde weefsel niet meer dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het product bedraagt.

- vuurbestendige
uitrustingen van
weefsel bedekt
met een folie van
met aluminium
verbonden
polyester
- tussenvoeringen
voor kragen en
omslagen,
uitgesneden

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
aanbrengen van een deklaag, mits de waarde van het gebruikte weefsel zonder
deklaag niet hoger is dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product, samen met confectioneren (met inbegrip van snijden).
Productie uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van die
van het product, waarbij de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong
zijnde materialen niet meer dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het product bedraagt.
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

- andere

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden).

Hoofdstuk 63

Andere geconfectioneerde artikelen van textiel; stellen of assortimenten;
oude kleren en dergelijke; lompen en vodden

63.01-63.04
- van vilt of van
gebonden
textielvlies

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels of gebruik van natuurlijke
vezels, in beide gevallen samen met een ander proces dan weven, met inbegrip
van naaldponsen en confectioneren (met inbegrip van snijden).

- andere,
geborduurd

Weven of breien samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
productie uit niet-geborduurd weefsel, mits de waarde van het nietgeborduurde weefsel niet meer dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het product bedraagt.

- andere, niet
geborduurd

Weven of breien samen met confectioneren (met inbegrip van snijden).

63.05

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels of het spinnen van natuurlijke
of synthetische of kunstmatige stapelvezels, in beide gevallen samen met
weven of breien en confectioneren; of
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

extrusie van synthetische of kunstmatige vezels of gebruik van natuurlijke
vezels, in beide gevallen samen met andere technieken dan weven, met
inbegrip van naaldponsen en confectioneren (met inbegrip van snijden).
63.06
- van gebonden
textielvlies

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels of gebruik van natuurlijke
vezels, in elk geval samen met andere technieken dan weven, met inbegrip van
naaldponsen.

- andere

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden); of
aanbrengen van een deklaag, mits de waarde van het gebruikte weefsel zonder
deklaag niet hoger is dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product, samen met confectioneren (met inbegrip van snijden).

63.07

Productie waarbij de waarde van de gebruikte niet van oorsprong zijnde
materialen niet meer dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

63.08

Een wijziging van hoofdstuk, op voorwaarde dat het garen of het weefsel
voldoet aan de oorsprongsregel die van toepassing zou zijn indien het garen of
weefsel alleen was ingedeeld.

63.09

Een wijziging van post.
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

63.10

Een wijziging van post.

Afdeling XII

Schoeisel, hoofddeksels, paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken,
zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan; geprepareerde veren en
artikelen van veren; kunstbloemen; werken van mensenhaar

Hoofdstuk 64

Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen; delen daarvan

64.01-64.05

Een wijziging van post, met uitzondering van de samenvoegingen van
bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen van post 64.06.

64.06

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 65

Hoofddeksels en delen daarvan

65.01-65.07

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 66

Paraplu’s, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen,
alsmede delen daarvan

66.01-66.03

Een wijziging van post.
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

Hoofdstuk 67

Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van
dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar

67.01

Een wijziging van artikelen van veren of van dons binnen deze post of een
andere post; of
Een wijziging van een ander product bedoeld bij post 67.01 uit een andere
post.

67.02-67.04

Een wijziging van post.

Afdeling XIII

Werken van steen, van gips van cement, van asbest, van mica en van
dergelijke stoffen; Keramische producten; glas en glaswerk

Hoofdstuk 68

Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van
dergelijke stoffen

68.01-68.02

Een wijziging van post.

68.03

Een wijziging in deze post of een andere post.

68.04-68.11

Een wijziging van post.
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

6812.80-6812.99

Een wijziging van onderverdeling.

68.13

Een wijziging van post.

6814.10-6814.90

Een wijziging in een van deze onderverdelingen of een andere onderverdeling.

68.15

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 69

Keramische producten

69.01-69.14

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 70

Glas en glaswerk

70.01-70.05

Een wijziging van post.

70.06

Een wijziging in deze post of een andere post.

70.07-70.08

Een wijziging van post.

7009.10

Een wijziging van onderverdeling.
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

7009.91-7009.92

Een wijziging van post.

70.10

Een wijziging van post; of
een wijziging van geslepen glaswerk van niet-geslepen glaswerk van
post 70.10, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op voorwaarde dat de
waarde van het niet van oorsprong zijnde niet-geslepen glaswerk niet meer dan
50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

70.11

Een wijziging van post.

70.13

Een wijziging van post; of
een wijziging van geslepen glaswerk van niet-geslepen glaswerk van
post 70.13, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op voorwaarde dat de
waarde van het niet van oorsprong zijnde niet-geslepen glaswerk niet meer dan
50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

70.14-70.18

Een wijziging van post.

7019.11-7019.40

Een wijziging van post.

7019.51

Een wijziging van onderverdeling, met uitzondering van de
onderverdelingen 7019.52 tot en met 7019.59.
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

7019.52-7019.90

Een wijziging van onderverdeling.

70.20

Een wijziging van post.

Afdeling XIV

Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en
metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan;
fancybijouterieën; munten

Hoofdstuk 71

Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en
metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan;
fancybijouterieën; munten

71.01

Een wijziging van post.

7102.10

Een wijziging van post.

7102.21-7102.39

Een wijziging van onderverdeling, met uitzondering van
onderverdeling 7102.10.

7103.10-7104.90

Een wijziging van onderverdeling.

71.05

Een wijziging van post.
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

7106.10-7106.92

Een wijziging van onderverdeling; of
een wijziging in een van deze onderverdelingen, ongeacht of er ook een
wijziging van een andere onderverdeling is, op voorwaarde dat de niet van
oorsprong zijnde materialen die zijn ingedeeld in dezelfde onderverdeling als
het eindproduct elektrolytische, thermische of chemische scheiding of legering
ondergaan.

71.07

Een wijziging in deze post of een andere post.

7108.11-7108.20

Een wijziging van onderverdeling; of
een wijziging in een van deze onderverdelingen, ongeacht of er ook een
wijziging van een andere onderverdeling is, op voorwaarde dat de niet van
oorsprong zijnde materialen die zijn ingedeeld in dezelfde onderverdeling als
het eindproduct elektrolytische, thermische of chemische scheiding of legering
ondergaan.

71.09

Een wijziging in deze post of een andere post.

7110.11-7110.49

Een wijziging van onderverdeling; of
een wijziging in een van deze onderverdelingen, ongeacht of er ook een
wijziging van een andere onderverdeling is, op voorwaarde dat de niet van
oorsprong zijnde materialen die zijn ingedeeld in dezelfde onderverdeling als
het eindproduct elektrolytische, thermische of chemische scheiding of legering
ondergaan.

71.11

Een wijziging in deze post of een andere post.
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Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

71.12-71.15

Een wijziging van post.

71.16-71.17

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

71.18

Een wijziging van post.

Afdeling XV

Onedele metalen en werken daarvan

Hoofdstuk 72

Gietijzer, ijzer en staal

72.01-72.07

Een wijziging van post.

72.08-72.17

Een wijziging van post buiten deze groep.

72.18

Een wijziging van post.

72.19-72.23

Een wijziging van post buiten deze groep.
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geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

72.24

Een wijziging van post.

72.25-72.29

Een wijziging van post buiten deze groep.

Hoofdstuk 73

Werken van gietijzer, van ijzer en van staal

73.01-73.03

Een wijziging van post.

7304.11-7304.39

Een wijziging van post.

7304.41

Een wijziging van onderverdeling.

7304.49-7304.90

Een wijziging van post.

73.05-73.06

Een wijziging van post.

7307.11-7307.19

Een wijziging van post.
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van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

7307.21-7307.29

Een wijziging van post, met uitzondering gesmede onbewerkte stukken van
post 72.07; of
een wijziging van gesmede onbewerkte stukken van post 72.07, ongeacht of er
ook een wijziging van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van
oorsprong zijnde gesmede onbewerkte stukken bedoeld bij post 72.07 niet
meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

7307.91-7307.99

Een wijziging van post.

73.08

Een wijziging van post, met uitzondering van onderverdeling 7301.20; of
een wijziging van onderverdeling 7301.20, ongeacht of er ook een wijziging
van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen van onderverdeling 7301.20 niet meer dan 50 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

73.09-73.14

Een wijziging van post.

73.15

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.
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73.16-73.20

Een wijziging van post.

73.21

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

73.22-73.23

Een wijziging van post.

73.24

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

73.25-73.26

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 74

Koper en werken van koper

74.01-74.02

Een wijziging van post.
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7403.11-7403.29

Een wijziging van onderverdeling.

74.04-74.19

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 75

Nikkel en werken van nikkel

75.01-75.08

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 76

Aluminium en werken van aluminium

7601.10-7601.20

Een wijziging in een van deze onderverdelingen of een andere onderverdeling.

76.02-76.06

Een wijziging van post.

76.07

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

EU/CA/PI/Bijlage 5/nl 100

Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

76.08-76.16

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 78

Lood en werken van lood

7801.10

Een wijziging van onderverdeling.

7801.91-7801.99

Een wijziging van post.

78.02-78.06

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 79

Zink en werken van zink

79.01-79.07

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 80

Tin en werken van tin

80.01-80.07

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 81

Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen

8101.10-8113.00

Een wijziging van onderverdeling.
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Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal;
delen van deze artikelen van onedel metaal
Aantekening: heften van onedel metaal gebruikt bij de productie van een
product van dit hoofdstuk worden niet in aanmerking genomen bij de bepaling
van de oorsprong van dat product.

82.01-82.04

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

8205.10-8205.70

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, met uitzondering van onderverdeling 8205.90,
ongeacht of er ook een wijziging van post is, op voorwaarde dat de waarde van
de niet van oorsprong zijnde materialen van deze post, met uitzondering van
onderverdeling 8205.90, niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de
prijs af fabriek van het product bedraagt.
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8205.90

Een wijziging van post;
een wijziging van aambeelden; veldsmidsen; slijpstenen met hand- of
voetaandrijving binnen deze post, met uitzondering van stellen of
assortimenten van onderverdeling 8205.90, ongeacht of er ook een wijziging
van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen van deze post, met uitzondering van stellen of assortimenten van
onderverdeling 8205.90, niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de
prijs af fabriek van het product bedraagt; of
een wijziging van stellen of assortimenten van een ander product van deze
post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op voorwaarde dat de
waarde van de niet van oorsprong zijnde samenstellende delen van deze post
niet meer dan 25 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het stel
of assortiment bedraagt.

