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Κζμα: « *Κοινοποίθςθ Απόφαςθσ 1/2021 του Συμβουλίου Σφνδεςθσ ΕΕ-Λορδανίασ τθσ 15θσ Απριλίου 
2021 για τθν τροποποίθςθ τθσ ευρωμεςογειακισ ςυμφωνίασ περί ςυνδζςεωσ μεταξφ των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων και των κρατϊν μελϊν τουσ, αφενόσ, και του Χαςεμιτικοφ Βαςιλείου τθσ Λορδανίασ, 
αφετζρου, με τθν αντικατάςταςθ του πρωτοκόλλου 3 αυτισ ςχετικά με τον οριςμό τθσ ζννοιασ 
«καταγόμενα προϊόντα» ι «προϊόντα καταγωγισ» και τισ μεκόδουσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ.                           
*Συνοπτικι παρουςίαςθ τθσ Ρεριφερειακισ Σφμβαςθσ για τουσ πανευρωμεςογειακοφσ  
προτιμθςιακοφσ κανόνεσ καταγωγισ και τθσ κζςπιςθσ τροποποιθμζνου ςυνόλου κανόνων οι οποίοι κα 
είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν διμερϊσ ωσ εναλλακτικοί κανόνεσ καταγωγισ (μζςω τθσ 
τροποποίθςθσ /αντικατάςταςθσ των πρωτοκόλλων καταγωγισ) αντί των κανόνων που προβλζπονται 
ςτθ περιφερειακι ςφμβαςθ, εν αναμονι τθσ οριςτικοποίθςθσ και τθσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ τροποποίθςθσ 
τθσ περιφερειακισ ςφμβαςθσ» 

                   Σχετ.:  1) Θ αρικ. Δ990/528/23-07-2002 ΔΥΟΟ (Κοιν/ςθ τθσ Ευρωμεςογειακισ Συμφωνίασ Σφνδεςθσ ΕΕ-Ιορδανίασ). 
     2) Θ αρικ. Δ 1279/762/10-08-2006 ΔΥΟΟ (Κοιν/ςθ τθσ Απόφαςθσ 1/2006 για τθν τροποποίθςθ του   

 Ρρωτοκόλλου 3 τθσ Ευρωμεςογειακισ Συμφωνίασ Σφνδεςθσ ΕΕ-Ιορδανίασ, για τον οριςμό τθσ ζννοιασ   
 «καταγόμενα προϊόντα» ι «προϊόντα καταγωγισ» και για τισ μεκόδουσ Διοικθτικισ Συνεργαςίασ).  

        3) Θ αρικ. πρωτ. Δ. 941/559/30.05.2006 ΔΥΟΟ (Ρανευρωμεςογειακι Ηϊνθ Ελευκζρων Συναλλαγϊν).  
        4) Το αρ. πρωτ. ΤAXUD/5137536/28-08-2020 ζγγραφο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Transitional Rules of Origin 

   – Proposals adopted by the European Commission)  
         5) Το αρικ. πρωτ. TAXUD/2387758/04-04-2019 ζγγραφο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Revision of the PEM    

   Convention on Rules of Orgin – Implementaion of the revised rules as alternative rules in case of no  
   consensus on the revision of the Convention) 

Α. Σε ςυνζχεια των ανωτζρω ςχετικϊν, ςασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι, τθν εν κζματι 

Απόφαςθ, που δθμοςιεφκθκε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (L164/10.05.2021) 

ςχετικά με τθν τροποποίθςθ τθσ ευρωμεςογειακισ ςυμφωνίασ περί ςυνδζςεωσ μεταξφ των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των κρατϊν μελϊν τουσ, αφενόσ, και του Χαςεμιτικοφ Βαςιλείου τθσ Ιορδανίασ, αφετζρου, 

με τθν αντικατάςταςθ του πρωτοκόλλου 3 αυτισ ςχετικά με τον οριςμό τθσ ζννοιασ «καταγόμενα 

προϊόντα» ι «προϊόντα καταγωγισ» και τισ μεκόδουσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ. 