82.06

Een wijziging van post, met uitzondering van de posten 82.02 tot en
met 82.05; of
een wijziging van de posten 82.02 tot en met 82.05, ongeacht of er ook een
wijziging van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong
zijnde samenstellende delen van de posten 82.02 tot en met 82.05 niet meer
dan 25 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het stel of
assortiment bedraagt.
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8207.13

Een wijziging van post, met uitzondering van post 82.09; of
een wijziging van onderverdeling 8207.19 of post 82.09, ongeacht of er ook
een wijziging van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van
oorsprong zijnde materialen van onderverdeling 8207.19 of post 82.09 niet
meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

8207.19-8207.90

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze onderverdelingen, ongeacht of er ook een
wijziging van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong
zijnde materialen die zijn ingedeeld in dezelfde onderverdeling als het
eindproduct niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

82.08-82.10

Een wijziging van post.

8211.10

Een wijziging van post; of
een wijziging van de onderverdelingen 8211.91 tot en met 8211.95, ongeacht
of er ook een wijziging van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet
van oorsprong zijnde samenstellende delen van de onderverdelingen 8211.91
tot en met 8211.93 niet meer dan 25 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het stel of assortiment bedraagt.
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8211.91-8211.93

Een wijziging van post; of
een wijziging van onderverdeling 8211.94 of 8211.95, ongeacht of er ook een
wijziging van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong
zijnde materialen van onderverdeling 8211.94 niet meer dan 50 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

8211.94-8211.95

Een wijziging van post.

82.12-82.13

Een wijziging van post.

8214.10

Een wijziging van post.

8214.20

Een wijziging van post; of
een wijziging van stellen of assortimenten van onderverdeling 8214.20 binnen
deze onderverdeling, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde samenstellende
delen van onderverdeling 8214.20 niet meer dan 25 % van de transactiewaarde
of de prijs af fabriek van het stel of assortiment bedraagt.

8214.90

Een wijziging van post.
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8215.10-8215.20

Een wijziging van post; of
een wijziging van de onderverdelingen 8215.91 tot en met 8215.99, ongeacht
of er ook een wijziging van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet
van oorsprong zijnde samenstellende delen van de onderverdelingen 8215.91
tot en met 8215.99 niet meer dan 25 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het stel of assortiment bedraagt.

8215.91-8215.99

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 83

Allerlei werken van onedele metalen

8301.10-8301.50

Een wijziging van post; of
een wijziging van onderverdeling 8301.60, ongeacht of er ook een wijziging
van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen van onderverdeling 8301.60 niet meer dan 50 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

8301.60-8301.70

Een wijziging van post.

8302.10-8302.30

Een wijziging van post.

EU/CA/PI/Bijlage 5/nl 106

Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

8302.41

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

8302.42-8302.50

Een wijziging van post.

8302.60

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

83.03-83.04

Een wijziging van post.

83.05

Een wijziging van post; of
een wijziging van onderverdeling 8305.90, ongeacht of er ook een wijziging
van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen van onderverdeling 8305.90 niet meer dan 50 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.
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83.06

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

83.07

Een wijziging van post.

83.08

Een wijziging van post; of
een wijziging van onderverdeling 8308.90, ongeacht of er ook een wijziging
van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen van onderverdeling 8308.90 niet meer dan 50 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

83.09-83.10

Een wijziging van post.

83.11

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.
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Afdeling XVI

Machines, toestellen en elektrotechnisch materieel, alsmede delen
daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, voor
het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie,
alsmede delen en toebehoren van deze toestellen

Hoofdstuk 84

Kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische
werktuigen, alsmede delen daarvan

84.01-84.12

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

8413.11-8413.82

Een wijziging van onderverdeling.

8413.91-8413.92

Een wijziging van post.

84.14-84.15

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.
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8416.10-8417.90

Een wijziging van onderverdeling.

84.18-84.22

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

8423.10-8426.99

Een wijziging van onderverdeling.

84.27

Een wijziging van post, met uitzondering van post 84.31; of
een wijziging van post 84.31, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
post 84.31 niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

8428.10-8430.69

Een wijziging van onderverdeling.

84.31

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.
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8432.10-8442.50

Een wijziging van onderverdeling.

84.43

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

8444.00-8449.00

Een wijziging van onderverdeling.

84.50-84.52

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

8453.10-8454.90

Een wijziging van onderverdeling.

84.55

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.
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84.56-84.65

Een wijziging van post, met uitzondering van post 84.66; of
een wijziging in een van deze posten of post 84.66, ongeacht of er ook een
wijziging van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong
zijnde materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct of in
post 84.66, niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

84.66

Een wijziging van post.

84.67-84.68

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

8469.00-8472.90

Een wijziging van onderverdeling.

84.73

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

EU/CA/PI/Bijlage 5/nl 112

Indeling op basis
van het
geharmoniseerd
systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

8474.10-8479.90

Een wijziging van onderverdeling.

84.80-84.83

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

8484.10-8484.20

Een wijziging van onderverdeling.

8484.90

Een wijziging van onderverdeling, op voorwaarde dat de waarde van de niet
van oorsprong zijnde samenstellende delen niet meer dan 25 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het stel of assortiment bedraagt.

84.86

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

8487.10-8487.90

Een wijziging van onderverdeling.
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Hoofdstuk 85

Elektrische machines, apparaten, uitrustingsstukken, alsmede delen
daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid,
toestellen voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor
televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen

85.01-85.02

Een wijziging van post, met uitzondering van post 85.03; of
een wijziging in een van deze posten of post 85.03, ongeacht of er ook een
wijziging van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong
zijnde materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct of in
post 85.03, niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

85.03-85.16

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

8517.11-8517.62

Een wijziging van onderverdeling.
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8517.69-8517.70

Een wijziging van post; of
een wijziging in post 85.17, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
post 85.17 niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

85.18

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

85.19-85.21

Een wijziging van post, met uitzondering van post 85.22; of
een wijziging van post 85.22, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die zijn
ingedeeld in post 85.22 niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs
af fabriek van het product bedraagt.
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85.22

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

85.23

Een wijziging van post.

85.25

Een wijziging in deze post of een andere post, op voorwaarde dat de waarde
van alle niet van oorsprong zijnde materialen niet meer dan 40 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

85.26-85.28

Een wijziging van post, met uitzondering van post 85.29; of
een wijziging van post 85.29, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
post 85.29 niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.
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85.29

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

8530.10-8530.90

Een wijziging van onderverdeling.

85.31

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

8532.10-8534.00

Een wijziging van onderverdeling.

85.35-85.37

Een wijziging van post, met uitzondering van post 85.38; of
een wijziging van post 85.38, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die zijn
ingedeeld in post 85.38 niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs
af fabriek van het product bedraagt.
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85.38-85.48

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

Afdeling XVII

Vervoermaterieel

Hoofdstuk 86

Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen
daarvan; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaalen waarschuwingstoestellen voor het verkeer

86.01-86.06

Een wijziging van post, met uitzondering van post 86.07; of
een wijziging van post 86.07, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
post 86.07 niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.
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artikel 5

86.07

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

86.08-86.09

Een wijziging van post.

Hoofdstuk 87

Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen
voor vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan

87.01

Productie waarbij de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde
materialen niet meer dan 45 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt. 3

3

De partijen komen overeen cumulatie met de Verenigde Staten toe te passen overeenkomstig
de volgende bepalingen:
Op voorwaarde dat er tussen elk van de partijen en de Verenigde Staten een
vrijhandelsovereenkomst van kracht is in overeenstemming met de WTO-verplichtingen van
de partijen en de partijen overeenstemming bereiken over alle toepasselijke voorwaarden,
worden alle materialen van hoofdstuk 84, 85, 87 of 94 van het geharmoniseerd systeem die
van oorsprong zijn uit de Verenigde Staten en in Canada of in de Europese Unie worden
gebruikt voor de productie van dit product, als van oorsprong beschouwd. Zonder vooruit te
lopen op het resultaat van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de
Europese Unie en de Verenigde Staten, wordt tijdens de besprekingen over de toepasselijke
voorwaarden indien nodig overlegd met het oog op het waarborgen van de consistentie tussen
de berekeningsmethode die is overeengekomen tussen de Europese Unie en de Verenigde
Staten en de methode die voor dit product van toepassing is in het kader van deze
overeenkomst.
De bovenstaande oorsprongsregel vervalt bijgevolg een jaar na de datum van toepassing van
deze cumulatie en wordt vervangen door de volgende oorsprongsregel:
Productie waarbij de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer
dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.
De toepassing van cumulatie en van de nieuwe oorsprongsregel zal ter informatie worden
bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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van het
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systeem

Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

87.02

Productie waarbij de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde
materialen niet meer dan 45 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt4.

87.03

Productie waarbij de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde
materialen niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt5.

87.04

Productie waarbij de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde
materialen niet meer dan 45 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt6.

87.05

Productie waarbij de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde
materialen niet meer dan 45 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt7.

4
5

6
7

Zie voetnoot 3.
Deze oorsprongsregel vervalt zeven jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst. Hij
wordt dan vervangen door de volgende oorsprongsregel:
Productie waarbij de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer
dan 45 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.
Niettegenstaande het voorgaande, en onder voorbehoud van de voorwaarden die door de
partijen zijn overeengekomen, is de volgende oorsprongsregel van toepassing wanneer de
cumulatie waarin is voorzien in bijlage 5-A: Afdeling D — Voertuigen, aantekening 1, van
toepassing wordt:
Productie waarbij de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer
dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.
Zie voetnoot 3.
Zie voetnoot 3.
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Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

87.06

Een wijziging van post, met uitzondering van post 84.07, 84.08 of 87.08; of
een wijziging in deze post, post 84.07, 84.08 of 87.08, ongeacht of er ook een
wijziging van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong
zijnde materialen van deze post of post 84,07, 84.08 of 87.08, niet meer dan
50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

87.07

Een wijziging van post, met uitzondering van post 87.08; of
een wijziging in deze post of post 87.08, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen van deze post of post 87.08 niet meer dan 50 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

87.08

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.
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Productspecifieke regel voor toereikende productie overeenkomstig
artikel 5

87.09

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

87.10-87.11

Een wijziging van post.

87.12

Een wijziging van post, met uitzondering van 87.14; of
een wijziging van post 87.14, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
post 87.14 niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

87.13

Een wijziging van post.

87.14-87.16

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er een wijziging van post is,
op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die
zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer dan 50 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.
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Hoofdstuk 88

Luchtvaart en ruimtevaart

88.01

Een wijziging van post.

88.02-88.05

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

Hoofdstuk 89

Scheepvaart

89.01-89.06

Een wijziging van hoofdstuk; of
een wijziging in dit hoofdstuk, ongeacht of er ook een wijziging van hoofdstuk
is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen
van hoofdstuk 89 niet meer dan 40 % van de transactiewaarde of de prijs af
fabriek van het product bedraagt.

89.07-89.08

Een wijziging van post.
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Afdeling XVIII

Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten
en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-,
controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en
chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; uurwerken;
muziekinstrumenten; delen en toebehoren van deze instrumenten,
apparaten en toestellen

Hoofdstuk 90

Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten
en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-,
controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en
chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; delen en toebehoren
van deze instrumenten, apparaten en toestellen

90.01

Een wijziging van post.

90.02

Een wijziging van post, met uitzondering van post 90.01; of
een wijziging in deze post of post 90.01, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen van deze post of post 90.01 niet meer dan 50 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

90.03-90.33

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.
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Hoofdstuk 91

Uurwerken

91.01-91.07

Een wijziging van post, met uitzondering van de posten 91.08 tot en
met 91.14; of
een wijziging van de posten 91.08 tot en met 91.14, ongeacht of er ook een
wijziging van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong
zijnde materialen van de posten 91.08 tot en met 91.14 niet meer dan 50 % van
de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

91.08-91.14

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

Hoofdstuk 92

Muziekinstrumenten; delen en toebehoren van muziekinstrumenten

92.01-92.08

Een wijziging van post, met uitzondering van post 92.09; of
een wijziging van post 92.09, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
post 92.09 niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.
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92.09

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

Afdeling XIX

Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan

Hoofdstuk 93

Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan

93.01-93.04

Een wijziging van post, met uitzondering van post 93.05; of
een wijziging van post 93.05, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
post 93.05 niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

93.05-93.07

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.
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Afdeling XX

Diverse goederen en producten

Hoofdstuk 94

Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor
bedden en dergelijke artikelen; verlichtingstoestellen, elders genoemd
noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden
en dergelijke artikelen; geprefabriceerde bouwwerken

94.01-94.06

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

Hoofdstuk 95

Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen; delen en
toebehoren daarvan

95.03-95.05

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.
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9506.11-9506.29

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze onderverdelingen of andere onderverdelingen,
ongeacht of er ook een wijziging van post is, op voorwaarde dat de waarde van
de niet van oorsprong zijnde materialen die zijn ingedeeld in dezelfde
onderverdeling als het eindproduct niet meer dan 50 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

9506.31

Een wijziging van post; of
een wijziging van onderverdeling 9506.39, ongeacht of er ook een wijziging
van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen van onderverdeling 9506.39 niet meer dan 50 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

9506.32-9506.99

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze onderverdelingen of andere onderverdelingen,
ongeacht of er ook een wijziging van onderverdeling is, op voorwaarde dat de
waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die zijn ingedeeld in
dezelfde onderverdeling als het eindproduct niet meer dan 50 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product bedraagt.

95.07-95.08

Een wijziging van post.
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Hoofdstuk 96

Diverse werken

9601.10-9602.00

Een wijziging in een van deze onderverdelingen of een andere onderverdeling.

96.03-96.04

Een wijziging van post.

96.05

Een wijziging van post, op voorwaarde dat de waarde van de niet van
oorsprong zijnde samenstellende delen niet meer dan 25 % van de
transactiewaarde of de prijs af fabriek van het stel of assortiment bedraagt.

96.06-96.07

Een wijziging van post; of
een wijziging in een van deze posten, ongeacht of er ook een wijziging van
post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde
materialen die zijn ingedeeld in dezelfde post als het eindproduct niet meer
dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product
bedraagt.

9608.10-9608.40

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, met uitzondering van onderverdeling 9608.50,
ongeacht of er ook een wijziging van post is, op voorwaarde dat de waarde van
de niet van oorsprong zijnde materialen van deze post, met uitzondering van
onderverdeling 9608.50, niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de
prijs af fabriek van het product bedraagt.
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9608.50

Een wijziging van post; of
een wijziging van de onderverdelingen 9608.10 tot en met 9608.40 of 9608.60
tot en met 9608.99, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde samenstellende
delen van de onderverdelingen 9608.10 tot en met 9608.40 of 9608.60 tot en
met 9608.99 niet meer dan 25 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het stel of assortiment bedraagt.

9608.60-9608.99

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, met uitzondering van onderverdeling 9608.50,
ongeacht of er ook een wijziging van post is, op voorwaarde dat de waarde van
de niet van oorsprong zijnde materialen van deze post, met uitzondering van
onderverdeling 9608.50, niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de
prijs af fabriek van het product bedraagt.

96.09

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

96.10-96.12

Een wijziging van post.
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96.13

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

96.14

Een wijziging in deze post of een andere post.

96.15

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post, ongeacht of er ook een wijziging van post is, op
voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post niet meer dan 50 % van de transactiewaarde of de prijs af fabriek
van het product bedraagt.

96.16-96.18

Een wijziging van post.

96.19

Een wijziging van post.

Afdeling XXI

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

Hoofdstuk 97

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

97.01-97.06

Een wijziging van post.

________________
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BIJLAGE 5-A
OORSPRONGSCONTINGENTEN EN ALTERNATIEVEN VOOR DE
PRODUCTSPECIFIEKE OORSPRONGSREGELS VAN BIJLAGE 5
Gemeenschappelijke bepalingen
1.

Bijlage 5-A is van toepassing op de producten uit de volgende afdelingen:
a)

Afdeling A: Landbouwproducten

b)

Afdeling B: Vis en schaal- en schelpdieren

c)

Afdeling C: Textiel en kleding

d)

Afdeling D: Voertuigen

2.

Voor de in de tabellen binnen elke afdeling vermelde producten zijn de overeenkomstige
oorsprongsregels alternatieven voor die uit bijlage 5 — Productspecifieke oorsprongsregels,
binnen de grenzen van het toepasselijke jaarlijkse contingent.

3.

De partij van invoer beheert de oorsprongscontingenten volgens het principe "wie het eerst
komt, het eerst maalt" en berekent op basis van de invoer van die partij hoeveel producten in
het kader van deze oorsprongscontingenten zijn binnengekomen.

4.

Bij alle uitvoerzendingen in het kader van de oorsprongscontingenten moet worden verwezen
naar bijlage 5-A. Zonder dergelijke referentie boeken de partijen geen producten af van het
jaarlijkse oorsprongscontingent.
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5.

Canada stelt de Europese Unie in kennis
documentatievoorschriften zijn vastgesteld voor:

van

het

feit

of

er

Canadese

a)

producten die onder de toepasselijke oorsprongscontingenten uit Canada zijn
uitgevoerd; of

b)

producten die onder de toepasselijke oorsprongscontingenten in Canada zijn ingevoerd.

6.

Indien de Europese Unie een kennisgeving ontvangt overeenkomstig lid 5, onder a), staat de
Europese Unie toe dat alleen voor de producten die vergezeld gaan van de desbetreffende
documentatie aanspraak kan worden gemaakt op de preferentiële tariefbehandeling op grond
van de in bijlage 5-A vermelde alternatieve oorsprongsregel.

7.

De partijen beheren de oorsprongscontingenten op basis van kalenderjaren, waarbij de
volledige omvang van het contingent beschikbaar wordt gesteld op 1 januari van elk jaar.
Voor het beheer van deze oorsprongscontingenten in het jaar 1 berekenen de partijen de
volumes van deze oorsprongscontingenten door het volume dat overeenkomt met de periode
tussen 1 januari en de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst in mindering te
brengen.

8.

Wat de Europese Unie betreft, worden alle in deze bijlage bedoelde hoeveelheden
bijgehouden door de Europese Commissie, die alle administratieve maatregelen neemt die zij
dienstig acht voor een doelmatig beheer met het oog op de toepasselijke wetgeving van de
Europese Unie.

9.

Indien nodig plegen de partijen overleg om te waarborgen dat bijlage 5-A doeltreffend wordt
beheerd en werken zij samen bij het beheer van bijlage 5-A. De partijen plegen overleg over
mogelijke wijzigingen van bijlage 5-A.

10.

Aanvullende bepalingen, zoals de herziening of verhoging van de oorsprongscontingenten,
worden voor elke afdeling afzonderlijk vastgesteld.

EU/CA/PI/Bijlage 5-A/nl 2

Afdeling A – Landbouw
Tabel A.1 – Jaarlijkse contingenten voor producten met een hoog gehalte aan suiker8 die vanuit
Canada naar de Europese Unie worden uitgevoerd9

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

Productomschrijving

Toereikende productie

ex 1302.20

Pectinestoffen, pectinaten
en pectaten, met
toegevoegde suiker van de
onderverdelingen 1701.91
tot en met 1701.99

Een wijziging in deze
onderverdeling of een andere
onderverdeling, met
uitzondering van de
onderverdelingen 1701.91 tot
en met 1701.99.

ex 1806.10

Cacaopoeder, met
toegevoegde suiker van de
onderverdelingen 1701.91
tot en met 1701.99

Een wijziging van
onderverdeling, met
uitzondering van de
onderverdelingen 1701.91 tot
en met 1701.99.

ex 1806.20

Bereidingen met
toegevoegde suiker van de
onderverdelingen 1701.91
tot en met 1701.99 voor de
bereiding van
chocoladedranken

Een wijziging in deze
onderverdeling of een andere
onderverdeling, met
uitzondering van de
onderverdelingen 1701.91 tot
en met 1701.99.

8

9

Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer
vanuit Canada
naar de
Europese Unie
(nettogewicht in
ton)

30 000

De producten waarop tabel A.1 van toepassing is, moeten 65 % of meer van hun nettogewicht
aan toegevoegde rietsuiker of beetwortelsuiker van de onderverdelingen 1701.91 tot en
met 1701.99 bevatten. Alle rietsuiker of beetwortelsuiker moet in Canada zijn geraffineerd.
Met betrekking tot de producten waarop tabel A.1 van toepassing is, wordt ervan uitgegaan
dat de in deze kolom opgenomen toereikende productie voldoende is om niet als de in
artikel 7 bedoelde ontoereikende productie te worden beschouwd.
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Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

Productomschrijving

Toereikende productie

ex 2101.12

Preparaten op basis van
extracten, essences of
concentraten van koffie of
op basis van koffie met
toegevoegde suiker van de
onderverdelingen 1701.91
tot en met 1701.99

Een wijziging van
onderverdeling, met
uitzondering van de
onderverdelingen 1701.91 tot
en met 1701.99.

ex 2101.20

Preparaten op basis van
extracten, essences of
concentraten van thee of
van maté of op basis van
thee of van maté met
toegevoegde suiker van de
onderverdelingen 1701.91
tot en met 1701.99

Een wijziging in deze
onderverdeling of een andere
onderverdeling, met
uitzondering van de
onderverdelingen 1701.91 tot
en met 1701.99.

ex 2106.90

Bereidingen voor
menselijke consumptie met
toegevoegde suiker van de
onderverdelingen 1701.91
tot en met 1701.99

Een wijziging in deze
onderverdeling of een andere
onderverdeling, met
uitzondering van de
onderverdelingen 1701.91 tot
en met 1701.99.
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Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer
vanuit Canada
naar de
Europese Unie
(nettogewicht in
ton)

Bepalingen met betrekking tot herziening en verhoging in verband met tabel A.1
1.