Β. Στα πλαίςια μίασ ςυνοπτικισ αναφοράσ ςτθν Ρεριφερειακι Σφμβαςθ («Σφμβαςθ») για τουσ 

πανευρωμεςογειακοφσ κανόνεσ καταγωγισ και τθσ κζςπιςθσ τροποποιθμζνου ςυνόλου κανόνων οι οποίοι 

κα είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν διμερϊσ ωσ εναλλακτικοί κανόνεσ καταγωγισ αντί των κανόνων  

που προβλζπονται ςτθ περιφερειακι ςφμβαςθ επιςθμαίνονται τα ακόλουκα:  

http://www.aade.gr/
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Υπενκυμίηεται ότι θ πανευρωμεςογειακι ηϊνθ ελευκζρων ςυναλλαγϊν αποτελείται από ζνα 

δίκτυο ςυμφωνιϊν ελευκζρων ςυναλλαγϊν, με ταυτόςθμουσ κανόνεσ καταγωγισ, βάςει των οποίων 

επιτρζπεται θ διαγϊνια ςϊρευςθ. Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο τθσ πανευρωμεςογειακισ ηϊνθσ, για να 

εφαρμοςκεί θ διαγϊνια ςϊρευςθ μεταξφ κάποιων χωρϊν κα πρζπει να ζχει υπογραφεί και τεκεί ςε 

εφαρμογι ςυμφωνία ελευκζρων ςυναλλαγϊν μεταξφ κακενόσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ με όλα τα 

υπόλοιπα, οι οποίεσ περιλαμβάνουν πρωτόκολλα καταγωγισ με πανομοιότυπουσ κανόνεσ καταγωγισ 

*ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ (ςειρά C), δθμοςιεφεται Ανακοίνωςθ – MATRIX ςτθν οποία 

παρουςιάηονται ςε μορφι  Ρίνακα οι θμερομθνίεσ εφαρμογισ των κανόνων καταγωγισ που προβλζπουν 

διαγϊνια ςϊρευςθ ςτο πλαίςιο τθσ πανευρωμεςογειακισ ηϊνθσ+. 

Ωςτόςο, το προαναφερόμενο δίκτυο των διμερϊν ςυμφωνιϊν μεταξφ των χωρϊν τθσ 

πανευρωμεςογειακισ ηϊνθσ παρουςιάηει δυςκολίεσ ςτθ διαχείριςι του, δεδομζνου ότι κάκε τροποποίθςθ 

ενόσ πρωτοκόλλου καταγωγισ μεταξφ δυο μερϊν τθσ ηϊνθσ απαιτεί ταυτόςθμεσ τροποποιιςεισ ςε κάκε 

ζνα από τα πρωτόκολλα μεταξφ όλων των υπολοίπων μερϊν.  

Βάςει των προαναφερομζνων, προτάκθκε θ αντικατάςταςθ του ιςχφοντοσ δικτφου των διμερϊν 

πρωτοκόλλων καταγωγισ των ςυμφωνιϊν από ζνα ενιαίο νομικό κείμενο που κα ζχει τθ μορφι 

Ρεριφερειακισ Σφμβαςθσ (Regional Convention) ςχετικά με τουσ πανευρωμεςογειακοφσ προτιμθςιακοφσ 

κανόνεσ καταγωγισ, ςτθν οποία κα παραπζμπουν οι επιμζρουσ ςυμφωνίεσ ελευκζρων ςυναλλαγϊν που 

εφαρμόηονται μεταξφ των χωρϊν τθσ ηϊνθσ (με τθν κακιζρωςθ τθσ Ρεριφερειακισ Σφμβαςθσ για τουσ 

προτιμθςιακοφσ κανόνεσ καταγωγισ, είναι ευκολότερθ θ διαχείριςι τθσ και κατά ςυνζπεια κακίςταται 

εφικτό το χρόνιο αίτθμα των οικονομικϊν φορζων για απλοφςτευςθ των υφιςτάμενων κανόνων 

καταγωγισ ϊςτε να ανταποκρίνονται καλφτερα ςτθν τρζχουςα οικονομικι πραγματικότθτα).  

Το κείμενο τθσ Ρεριφερειακισ Σφμβαςθσ επιςυνάπτεται ςτθν Απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ 26θσ 

Μαρτίου 2012 (2013/94/ΕΕ) ςχετικά με τθ ςφναψθ τθσ Ρεριφερειακισ Σφμβαςθσ για 

πανευρωμεςογειακοφσ προτιμθςιακοφσ κανόνεσ καταγωγισ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 

τθσ ΕΕ (L 54/26.2.2013). Με τθν εν λόγω Σφμβαςθ κεςπίηονται διατάξεισ ςχετικά με τθν καταγωγι των 

προϊόντων που αποτελοφν αντικείμενο εμπορίου ςτο πλαίςιο ςυμφωνιϊν μεταξφ των ςυμβαλλομζνων 