De partijen herzien het oorsprongscontingent in tabel A.1 aan het einde van elke periode van
vijf jaar gedurende de eerste drie opeenvolgende perioden van vijf jaar na de inwerkingtreding
van deze overeenkomst.

2.

Aan het einde van elke periode van vijf jaar gedurende de eerste drie opeenvolgende perioden
van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst wordt het oorsprongscontingent
van tabel A.1 met 20 % verhoogd in vergelijking met het volume in de vorige periode, op
voorwaarde dat:
a)

in elk jaar gedurende de eerste periode van vijf jaar de contingentbenutting ten minste
60 % bedraagt;

b)

in elk jaar gedurende de tweede periode van vijf jaar de contingentbenutting ten minste
70 % bedraagt; en

c)

in elk jaar gedurende de derde periode van vijf jaar de contingentbenutting ten minste
80 % bedraagt.

3.

Elke verhoging van het oorsprongscontingent treedt in het eerste kwartaal van het
daaropvolgende kalenderjaar in werking.

4.

Deze herziening zal worden uitgevoerd door het Comité voor landbouw. Na afloop van de
herziening stellen de partijen elkaar in voorkomend geval schriftelijk in kennis van een
verhoging van het oorsprongscontingent uit hoofde van lid 2 en de datum waarop die
verhoging overeenkomstig lid 3 wordt toegepast. De partijen zien erop toe dat een verhoging
van het oorsprongscontingent en de datum waarop het van toepassing wordt, openbaar worden
gemaakt.
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Tabel A.2 – Jaarlijkse contingenten voor suikerwerk en chocoladebereidingen die vanuit Canada
naar de Europese Unie worden uitgevoerd

Indeling op
basis van het
Productomschrijving
geharmoniseerd
systeem

17.04

Suikerwerk zonder cacao
(witte chocolade daaronder
begrepen)

1806.31

Chocolade en andere
bereidingen voor
menselijke consumptie die
cacao bevatten, in de vorm
van tabletten, staven of
repen, gevuld, met een
gewicht van niet meer dan
2 kg

1806.32

Chocolade en andere
bereidingen voor
menselijke consumptie die
cacao bevatten, in de vorm
van tabletten, staven of
repen, niet gevuld, met een
gewicht van niet meer dan
2 kg

1806.90

Chocolade en andere
bereidingen voor
menselijke consumptie die
cacao bevatten, andere dan
die bedoeld bij de
onderverdelingen 1806.10
tot en met 1806.32

Toereikende productie

Jaarlijks
contingent
voor de uitvoer
vanuit Canada
naar de
Europese Unie
(nettogewicht
in ton)

Een wijziging van post.

Een wijziging van
onderverdeling, mits de
wijziging niet uitsluitend aan
de verpakking is toe te
schrijven.
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10 000

Bepalingen met betrekking tot herziening en verhoging in verband met tabel A.2
1.

De partijen herzien het oorsprongscontingent van tabel A.2 aan het einde van elke periode van
vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst, op voorwaarde dat in elk jaar
gedurende de vorige periode van vijf jaar de contingentbenutting ten minste 60 % bedroeg.

2.

Voor de herziening, die gebeurt met het oog op een verhoging van het volume, worden alle
relevante factoren onderzocht, in het bijzonder de contingentbenutting, de stijging van de
Canadese uitvoer naar de rest van de wereld, de groei van de totale invoer in de Europese
Unie en alle andere belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de handel in de producten
waarop het oorsprongscontingent van toepassing is.

3.

De verhoging van het oorsprongscontingent wordt vastgesteld voor de volgende periode van
vijf jaar en is niet hoger dan 10 % van het in de vorige periode vastgestelde volume.

4.

Deze herziening zal worden uitgevoerd door het Comité voor landbouw. Alle aanbevelingen
voor de verhoging van het oorsprongscontingent van het Comité voor landbouw moeten
worden ingediend bij het Gemengd Comité voor de CETA dat hierover overeenkomstig
artikel 30.2, lid 2, besluit.
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Tabel A.3 – Jaarlijkse contingenten voor bewerkte levensmiddelen die vanuit Canada naar de
Europese Unie worden uitgevoerd

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

19.01

Productomschrijving

Toereikende productie

Moutextract; bereidingen
voor menselijke consumptie
van meel, gries, griesmeel,
zetmeel of moutextract,
geen of minder dan
40 gewichtspercenten cacao
bevattend, berekend op een
geheel ontvette basis, elders
genoemd noch elders onder
begrepen; bereidingen voor Een wijziging van post.
menselijke consumptie van
producten bedoeld bij de
posten 04.01 tot en
met 04.04, geen of minder
dan 5 gewichtspercenten
cacao bevattend, berekend
op een geheel ontvette
basis, elders genoemd noch
elders onder begrepen
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Jaarlijks
contingent
voor de uitvoer
vanuit Canada
naar de
Europese Unie
(nettogewicht
in ton)

35 000

ex 1902.11

Deegwaren, niet gekookt,
noch gevuld of op andere
wijze bereid, waarin ei en
rijst zijn verwerkt

ex 1902.19

Deegwaren, niet gekookt,
noch gevuld of op andere
wijze bereid, andere, waarin
Een wijziging van post.
rijst is verwerkt

ex 1902.20

Gevulde deegwaren (ook
indien gekookt of op andere
wijze bereid), waarin rijst is
verwerkt

ex 1902.30

Andere deegwaren, waarin
rijst is verwerkt

1904.10

Graanpreparaten verkregen
door poffen of door
roosteren (bijvoorbeeld
cornflakes)

1904.20

1904.90

Een wijziging van post; of
een wijziging in deze post,
ongeacht of er ook een
wijziging van post is, op
voorwaarde dat het gewicht
Bereidingen voor
van de niet van oorsprong
menselijke consumptie
verkregen uit ongeroosterde zijnde materialen van deze
post niet meer dan 30 % van
graanvlokken of uit
mengsels van ongeroosterde het nettogewicht van het
product of het nettogewicht
graanvlokken en
van alle bij de productie
geroosterde graanvlokken
gebruikte materialen bedraagt.
of gepofte granen
Bereidingen voor
menselijke consumptie,
andere dan die bedoeld bij
de
onderverdelingen 1904.10
tot en met 1904.30

Een wijziging van post.
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19.05

Brood, gebak, biscuits en
andere bakkerswaren, ook
indien deze producten
cacao bevatten; ouwel in
bladen, hosties, ouwels
voor geneesmiddelen,
plakouwels en dergelijke
producten van meel of van
zetmeel

Een wijziging van post.

2009.81

Veenbessensap

Een wijziging van post.

ex 2009.89

Bosbessensap

Een wijziging van post.

2103.90

Andere sausen en
preparaten voor sausen,
andere samengestelde
kruiderijen en dergelijke
producten

Een wijziging van post.

ex 2106.10

Proteïneconcentraten en
getextureerde
proteïnestoffen, zonder
toegevoegde suiker van de
onderverdelingen 1701.91
tot en met 1701.99, of
bevattende minder dan
65 nettogewichtspercenten
toegevoegde suiker van de
onderverdelingen 1701.91
tot en met 1701.99

Een wijziging van
onderverdeling; of
een wijziging in dezelfde
onderverdeling, ongeacht of er
ook een wijziging van
onderverdeling is, op
voorwaarde dat het
nettogewicht van de niet van
oorsprong zijnde materialen
binnen die onderverdeling niet
meer dan 30 % van het
nettogewicht van het product
of het nettogewicht van alle bij
de productie gebruikte
materialen bedraagt.
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ex 2106.90

Andere producten voor
menselijke consumptie, niet
elders genoemd noch elders
onder begrepen, zonder
toegevoegde suiker van de
onderverdelingen 1701.91
tot en met 1701.99, of
bevattende minder dan
65 nettogewichtspercenten
toegevoegde suiker van de
onderverdelingen 1701.91
tot en met 1701.99

Bepalingen met betrekking tot herziening en verhoging in verband met tabel A.3
1.

De partijen herzien het oorsprongscontingent van tabel A.3 aan het einde van elke periode van
vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst, op voorwaarde dat in elk jaar
gedurende de vorige periode van vijf jaar de contingentbenutting ten minste 60 % bedroeg.

2.

Voor de herziening, die gebeurt met het oog op een verhoging van het volume, worden alle
relevante factoren onderzocht, in het bijzonder de contingentbenutting, de stijging van de
Canadese uitvoer naar de rest van de wereld, de groei van de totale invoer in de Europese
Unie en alle andere belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de handel in de producten
waarop het oorsprongscontingent van toepassing is.

3.

De verhoging van het oorsprongscontingent wordt vastgesteld voor de volgende periode van
vijf jaar en is niet hoger dan 10 % van het in de vorige periode vastgestelde volume.

4.

Deze herziening zal worden uitgevoerd door het Comité voor landbouw. Alle aanbevelingen
voor de verhoging van het oorsprongscontingent van de Comité voor landbouw moeten
worden ingediend bij het Gemengd Comité voor de CETA dat hierover overeenkomstig
artikel 30.2, lid 2, besluit.
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Tabel A.4 – Jaarlijkse contingenten voor honden- en kattenvoer dat vanuit Canada naar de
Europese Unie wordt uitgevoerd

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

2309.10

ex 2309.90

Productomschrijving

Toereikende productie

Honden- en kattenvoer,
opgemaakt voor de verkoop
in het klein

Een wijziging van
onderverdeling 2309.90 of een
andere post, met uitzondering
van honden- en kattenvoer
bedoeld bij
onderverdeling 2309.90.

Honden- en kattenvoer, niet
opgemaakt voor de verkoop
in het klein

Jaarlijks
contingent
voor de uitvoer
vanuit Canada
naar de
Europese Unie
(nettogewicht
in ton)

60 000

Een wijziging in deze
onderverdeling of een andere
post, met uitzondering van
honden- en kattenvoer binnen
deze onderverdeling.

Bepalingen met betrekking tot herziening en verhoging in verband met tabel A.4
1.

De partijen herzien het oorsprongscontingent van tabel A.4 aan het einde van elke periode van
vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst, op voorwaarde dat in elk jaar
gedurende de vorige periode van vijf jaar de contingentbenutting ten minste 60 % bedroeg.

2.

Voor de herziening, die gebeurt met het oog op een verhoging van het volume, worden alle
relevante factoren onderzocht, in het bijzonder de contingentbenutting, de stijging van de
Canadese uitvoer naar de rest van de wereld, de groei van de totale invoer in de Europese
Unie en alle andere belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de handel in de producten
waarop het oorsprongscontingent van toepassing is.
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3.

De verhoging van het oorsprongscontingent wordt vastgesteld voor de volgende periode van
vijf jaar en is niet hoger dan 10 % van het in de vorige periode vastgestelde volume.

4.

Deze herziening zal worden uitgevoerd door het Comité voor landbouw. Alle aanbevelingen
voor de verhoging van het oorsprongscontingent van de Comité voor landbouw moeten
worden ingediend bij het Gemengd Comité voor de CETA dat hierover overeenkomstig
artikel 30.2, lid 2, besluit.

Afdeling B – Vis en schaal- en schelpdieren
Tabel B.1 – Jaarlijkse contingenten voor vis en schaal- en schelpdieren die vanuit Canada naar
de Europese Unie worden uitgevoerd
Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

Productomschrijving

ex 0304.83

Bevroren filets van heilbot,
andere dan Reinhardtius
hippoglossoides

ex 0306.12

Jaarlijks contingent
voor de uitvoer vanuit
Canada naar de
Europese Unie
(nettogewicht in ton)

Toereikende
productie

10

Een wijziging van
post10.

Gekookte en bevroren zeekreeft

2 000

Een wijziging van
onderverdeling.

1604.11

Bereidingen of conserven van
zalm

3 000

1604.12

Bereidingen of conserven van
haring

50

ex 1604.13

Bereidingen of conserven van
sardines, sardinella's en sprot,
andere dan Sardina pilchardus

200

10

Een wijziging van
hoofdstuk.

Met betrekking tot de oorsprongsregel voor producten bedoeld bij onderverdeling 0304.83
wordt ervan uitgegaan dat de productie voldoende is om niet als de in artikel 7 bedoelde
ontoereikende productie te worden beschouwd.
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ex 1605.10

Bereidingen of conserven van
krab, andere dan Cancer pagurus

1605.21-1605.29

Bereidingen of conserven van
garnalen

5 000

1605.30

Bereidingen of conserven van
zeekreeft

240

44

Bepalingen met betrekking tot verhoging in verband met tabel B.1
1.

Indien meer dan 80 % van het oorsprongscontingent voor een in tabel B.1 opgenomen product
in de loop van een kalenderjaar wordt gebruikt, zal het oorsprongscontingent voor het
volgende kalenderjaar worden verhoogd. De verhoging bedraagt 10 % van het aan dat product
in het voorafgaande kalenderjaar toegewezen oorsprongscontingent. De bepaling met
betrekking tot verhoging is voor het eerst van toepassing na het verstrijken van het eerste
volledige kalenderjaar volgend op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst en
zal gedurende in totaal vier opeenvolgende jaren worden toegepast.

2.

Elke verhoging van het oorsprongscontingent treedt in het eerste kwartaal van het
daaropvolgende kalenderjaar in werking. Wanneer aan de voorwaarde van lid 1 is voldaan,
stelt de partij van invoer de partij van uitvoer hiervan schriftelijk in kennis en stelt haar, in
voorkomend geval, in kennis van de verhoging van het oorsprongscontingent en de datum
waarop de verhoging wordt toegepast. De partijen zien erop toe dat het verhoogde
oorsprongscontingent en de datum waarop het van toepassing wordt, openbaar worden
gemaakt.

Bepalingen met betrekking tot herziening in verband met tabel B.1
Na de voltooiing van het derde kalenderjaar dat volgt op de inwerkingtreding van deze
overeenkomst bespreken de partijen, op verzoek van een van hen, mogelijke herzieningen van deze
afdeling.
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Afdeling C – Textiel en kleding
Tabel C.1 – Jaarlijkse contingenten voor textiel dat vanuit Canada naar de Europese Unie wordt
uitgevoerd

Productomschrijving

Jaarlijks contingent
voor de uitvoer vanuit
Canada naar de
Europese Unie
(nettogewicht in
kilogram, tenzij anders
aangegeven)

5107.20

Kamgaren van wol, niet
opgemaakt voor de
verkoop in het klein,
bevattende minder dan
85 gewichtspercenten wol

192 000

Een wijziging van
post.

5205.12

Garens van katoen, niet
elders genoemd noch
elders onder begrepen,
bevattende 85 of meer
gewichtspercenten katoen,
niet opgemaakt voor de
verkoop in het klein, nietgekamde eendraadsgarens,
meer dan 14 nm doch niet
meer dan 43 nm

1 176 000

Een wijziging van
post.

5208.59

Weefsels van katoen,
bevattende 85 of meer
gewichtspercenten katoen,
bedrukt, andere dan met
platbinding, elders
genoemd noch elders
onder begrepen, met een
gewicht van niet meer dan
200 g/m2

60 000 m²

Een wijziging van
post.

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem
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Toereikende
productie

Productomschrijving

Jaarlijks contingent
voor de uitvoer vanuit
Canada naar de
Europese Unie
(nettogewicht in
kilogram, tenzij anders
aangegeven)

5209.59

Weefsels van katoen,
bevattende 85 of meer
gewichtspercenten katoen,
bedrukt, andere dan met
platbinding, elders
genoemd noch elders
onder begrepen, met een
gewicht van meer dan
200 g/m2

79 000 m²

54.02

Synthetische
filamentgarens (andere dan
naaigarens), niet
opgemaakt voor de
verkoop in het klein,
synthetische
monofilamenten van
minder dan 67 decitex
daaronder begrepen

4 002 000

Synthetische
monofilamenten van
67 decitex of meer en
waarvan de grootste
afmeting van de
dwarsdoorsnede niet meer
bedraagt dan 1 mm, elders
genoemd noch elders
onder begrepen

21 000

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

5404.19

Toereikende
productie

Een wijziging van
post.

EU/CA/PI/Bijlage 5-A/nl 16

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

54.07

Productomschrijving

Weefsels van synthetische
filamentgarens, weefsels
vervaardigd van producten
bedoeld bij post 54.04
daaronder begrepen

Jaarlijks contingent
voor de uitvoer vanuit
Canada naar de
Europese Unie
(nettogewicht in
kilogram, tenzij anders
aangegeven)

Toereikende
productie

4 838 000 m²

Een wijziging van
post; of
bedrukken samen met
ten minste twee
bewerkingen
(voorbewerking of
afwerking, zoals
wassen, bleken,
merceriseren,
thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij
maken, permanent
finish, decatiseren,
impregneren,
herstellen en noppen),
op voorwaarde dat de
waarde van het niet
van oorsprong zijnde
weefsel niet hoger is
dan 47,5 % van de
transactiewaarde of de
prijs af fabriek van het
product.
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Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

Productomschrijving

Jaarlijks contingent
voor de uitvoer vanuit
Canada naar de
Europese Unie
(nettogewicht in
kilogram, tenzij anders
aangegeven)

5505.10

Afval (met inbegrip van
kammelingen, garen en
rafelingen) van
synthetische vezels

5513.11

Weefsels van stapelvezels
van polyesters, bevattende
minder dan
85 gewichtspercenten van
deze vezels, ongebleekt of
gebleekt, met platbinding,
enkel of hoofdzakelijk met
katoen gemengd, met een
gewicht van niet meer dan
170 g/m2

56.02

Vilt, ook indien
geïmpregneerd, bekleed,
bedekt of met inlagen

583 000

56.03

Gebonden textielvlies, ook
indien geïmpregneerd,
bekleed, bedekt of met
inlagen

621 000

57.03

Tapijten, getuft, ook indien
geconfectioneerd

196 000 m²

Toereikende
productie

1 025 000

Een wijziging van
post.

6 259 000 m²

Een wijziging van
post.
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Een wijziging van
hoofdstuk.

Productomschrijving

Jaarlijks contingent
voor de uitvoer vanuit
Canada naar de
Europese Unie
(nettogewicht in
kilogram, tenzij anders
aangegeven)

58.06

Lint, ander dan de
artikelen bedoeld bij
post 58.07 (andere dan
etiketten, insignes en
dergelijke artikelen, aan
het stuk, enz.); bolduclint,
zijnde lint zonder inslag
van aaneengelijmde
evenwijdig lopende draden
of textielvezels

169 000

Een wijziging van
post.

5811.00

Gematelasseerde
textielproducten aan het
stuk (een of meer lagen die
door stikken enz. zijn
samengevoegd met watten
of ander opvulmateriaal),
andere dan borduurwerk
bedoeld bij post 58.10

12 000 m²

Een wijziging van
post.

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem
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Toereikende
productie

Productomschrijving

Jaarlijks contingent
voor de uitvoer vanuit
Canada naar de
Europese Unie
(nettogewicht in
kilogram, tenzij anders
aangegeven)

59.03

Weefsels, geïmpregneerd,
bekleed of bedekt met, dan
wel met inlagen van
kunststof, andere dan die
bedoeld bij post 59.02

1 754 000 m²

5904.90

Vloerbedekking, bestaande
uit een deklaag of een
bekleding op een drager
van textiel, ook indien in
bepaalde vorm gesneden,
met uitzondering van
linoleum

24 000 m²

59.06

Gegummeerde weefsels,
andere dan die bedoeld bij
post 59.02

450 000

5907.00

Weefsels, anderszins
geïmpregneerd, bekleed of
bedekt; beschilderd doek
voor theatercoulissen, voor
achtergronden van studio’s
of voor dergelijk gebruik

2 969 000 m²

59.11

Producten en artikelen van
textiel, voor specifieke
technische aanwendingen

173 000

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem
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Toereikende
productie

Een wijziging van
hoofdstuk, op
voorwaarde dat de
waarde van het niet
van oorsprong zijnde
weefsel niet meer dan
60 % van de
transactiewaarde of de
prijs af fabriek van het
product bedraagt.

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

Productomschrijving

Jaarlijks contingent
voor de uitvoer vanuit
Canada naar de
Europese Unie
(nettogewicht in
kilogram, tenzij anders
aangegeven)

60.04

Brei- en haakwerk aan het
stuk, met een breedte van
meer dan 30 cm,
bevattende 5 of meer
gewichtspercenten
elastomeergarens of
rubberdraden, ander dan
bedoeld bij post 60.01

25 000

60.05

Kettingbreiwerk aan het
stuk (dat verkregen op de
galonneermachine
daaronder begrepen), ander
dan bedoeld bij de
posten 60.01 tot en
met 60.04.