μερϊν ενϊ οι ζννοιεσ «καταγόμενα προϊόντα» ι «προϊόντα καταγωγισ» και οι μζκοδοι διοικθτικισ 

ςυνεργαςίασ κακορίηονται ςτα Ρροςαρτιματά τθσ. Ειδικότερα, ςτο Ρροςάρτθμα Λ κακορίηονται οι γενικοί 

κανόνεσ για τον οριςμό τθσ ζννοιασ των «καταγόμενων προϊόντων» ι «προϊόντων καταγωγισ» και οι 

μζκοδοι διοικθτικισ ςυνεργαςίασ, ενϊ ςτο Ρροςάρτθμα ΛΛ κακορίηονται ειδικζσ διατάξεισ που 

εφαρμόηονται μεταξφ οριςμζνων ςυμβαλλομζνων μερϊν κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων του 

Ρροςαρτιματοσ Ι. 

Σκοπόσ δθλαδι τθσ Σφμβαςθσ, είναι θ ενςωμάτωςθ των υφιςτάμενων διμερϊν κακεςτϊτων για 
τουσ κανόνεσ καταγωγισ ςε πολυμερζσ πλαίςιο, χωρίσ να κίγονται οι αρχζσ που κακορίηονται ςτισ 
ςυναφείσ ςυμφωνίεσ που ζχουν ςυναφκεί μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν. 

Στθν παροφςα φάςθ, είναι ςε εξζλιξθ  θ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ του αρχικοφ κειμζνου τθσ 

Σφμβαςθσ όπωσ αυτό ζχει δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ.  Θ διαδικαςία τροποποίθςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, θ οποία βρίςκεται ςε εξζλιξθ, οδιγθςε ςε ζνα νζο ςφνολο εκςυγχρονιςμζνων και πιο 

ευζλικτων κανόνων καταγωγισ. Ωςτόςο, για τθν επίςθμθ τροποποίθςθ / ανακεϊρθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

απαιτείται ομόφωνθ ψιφοσ των ςυμβαλλόμενων μερϊν. Το γεγονόσ ότι οριςμζνα ςυμβαλλόμενα μζρθ 

εξακολουκοφν να προβάλλουν αντιρριςεισ ωσ προσ τθν τροποποίθςθ ενζχει κίνδυνο κακυςτζρθςθσ τθσ 

ζγκριςισ τθσ. Επιπλζον, δεδομζνου του αρικμοφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν και των αντίςτοιχων 

εςωτερικϊν τουσ διαδικαςιϊν που απαιτοφνται ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ψθφίςουν επί τθσ επίςθμθσ 

ζγκριςθσ και να προετοιμάςουν τθν ζναρξθ ιςχφοσ των τροποποιθμζνων κανόνων, δεν είναι δυνατόν να 

κακοριςτεί ςαφζσ χρονοδιάγραμμα για τθν εφαρμογι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ. 
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 Σε αυτό το πλαίςιο, 20 ςυμβαλλόμενα μζρθ μεταξφ των οποίων και θ Ιορδανία, ζχουν ηθτιςει να 

αρχίςουν να εφαρμόηουν το ςυντομότερο δυνατόν το τροποποιθμζνο ςφνολο κανόνων 

εναλλακτικά προσ τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ τθσ ςφμβαςθσ εν αναμονι τθσ ζκβαςθσ τθσ διαδικαςίασ 

τροποποίθςθσ. Συνεπϊσ, τα πρωτόκολλα καταγωγισ όςον αφορά τον οριςμό τθσ ζννοιασ 

«καταγόμενα προϊόντα» ι «προϊόντα καταγωγισ» και για τισ μεκόδουσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ 

των διμερϊν ςυμφωνιϊν μεταξφ των εν λόγω χωρϊν τθσ πανευρωμεςογειακισ ηϊνθσ και τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κα πρζπει να αντικαταςτακοφν από νζο πρωτόκολλο το οποίο κα 

προβλζπει ζνα εναλλακτικό ςφνολο κανόνων καταγωγισ και κα περιλαμβάνει δυναμικι 

παραπομπι ςτθ ςφμβαςθ, ϊςτε να παραπζμπει πάντα ςτθν  τελευταία ζκδοςθ τθσ ιςχφουςασ 

ςφμβαςθσ. Οπότε, όταν ςυμφωνθκεί θ ανακεϊρθςθ τθσ Σφμβαςθσ, αυτό κα οδθγιςει 

(αυτομάτωσ) ςτθν παραπομπι που αναφζρεται ςτο κείμενο τθσ ανακεωρθμζνθσ Σφμβαςθσ. 