16 000

60.06

Brei- en haakwerk aan het
stuk, elders genoemd noch
elders onder begrepen

24 000
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Toereikende
productie

Een wijziging van
post; of
bedrukken samen met
ten minste twee
bewerkingen
(voorbewerking of
afwerking, zoals
wassen, bleken,
merceriseren,
thermofixeren, ruwen,
kalanderen, krimpvrij
maken, permanent
finish, decatiseren,
impregneren,
herstellen en noppen),
op voorwaarde dat de
waarde van het niet
van oorsprong zijnde
weefsel niet hoger is
dan 47,5 % van de
transactiewaarde of de
prijs af fabriek van het
product.

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

63.06

Productomschrijving

Jaarlijks contingent
voor de uitvoer vanuit
Canada naar de
Europese Unie
(nettogewicht in
kilogram, tenzij anders
aangegeven)

Dekkleden en
zonneschermen voor
winkelpuien en dergelijke;
tenten; zeilen voor
schepen, zeilplanken,
zeilwagens en zeilsleden;
kampeerartikelen, van
textiel

124 000

Geconfectioneerde
artikelen van textiel, elders
63.07
genoemd noch elders
onder begrepen
2
m = vierkante meter

Toereikende
productie

Een wijziging van
hoofdstuk.

503 000
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Tabel C.2 – Jaarlijkse contingenten voor kleding die vanuit Canada naar de Europese Unie wordt
uitgevoerd

Productomschrijving

Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer vanuit
Canada naar de
Europese Unie
(eenheden, tenzij
anders
aangegeven)

6101.30

Overjassen, jekkers, capes, anoraks,
ski-jassen en dergelijke artikelen,
van brei- of haakwerk, van
synthetische of kunstmatige vezels,
voor heren of voor jongens

10 000

6102.30

Mantels, capes, anoraks, ski-jassen
en dergelijke artikelen, van brei- of
haakwerk, van synthetische of
kunstmatige vezels, voor dames of
voor meisjes

17 000

61.04

Mantelpakken, broekpakken,
ensembles, blazers en andere jasjes,
japonnen, rokken, broekrokken,
lange en korte broeken enz. (andere
dan zwemkleding), van brei- of
haakwerk, voor dames of voor
meisjes

535 000

6106.20

Blouses en hemdblouses, van breiof haakwerk, van synthetische of
kunstmatige vezels, voor dames of
voor meisjes

44 000

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

11

Toereikende
productie11

Een wijziging van
hoofdstuk, op
voorwaarde dat het
product is gesneden
(of in direct vorm
gebreid) en genaaid
of op andere wijze is
samengevoegd op
het grondgebied van
een partij; of
een wijziging van
een direct in vorm
gebreid goed dat niet
aan elkaar moet
worden genaaid of
moet worden
samengevoegd, uit
een ander hoofdstuk.

Met betrekking tot de producten waarop tabel C.2 van toepassing is, wordt ervan uitgegaan
dat de in deze kolom opgenomen toereikende productie voldoende is om niet als de in
artikel 7 bedoelde ontoereikende productie te worden beschouwd.
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Productomschrijving

Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer vanuit
Canada naar de
Europese Unie
(eenheden, tenzij
anders
aangegeven)

6108.22

Slips en onderbroeken, van brei- of
haakwerk, van synthetische of
kunstmatige vezels, voor dames of
voor meisjes

129 000

6108.92

Negligés, badjassen, kamerjassen
en dergelijke artikelen, van brei- of
haakwerk, van synthetische of
kunstmatige vezels, voor dames of
voor meisjes

39 000

6109.10

T-shirts, borstrokken en
onderhemden, van brei- of
haakwerk, van katoen

342 000

6109.90

T-shirts, borstrokken en
onderhemden, van brei- of
haakwerk, van textielstof, elders
genoemd noch elders onder
begrepen

181 000

61.10

Truien, jumpers, pullovers, slipovers, vesten en dergelijke
artikelen, van brei- of haakwerk

478 000

6112.41

Badpakken en zwembroeken, van
brei- of haakwerk, van synthetische
vezels, voor dames of voor meisjes

73 000

61.14

Kleding, niet elders genoemd noch
elders onder begrepen, van brei- of
haakwerk

90 000 kg

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem
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Toereikende
productie11

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

Productomschrijving

Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer vanuit
Canada naar de
Europese Unie
(eenheden, tenzij
anders
aangegeven)

61.15

Kousenbroeken, kousen,
kniekousen, sokken en dergelijke
artikelen, die met degressieve
compressie (bijvoorbeeld
aderspatkousen) daaronder
begrepen, van brei- of haakwerk

62.01

Overjassen, jekkers, capes, anoraks,
blousons en dergelijke artikelen,
niet van brei- of haakwerk, voor
heren of voor jongens, andere dan
de artikelen bedoeld bij post 62.03

96 000

62.02

Mantels, capes, anoraks, blousons
en dergelijke artikelen, niet van
brei- of haakwerk, voor dames of
voor meisjes, andere dan de
artikelen bedoeld bij post 62.04

99 000

98 000 kg

EU/CA/PI/Bijlage 5-A/nl 25

Toereikende
productie11

Productomschrijving

Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer vanuit
Canada naar de
Europese Unie
(eenheden, tenzij
anders
aangegeven)

62.03

Kostuums, ensembles,
colbertjassen, blazers en dergelijke,
lange en korte broeken (andere dan
zwembroeken) en zogenaamde
Amerikaanse overalls, niet van breiof haakwerk, voor heren of voor
jongens

95 000

62.04

Mantelpakken, broekpakken,
ensembles, blazers en andere jasjes,
japonnen, rokken, broekrokken,
lange en korte broeken (andere dan
zwembroeken) en zogenaamde
Amerikaanse overalls, niet van breiof haakwerk, voor dames of voor
meisjes

506 000

62.05

Overhemden, voor heren of voor
jongens, niet van brei- of haakwerk

15 000

62.06

Blouses en hemdblouses, voor
dames of voor meisjes, niet van
brei- of haakwerk

64 000

6210.40

Kleding voor heren of voor
jongens, vervaardigd van de
weefsels bedoeld bij post 59.03,
59.06 of 59.07, elders genoemd
noch elders onder begrepen, niet
van brei- of haakwerk

68 000 kg

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem
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Toereikende
productie11

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

Productomschrijving

Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer vanuit
Canada naar de
Europese Unie
(eenheden, tenzij
anders
aangegeven)

6210.50

Kleding voor dames of voor
meisjes, vervaardigd van de
weefsels bedoeld bij post 59.03,
59.06 of 59.07, elders genoemd
noch elders onder begrepen, niet
van brei- of haakwerk

30 000 kg

62.11

Trainingspakken, skipakken,
badpakken en zwembroeken;
andere kleding, elders genoemd
noch elders onder begrepen, niet
van brei- of haakwerk

52 000 kg

6212.10

Bustehouders, ook indien van breiof haakwerk

297 000

6212.20

Gaines (step-ins) en gainebroeken
(panty's), ook indien van brei- of
haakwerk

32 000

6212.30

Corseletten, ook indien van brei- of
haakwerk

40 000

6212.90

Bretels, jarretelles, kousenbanden
en dergelijke artikelen, alsmede
delen daarvan, ook indien van breiof haakwerk

16 000 kg
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Toereikende
productie11

Tabel C.3 – Jaarlijkse contingenten voor textiel dat vanuit de Europese Unie naar Canada wordt
uitgevoerd

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

Productomschrijving

Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer
vanuit de
Europese Unie
naar Canada
(nettogewicht in
kilogram, tenzij
anders
aangegeven)

Toereikende productie

5007.20

Weefsels, bevattende 85 of
meer gewichtspercenten
zijde of afval van zijde,
andere dan bourrette

83 000 m2

Weven.

5111.30

Weefsels, bevattende
hoofdzakelijk doch minder
dan 85 gewichtspercenten
gekaarde wol of gekaard fijn
haar, enkel of hoofdzakelijk
met synthetische of
kunstmatige stapelvezels
gemengd

205 000 m2

Weven.

51.12

Weefsels van gekamde wol
of van gekamd fijn haar

200 000

Weven.
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Productomschrijving

Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer
vanuit de
Europese Unie
naar Canada
(nettogewicht in
kilogram, tenzij
anders
aangegeven)

5208.39

Weefsels van katoen,
bevattende 85 of meer
gewichtspercenten katoen,
met een gewicht van niet
meer dan 200 g/m², geverfd,
met uitzondering van die
met drie- of
vierschachtskeperbinding,
waaronder gelijkzijdige
keperbinding en platbinding

116 000 m2

5401.10

Naaigarens van synthetische
filamenten, ook indien
opgemaakt voor de verkoop
in het klein

5402.11

Synthetische filamentgarens,
niet opgemaakt voor de
verkoop in het klein, garens
met een hoge sterktegraad,
van aramiden

54.04

Synthetische
monofilamenten van
67 decitex of meer en met
een dwarsdoorsnede die niet
meer dan 1 mm bedraagt;
strippen en artikelen van
dergelijke vorm
(bijvoorbeeld kunststro), van
synthetische textielstoffen,
waarvan de schijnbare
breedte niet meer dan 5 mm
bedraagt

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

Toereikende productie

Weven.

18 000

Extrusie van synthetische of
kunstmatige filamentgarens,
al dan niet samen met
spinnen; of
spinnen.

504 000

Extrusie van synthetische of
kunstmatige filamentgarens,
al dan niet samen met
spinnen; of
spinnen.

275 000

Extrusie van synthetische of
kunstmatige filamentgarens,
al dan niet samen met
spinnen; of
spinnen.
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Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

Productomschrijving

Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer
vanuit de
Europese Unie
naar Canada
(nettogewicht in
kilogram, tenzij
anders
aangegeven)

Toereikende productie

54.07

Weefsels van synthetische
filamentgarens, weefsels
vervaardigd van producten
bedoeld bij post 54.04
daaronder begrepen

56.03

Gebonden textielvlies, ook
indien geïmpregneerd,
bekleed, bedekt of met
inlagen, elders genoemd
noch elders onder begrepen

1 629 000

Alle andere processen dan
weven, met inbegrip van
naaldponsen.

5607.41

Bindtouw van polyethyleen
of van polypropyleen

813 000

Alle andere processen dan
weven, met inbegrip van
naaldponsen.

5607.49

Bindgaren, touw en kabel
van polyethyleen of van
polypropyleen, al dan niet
gevlochten, ook indien
geïmpregneerd, bekleed,
bedekt of ommanteld met
rubber of met kunststof (met
uitzondering van bindtouw)

347 000

Alle andere processen dan
weven, met inbegrip van
naaldponsen.

5702.42

Tapijten, van synthetische of
van kunstmatige
textielstoffen, geweven,
ongetuft en ongevlokt, met
pool, geconfectioneerd (met
uitzondering van "Kelim",
"Sumak", "Karamanie" e.d.
handgeweven tapijten)

636 000

187 000 m2
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Weven.

Weven; of
gebruik van een ander proces
dan weven, met inbegrip van
naaldponsen.

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

Productomschrijving

5703.20

Tapijten van nylon of andere
polyamiden, getuft, ook
indien geconfectioneerd

5704.90

Tapijten van vilt, niet getuft
of gevlokt, ook indien
geconfectioneerd (met
uitzondering van tegels met
een oppervlakte van niet
meer dan 0,3 m²)

59.03

Weefsels, geïmpregneerd,
bekleed of bedekt met, dan
wel met inlagen van
kunststof, andere dan
bandenkoordweefsel ("tyre
cord fabric") van garens met
een hoge sterktegraad van
nylon of van andere
polyamiden, van polyesters
of van viscoserayon

Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer
vanuit de
Europese Unie
naar Canada
(nettogewicht in
kilogram, tenzij
anders
aangegeven)

Toereikende productie

413 000 m2

Weven; of
gebruik van een ander proces
dan weven, met inbegrip van
naaldponsen.

1 830 000

Weven; of
gebruik van een ander proces
dan weven, met inbegrip van
naaldponsen.

209 000

Weven; of
het aanbrengen van een
deklaag, van flockprints, het
voorzien van inlagen of het
metalliseren, in alle gevallen
samen met ten minste twee
andere belangrijke
voorbereidende
afwerkingsbewerkingen
(zoals kalanderen, krimpvrij
maken) verlenen oorsprong
op voorwaarde dat ten minste
52,5 % aan waarde werd
toegevoegd in vergelijking
met de transactiewaarde of de
prijs af fabriek van het
product.
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Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

5904.10

5910.00

Productomschrijving

Linoleum, ook indien in
bepaalde vorm gesneden

Drijfriemen, drijfsnaren en
transportbanden, van
textielstoffen, ook indien
geïmpregneerd, bekleed,
bedekt met, dan wel met
inlagen van kunststof, of
versterkt met metaal of met
andere stoffen

Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer
vanuit de
Europese Unie
naar Canada
(nettogewicht in
kilogram, tenzij
anders
aangegeven)

Toereikende productie

61 000 m2

Weven; of
het aanbrengen van een
deklaag, van flockprints, het
voorzien van inlagen of het
metalliseren, in alle gevallen
samen met ten minste twee
andere belangrijke
voorbereidende
afwerkingsbewerkingen
(zoals kalanderen, krimpvrij
maken) verlenen oorsprong
op voorwaarde dat ten minste
52,5 % aan waarde werd
toegevoegd in vergelijking
met de prijs af fabriek van
het product.

298 000

Vervaardiging uit garen of uit
afval van weefsels, dan wel
uit lompen en vodden
bedoeld bij post 63.10;
weven; of
het aanbrengen van een
deklaag, van flockprints, het
voorzien van inlagen of het
metalliseren, in alle gevallen
samen met ten minste twee
andere belangrijke
voorbereidende
afwerkingsbewerkingen
(zoals kalanderen, krimpvrij
maken) verlenen oorsprong
op voorwaarde dat ten minste
52,5 % aan waarde werd
toegevoegd in vergelijking
met de prijs af fabriek van
het product.
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Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

59.11

6302.21

Productomschrijving

Producten en artikelen van
textiel, voor technisch
gebruik, bedoeld bij
aantekening 7 op
hoofdstuk 59

Beddenlinnen, bedrukt, van
katoen, ander dan dat van
brei- of haakwerk

Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer
vanuit de
Europese Unie
naar Canada
(nettogewicht in
kilogram, tenzij
anders
aangegeven)

Toereikende productie

160 000

Vervaardiging uit garen of uit
afval van weefsels, dan wel
uit lompen en vodden
bedoeld bij post 63.10;
weven; of
het aanbrengen van een
deklaag, van flockprints, het
voorzien van inlagen of het
metalliseren, in alle gevallen
samen met ten minste twee
andere belangrijke
voorbereidende
afwerkingsbewerkingen
(zoals kalanderen, krimpvrij
maken) verlenen oorsprong
op voorwaarde dat ten minste
52,5 % aan waarde werd
toegevoegd in vergelijking
met de prijs af fabriek van
het product.

176 000

Snijden en confectioneren
van weefsel; of
gebruik van een ander proces
dan weven, met inbegrip van
naaldponsen, samen met
confectioneren (met inbegrip
van snijden).
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Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

6302.31

6302.91

Productomschrijving

Beddenlinnen (niet bedrukt),
van katoen, ander dan dat
van brei- of haakwerk

Huishoudlinnen van katoen
(met uitzondering van
lussenstof), dweilen,
poetsdoeken, vaatdoeken en,
stofdoeken

Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer
vanuit de
Europese Unie
naar Canada
(nettogewicht in
kilogram, tenzij
anders
aangegeven)

Toereikende productie

216 000

Snijden en confectioneren
van weefsel;
gebruik van een ander proces
dan weven, met inbegrip van
naaldponsen, samen met
confectioneren (met inbegrip
van snijden); of
confectioneren voorafgegaan
door bedrukken.

20 000

Gebruik van een ander proces
dan weven, met inbegrip van
naaldponsen, samen met
confectioneren (met inbegrip
van snijden);
snijden en confectioneren
van weefsel; of
confectioneren voorafgegaan
door bedrukken.

EU/CA/PI/Bijlage 5-A/nl 34

Tabel C.4 – Jaarlijkse contingenten voor kleding die vanuit de Europese Unie naar Canada
wordt uitgevoerd

Productomschrijving

Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer vanuit
de Europese
Unie naar
Canada
(eenheden, tenzij
anders
aangegeven)

6105.10

Overhemden van brei- of
haakwerk, van katoen, voor
heren of voor jongens (met
uitzondering van nachthemden,
T-shirts, borstrokken en
onderhemden)

46 000

Snijden en
confectioneren van
weefsel.

61.06

Blouses en hemdblouses, van
brei- of haakwerk, voor dames
of voor meisjes (met
uitzondering van T-shirts,
borstrokken en onderhemden)

126 000

Snijden en
confectioneren van
weefsel.

61.09

T-shirts, borstrokken en
onderhemden, van brei- of
haakwerk

722 000

Snijden en
confectioneren van
weefsel.

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

12

Toereikende
productie12

Met betrekking tot de producten waarop tabel C.4 van toepassing is, wordt ervan uitgegaan
dat de in deze kolom opgenomen toereikende productie voldoende is om niet als de in
artikel 7 bedoelde ontoereikende productie te worden beschouwd.
EU/CA/PI/Bijlage 5-A/nl 35

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

61.10

61.14

Productomschrijving

Truien, jumpers, pullovers, slipovers, vesten en dergelijke
artikelen van brei- of haakwerk
(met uitzondering van
gewatteerde vesten)

Andere kleding, niet elders
genoemd noch elders onder
begrepen, van brei- of haakwerk

Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer vanuit
de Europese
Unie naar
Canada
(eenheden, tenzij
anders
aangegeven)

Toereikende
productie12

537 000

Snijden en
confectioneren van
weefsel; of
direct in vorm breien
voor producten die niet
aan elkaar moeten
worden genaaid of
moeten worden
samengevoegd.

58 000 kg

Snijden en
confectioneren van
weefsel; of
direct in vorm breien
voor producten die niet
aan elkaar moeten
worden genaaid of
moeten worden
samengevoegd.
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Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

Productomschrijving

61.15

Kousenbroeken, kousen,
kniekousen, sokken en
dergelijke artikelen, die met
degressieve compressie
(bijvoorbeeld aderspatkousen)
daaronder begrepen (met
uitzondering van die voor
baby's)

6202.11

Mantels, regenjassen, capes e.d.
artikelen, van wol of van fijn
haar, voor dames of voor
meisjes, niet van brei- of
haakwerk

6202.93

Anoraks, blousons en dergelijke
artikelen, van synthetische of
kunstmatige vezels, voor dames
of voor meisjes, niet van breiof haakwerk

Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer vanuit
de Europese
Unie naar
Canada
(eenheden, tenzij
anders
aangegeven)

1 691 000 paar

Toereikende
productie12

Snijden en
confectioneren van
weefsel; of
direct in vorm breien
voor producten die niet
aan elkaar moeten
worden genaaid of
moeten worden
samengevoegd.

15 000

Snijden en
confectioneren van
weefsel.

16 000

Snijden en
confectioneren van
weefsel.
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Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

6203.11

Productomschrijving

Kostuums van wol of van fijn
haar, voor heren of voor jongens

Kostuums (met uitzondering
van die van wol of van fijn
haar), ensembles, colbertjassen,
blazers en dergelijke, lange en
6203.12-6203.49 korte broeken en zogenaamde
Amerikaanse overalls, voor
heren of voor jongens (andere
dan die van brei- of haakwerk
en zwembroeken)

62.04

Mantelpakken, broekpakken,
ensembles, blazers en andere
jasjes, japonnen, rokken,
broekrokken, lange en korte
broeken en zogenaamde
Amerikaanse overalls, voor
dames of voor meisjes (andere
dan die van brei- of haakwerk
en badpakken en zwembroeken)

Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer vanuit
de Europese
Unie naar
Canada
(eenheden, tenzij
anders
aangegeven)

Toereikende
productie12

39 000

Snijden en
confectioneren van
weefsel.

281 000

Snijden en
confectioneren van
weefsel.

537 000

Snijden en
confectioneren van
weefsel.
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Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

Productomschrijving

Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer vanuit
de Europese
Unie naar
Canada
(eenheden, tenzij
anders
aangegeven)

Toereikende
productie12

6205.20

Overhemden van katoen, voor
heren of voor jongens, andere
dan die van brei- of haakwerk

182 000

Snijden en
confectioneren van
weefsel.

62.10

Kleding vervaardigd van de
weefsels bedoeld bij post 56.02,
56.03, 59.03, 59.06 of 59.07
(andere dan die van brei- of
haakwerk en babykleding)

19 000

Snijden en
confectioneren van
weefsel.

62.11

Trainingspakken, skipakken,
badpakken en zwembroeken en
andere kleding, elders genoemd
noch elders onder begrepen
(andere dan die van brei- of
haakwerk)

85 000 kg

Snijden en
confectioneren van
weefsel.