Δθλαδι, δεν κα χρειαςτοφν περαιτζρω τροποποιιςεισ των πρωτοκόλλων των ςυμβαλλόμενων 

μερϊν όταν ψθφιςτεί θ ανακεϊρθςθ τθσ Σφμβαςθσ ΡΕΜ.  

 Συγκεκριμζνα, ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ (και των παρεμφερϊν 

Αποφάςεων των άλλων ςυμβαλλόμενων μερϊν που επρόκειτο να εκδοκοφν), θ δυναμικι 

παραπομπι  ειςάγεται μζςω τθσ διάταξθσ ςτο άρκρο 1, ςτθν παράγραφο 1 όπου αναφζρεται ςτθ 

Σφμβαςθ (L54/26-2-2013) και ςυγκεκριμζνα αναφζρει «όπωσ τροποποιικθκε τελευταία». Ενϊ το 

Ρροςάρτθμα Α ςτα διμερι πρωτόκολλα ειςάγει τουσ εναλλακτικοφσ κανόνεσ καταγωγισ. 

Οι εν λόγω εναλλακτικοί κανόνεσ καταγωγισ που είναι αποτζλεςμα 10ετοφσ διαπραγμάτευςθσ, 

προορίηονται για προςωρινι εφαρμογι, ςε προαιρετικι και διμερι βάςθ, από τθν ΕΕ και τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ (που ζχουν ηθτιςει να αρχίςουν να εφαρμόηουν το ςυντομότερο δυνατόν το 

τροποποιθμζνο ςφνολο κανόνων εναλλακτικά προσ τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ τθσ ςφμβαςθσ), εν αναμονι 

τθσ ςφναψθσ και ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ. Σκοπόσ τουσ είναι να εφαρμοςτοφν 

εναλλακτικά προσ τουσ κανόνεσ τθσ ςφμβαςθσ, διότι οι κανόνεσ τθσ ςφμβαςθσ ζχουν κακοριςτεί χωρίσ να 

κίγουν τισ αρχζσ που κακορίηονται ςτισ ςυναφείσ ςυμφωνίεσ και ςε άλλεσ ςχετικζσ διμερείσ ςυμφωνίεσ 

μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν. Συνεπϊσ, αυτοί οι κανόνεσ δεν κα είναι υποχρεωτικοί αλλά κα 

εφαρμόηονται προαιρετικά από οικονομικοφσ φορείσ που επικυμοφν να χρθςιμοποιιςουν προτιμιςεισ 

που βαςίηονται ςε αυτοφσ αντί για προτιμιςεισ βάςει τθσ ςφμβαςθσ. Δεν προορίηονται να 

τροποποιιςουν τθ ςφμβαςθ, θ οποία κα ςυνεχίςει να εφαρμόηεται μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν, 

και δεν κα μεταβάλουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλόμενων μερϊν βάςει τθσ 

ςφμβαςθσ.   

Επιςθμαίνεται ότι το κείμενο του Ραραρτιματοσ των Αποφάςεων των ςυμβαλλόμενων μερϊν που 

ςυμφϊνθςαν να εφαρμόςουν ζνα εναλλακτικό ςφνολο κανόνων καταγωγισ βαςιηόμενων ςε εκείνουσ 

τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, οι οποίοι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν διμερϊσ ωσ εναλλακτικοί 

κανόνεσ καταγωγισ αντί των κανόνων που προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ (όπωσ και ςτθν κοινοποιοφμενθ 

Απόφαςθ), και  που αντικακιςτά τα πρωτόκολλα των διμερϊν ςυμφωνιϊν,  κα είναι πανομοιότυπο. 

Γ. Θ κοινοποιοφμενθ με το παρόν ζγγραφο Απόφαςθ 1/2021 του Συμβουλίου Σφνδεςθσ ΕΕ-Ιορδανίασ 

αφορά ουςιαςτικά ςτθν πράξθ με τθν οποία κα μποροφν ςτθν προτιμθςιακι ςυμφωνία ΕΕ-Ιορδανίασ να 

εφαρμοςτοφν – αντί των κανόνων που προβλζπονται ςτθν τρζχουςα ςφμβαςθ (L54/26-2-2013) - ωσ 

εναλλακτικοί κανόνεσ καταγωγισ, οι κανόνεσ καταγωγισ που βαςίηονται ςτθν τροποποιθμζνθ ςφμβαςθ.  