62.12

Bustehouders, gaines (step-ins),
korsetten, bretels, jarretelles,
kousenbanden en dergelijke
artikelen, alsmede delen
daarvan, van alle soorten van
textiel, ook indien elastisch, die
van brei- of haakwerk daaronder
begrepen (met uitzondering van
gordels en corseletten die geheel
uit rubber bestaan)

26 000 dozijnen

Snijden en
confectioneren van
weefsel.
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Bepalingen met betrekking tot verhoging in verband met de tabellen C.1, C.2, C.3 en C.4
1.

Indien meer dan 80 % van het oorsprongscontingent voor een in de tabellen C.1, C.2, C.3
of C.4 opgenomen product in de loop van een kalenderjaar wordt gebruikt, zal het
oorsprongscontingent voor het volgende kalenderjaar worden verhoogd. De verhoging
bedraagt 3 % van het aan dat product in het voorafgaande kalenderjaar toegewezen
oorsprongscontingent. De bepaling met betrekking tot verhoging is voor het eerst van
toepassing na het verstrijken van het eerste volledige kalenderjaar volgend op de datum van
inwerkingtreding van deze overeenkomst. De jaarlijkse oorsprongscontingenten kunnen
gedurende een periode van maximaal tien jaar worden verhoogd.

2.

Elke verhoging van het oorsprongscontingent treedt in het eerste kwartaal van het
daaropvolgende kalenderjaar in werking. Wanneer aan de voorwaarde van lid 1 is voldaan,
stelt de partij van invoer de partij van uitvoer hiervan schriftelijk in kennis en stelt haar, in
voorkomend geval, in kennis van de verhoging van het oorsprongscontingent en de datum
waarop de verhoging wordt toegepast. De partijen zien erop toe dat het verhoogde
oorsprongscontingent en de datum waarop het van toepassing wordt, openbaar worden
gemaakt.

Bepalingen met betrekking tot herziening in verband met de tabellen C.1, C.2, C.3 en C.4
Op verzoek van een partij komen de partijen bijeen voor de herziening van de producthoeveelheden
van de contingenten op basis van de ontwikkelingen in de relevante markten en sectoren. De
partijen kunnen herzieningen voorstellen aan het Comité voor de handel in goederen.
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Afdeling D – Voertuigen
Tabel D.1 – Jaarlijkse contingenten voor voertuigen die vanuit Canada naar de Europese Unie
worden uitgevoerd

Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

Productomschrijving

8703.21

Andere voertuigen met een motor
met vonkontsteking en met op- en
neergaande zuigers: met een
cilinderinhoud van niet meer dan
1 000 cm3

8703.22

Andere voertuigen met een motor
met vonkontsteking en met op- en
neergaande zuigers: met een
cilinderinhoud van meer dan
1 000 doch niet meer dan 1 500 cm3

8703.23

Andere voertuigen met een motor
met vonkontsteking en met op- en
neergaande zuigers: met een
cilinderinhoud van meer dan
1 500 doch niet meer dan 3 000 cm3

Toereikende
productie

Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer vanuit
Canada naar de
Europese Unie
(eenheden)

Productie waarbij
de waarde van alle
gebruikte niet van
oorsprong zijnde
materialen niet
hoger is dan:
a) 70 % van de
transactiewaard
e of de prijs af
fabriek van het
product; of
b) 80 % van de
nettokostprijs
van het product.

100 000
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Indeling op
basis van het
geharmoniseerd
systeem

Productomschrijving

8703.24

Andere voertuigen met een motor
met vonkontsteking en met op- en
neergaande zuigers: met een
cilinderinhoud van meer dan
3 000 cm3

8703.31

Andere voertuigen met een motor
met zelfontsteking (diesel- of
semidieselmotor): met een
cilinderinhoud van niet meer dan
1 500 cm3

8703.32

Andere voertuigen met een motor
met zelfontsteking (diesel- of
semidieselmotor): met een
cilinderinhoud van meer dan
1 500 doch niet meer dan 2 500 cm3

8703.33

Andere voertuigen met een motor
met zelfontsteking (diesel- of
semidieselmotor): met een
cilinderinhoud van meer dan
2 500 cm3

8703.90

Andere

Toereikende
productie
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Jaarlijks
contingent voor
de uitvoer vanuit
Canada naar de
Europese Unie
(eenheden)

Aantekening 1
De partijen komen overeen cumulatie met de Verenigde Staten toe te passen overeenkomstig de
volgende bepalingen:
op voorwaarde dat er tussen elk van de partijen en de Verenigde Staten een
vrijhandelsovereenkomst van kracht is in overeenstemming met de WTO-verplichtingen van de
partijen en de partijen overeenstemming bereiken over alle toepasselijke voorwaarden, worden alle
materialen van hoofdstuk 84, 85, 87 of 94 van het geharmoniseerd systeem die van oorsprong zijn
uit de Verenigde Staten en in Canada of in de Europese Unie worden gebruikt voor de productie
van een product van onderverdeling 8703.21 tot en met 8703.90 van het geharmoniseerd systeem,
als van oorsprong beschouwd. Zonder vooruit te lopen op het resultaat van de onderhandelingen
over een vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, wordt tijdens
de besprekingen over de toepasselijke voorwaarden indien nodig overlegd met het oog op het
waarborgen van de consistentie tussen de berekeningsmethode die is overeengekomen tussen de
Europese Unie en de Verenigde Staten en de methode die voor producten van hoofdstuk 87 van
toepassing is in het kader van deze overeenkomst.
Eén jaar na de datum van toepassing van deze cumulatie zal tabel D.1 dus vervallen.
De toepassing van cumulatie en de schrapping van aantekening 1 zal ter informatie worden
bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Bepaling met betrekking tot herziening:
indien de cumulatie met de Verenigde Staten zeven jaar na de inwerkingtreding van deze
overeenkomst nog niet in werking is getreden, komen beide partijen op verzoek van een van de
partijen bijeen om deze bepalingen te herzien.
Alternatieve productspecifieke oorsprongsregels voor producten van post 87.02:
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voor producten van post 87.02 die vanuit Canada naar de Europese Unie worden uitgevoerd, geldt
de volgende oorsprongsregel als alternatief voor de in bijlage 5 vermelde oorsprongsregel:
een wijziging van post, met uitzondering van de posten 87.06 tot en met 87.08; of
een wijziging in deze post of de posten 87.06 tot en met 87.08, ongeacht of er een wijziging
van post is, op voorwaarde dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen van
deze post of de posten 87.06 tot en met 87.08 niet meer dan 50 % van de transactiewaarde
of de prijs af fabriek van het product bedraagt.
Deze oorsprongsregel geldt voor de in Canada gevestigde ondernemingen en hun opvolgers die
producten van post 87.02 in Canada produceren, vanaf de afronding van de onderhandelingen op
1 augustus 2014.
Aantekening 2
De partijen komen overeen cumulatie met de Verenigde Staten toe te passen overeenkomstig de
volgende bepalingen:
op voorwaarde dat er tussen elk van de partijen en de Verenigde Staten een
vrijhandelsovereenkomst van kracht is in overeenstemming met de WTO-verplichtingen van de
partijen en de partijen overeenstemming bereiken over alle toepasselijke voorwaarden, worden alle
materialen van hoofdstuk 84, 85, 87 of 94 van het geharmoniseerd systeem die van oorsprong zijn
uit de Verenigde Staten en in Canada of in de Europese Unie worden gebruikt voor de productie
van een product van post 87.02 van het geharmoniseerd systeem, als van oorsprong beschouwd.
Eén jaar na de datum van toepassing van deze cumulatie zullen de alternatieve productspecifieke
oorsprongsregels voor producten van post 87.02 vervallen.
De toepassing van cumulatie en de schrapping van aantekening 2 zal ter informatie worden
bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
________________
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BIJLAGE 6
GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING
BETREFFENDE OORSPRONGSREGELS VOOR TEXTIEL EN KLEDING
1.

In het kader van deze overeenkomst is de handel in textiel en kleding tussen de partijen
gebaseerd op het beginsel dat dubbele verwerking oorsprong verleent, zoals blijkt uit bijlage 5
(Productspecifieke oorsprongsregels) van het protocol inzake de oorsprongsregels en
oorsprongsprocedures.

2.

Om een aantal redenen, waaronder het ontbreken van een negatief cumulatief effect op de
producenten van de EU, komen de partijen echter overeen om af te wijken van lid 1 door te
voorzien in beperkte wederzijdse oorsprongscontingenten voor textiel en kleding. Deze
oorsprongscontingenten worden uitgedrukt in volumes die per productcategorie zijn
ingedeeld, en daarin wordt voor een beperkt en duidelijk afgelijnd gamma aan
productcategorieën verven als gelijkwaardig met bedrukken beschouwd.

3.

De partijen bevestigen dat deze oorsprongscontingenten, die een uitzondering vormen, strikt
zullen worden toegepast overeenkomstig het protocol inzake de oorsprongsregels en
oorsprongsprocedures.

________________
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BIJLAGE 7
GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN
BETREFFENDE HET VORSTENDOM ANDORRA
EN DE REPUBLIEK SAN MARINO
GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE HET VORSTENDOM
ANDORRA
1.

Producten van oorsprong uit het Vorstendom Andorra die onder de hoofdstukken 25 tot en
met 97 van het geharmoniseerd systeem vallen, worden door Canada aanvaard als producten
van oorsprong uit de Europese Unie in de zin van deze overeenkomst, op voorwaarde dat de
douane-unie, opgericht bij Besluit 90/680/EEG van de Raad van 26 november 1990
betreffende het sluiten van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de
Europese Economische Gemeenschap en het Prinsdom Andorra van kracht blijft.

2.

Het protocol inzake de oorsprongsregels en oorsprongsprocedures is van overeenkomstige
toepassing bij het vaststellen van de oorsprong van de in lid 1 van deze gezamenlijke
verklaring bedoelde producten.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE DE REPUBLIEK SAN
MARINO
1.

Producten van oorsprong uit de Republiek San Marino worden door Canada aanvaard als
producten van oorsprong uit de Europese Unie in de zin van deze overeenkomst, op
voorwaarde dat deze producten vallen onder de Overeenkomst tot instelling van een douaneunie en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San
Marino, gedaan te Brussel op 16 december 1991, en dat deze overeenkomst van kracht blijft.

2.

Het protocol inzake de oorsprongsregels en oorsprongsprocedures is van overeenkomstige
toepassing bij het vaststellen van de oorsprong van de in lid 1 van deze gezamenlijke
verklaring bedoelde producten.

________________
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