Ειδικότερα, ςτο άρκρο 1 αυτισ ορίηεται ότι το Ρρωτόκολλο 3 τθσ ευρωμεςογειακισ ςυμφωνίασ περί 

ςυνδζςεωσ μεταξφ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των κρατϊν μελϊν τουσ, αφενόσ, και του Χαςεμιτικοφ 

Βαςιλείου τθσ Ιορδανίασ, αφετζρου, όςον αφορά τον οριςμό τθσ ζννοιασ «καταγόμενα προϊόντα» ι 

«προϊόντα καταγωγισ» και τισ μεκόδουσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ αντικακίςταται από το κείμενο που 

παρατίκεται ςτο παράρτθμα τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ. 
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Δ.  Επί του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ  τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ επιςθμαίνονται τα κάτωκι:  

 ΓΕΝΛΚΑ 
 
Σφμφωνα με το άρκρο 1, παράγραφο 1, του πρωτοκόλλου 3 για τον οριςμό τθσ ζννοιασ “καταγόμενα 
προϊόντα” ι “προϊόντα καταγωγισ” και τισ μεκόδουσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ, για τουσ ςκοποφσ τθσ 
εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ, εφαρμόηονται το Ρροςάρτθμα I και οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ρροςαρτιματοσ 
II τθσ περιφερειακισ ςφμβαςθσ για πανευρωμεςογειακοφσ προτιμθςιακοφσ κανόνεσ καταγωγισ *Σφμβαςθ 
(L 54/26.2.2013)], όπωσ τροποποιικθκε τελευταία και δθμοςιεφτθκε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
-Πλεσ οι παραπομπζσ ςτθ «ςυναφι ςυμφωνία» ςτο προςάρτθμα I και ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του 
προςαρτιματοσ II τθσ Σφμβαςθσ, νοοφνται ωσ παραπομπζσ ςτθν παροφςα ςυμφωνία, βάςει του άρκρου 1, 
παράγραφοσ 2, του πρωτοκόλλου 3. 

-Σφμφωνα με το άρκρο 2, του πρωτοκόλλου 3, για τουσ ςκοποφσ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ, προϊόντα τα 

οποία αποκτοφν χαρακτιρα προτιμθςιακισ καταγωγισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του προςαρτιματοσ Α 

του κοινοποιοφμενου πρωτοκόλλου («μεταβατικοί κανόνεσ»), κεωροφνται επίςθσ προϊόντα καταγωγισ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι Χαςεμιτικοφ Βαςιλείου τθσ Ιορδανίασ. 

 Οι μεταβατικοί κανόνεσ ιςχφουν ζωσ ότου τεκεί ςε ιςχφ θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ επί τθσ οποίασ 

βαςίηονται οι μεταβατικοί κανόνεσ. 
 

 Επί του Ρροςαρτιματοσ Α του τροποποιθμζνου πρωτοκόλλου «ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΟΛ ΕΦΑΜΟΣΤΕΟΛ 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ» - Κανόνεσ προσ προαιρετικι εφαρμογι μεταξφ των ςυμβαλλόμενων 
μερϊν τθσ περιφερειακισ ςφμβαςθσ για πανευρωμεςογειακοφσ προτιμθςιακοφσ κανόνεσ 
καταγωγισ, εν αναμονι τθσ ςφναψθσ και ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ (ςτο 
εξισ: οι κανόνεσ ι οι μεταβατικοί κανόνεσ)  

 
Υπενκυμίηεται ότι οι μεταβατικοί κανόνεσ του Ρροςαρτιματοσ Α, προορίηονται για προςωρινι εφαρμογι, 
ςε προαιρετικι και διμερι βάςθ, από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ τθσ ςφμβαςθσ, εν αναμονι τθσ ςφναψθσ και 
ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ. Θα εφαρμόηονται διμερϊσ ςτισ ςυναλλαγζσ μεταξφ των 
ςυμβαλλόμενων μερϊν που ςυμφωνοφν να παραπζμπουν ςε αυτοφσ ι να τουσ περιλαμβάνουν ςτισ 
διμερείσ τουσ προτιμθςιακζσ εμπορικζσ ςυμφωνίεσ. Σκοπόσ των παρόντων κανόνων είναι να εφαρμοςτοφν 
εναλλακτικά προσ τουσ κανόνεσ τθσ ςφμβαςθσ οι οποίοι, όπωσ προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ, δεν κίγουν τισ 
αρχζσ που ορίηονται ςτισ ςυναφείσ ςυμφωνίεσ και ςε άλλεσ ςχετικζσ διμερείσ ςυμφωνίεσ μεταξφ των 
ςυμβαλλόμενων μερϊν. Συνεπϊσ, οι κανόνεσ δεν κα είναι υποχρεωτικοί αλλά κα εφαρμόηονται 
προαιρετικά από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που επικυμοφν να ηθτιςουν προτιμθςιακό κακεςτϊσ με βάςθ 
αυτοφσ τουσ κανόνεσ αντί για τουσ κανόνεσ τθσ ςφμβαςθσ. Δεν προορίηονται να τροποποιιςουν τθ 
ςφμβαςθ, θ οποία κα ςυνεχίςει να εφαρμόηεται πλιρωσ μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν τθσ 
ςφμβαςθσ, και δεν κα μεταβάλουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλόμενων μερϊν βάςει 
τθσ ςφμβαςθσ. Επιπρόςκετα, οι μεταβατικοί κανόνεσ  προβλζπουν πρόςκετθ ευελιξία και ςτοιχεία 
εκςυγχρονιςμοφ, που ζχουν ιδθ ςυμφωνθκεί από τθν Ευρωπαϊκι  Ζνωςθ ςτο πλαίςιο άλλων διμερϊν 
ςυμφωνιϊν όπωσ με τον Καναδά, το Βιετνάμ, τθν Ιαπωνία κ.λ.π. 
 
ΟΛΣΜΟΛ (Άρκρο 1) 
Στο τροποποιθμζνο κείμενο (ςτο Ρροςάρτθμα Α), ςτο άρκρο 1, ςτοιχείο α), αναφζρει ότι «για τουσ 

ςκοποφσ των παρόντων (μεταβατικϊν) κανόνων, ωσ «ςυμβαλλόμενο μζροσ εφαρμογισ» νοείται 

ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ΡΕΜ το οποίο ενςωματϊνει τουσ μεταβατικοφσ  κανόνεσ ςτισ διμερείσ 

προτιμθςιακζσ εμπορικζσ του ςυμφωνίεσ με άλλο ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ΡΕΜ». 

ΕΞ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΡΑΑΓΟΜΕΝΑ ΡΟΪΟΝΤΑ  (Άρκρο 3) 
Στο ιςχφον κείμενο τθσ ςφμβαςθσ (L 54/26.2.2013), ςτο άρκρο 4. παρ. 1 ςτοιχείο (β) αναφζρει ωσ εξ 
ολοκλιρου παραγόμενα «τα φυτικά προϊόντα που παράγονται ςτισ χϊρεσ αυτζσ», ενϊ το εναλλακτικό 
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ςφνολο κανόνων του Ρροςαρτιματοσ Α των τροποποιθμζνων πρωτοκόλλων,  αναφζρει ςτο άρκρο 3 παρ. 
1 ςτοιχείο β) ωσ  εξ ολοκλιρου παραγόμενα  «τα φυτά, ςυμπεριλαμβανομζνων των υδρόβιων φυτϊν, και 
τα φυτικά προϊόντα που καλλιεργοφνται ι ςυγκομίηονται ςε αυτό». Είναι πολφ βαςικι θ προςκικθ τθσ  
διευκρίνιςθσ για τα φυτά που καλλιεργοφνται ι ςυγκομίηονται, διότι ζχει αποδειχτεί ςτο παρελκόν ότι 
αποτελεί πολφπλοκο κζμα ωσ προσ τθν απόδειξθ τθσ καταγωγισ. 
Ειδικότερα, προςτζκθκε θ  «Σθμείωςθ 4 – Γενικζσ διατάξεισ για οριςμζνα γεωργικά προϊόντα»  ςτο ςθμείο 
4.1, όπου αναφζρεται ότι «γεωργικά προϊόντα που υπάγονται ςτα κεφάλαια 6, 7, 8, 9, 10, 12 και ςτθν 
κλάςθ 2401 και τα οποία καλλιεργοφνται ι ςυγκομίηονται ςτο ζδαφοσ ενόσ μζρουσ κεωροφνται 
καταγωγισ του εδάφουσ του ςυγκεκριμζνου μζρουσ, ακόμθ και αν καλλιεργοφνται από ςπόρουσ, 
βολβοφσ, ριηϊματα, μοςχεφματα, μπόλια, βλαςτοφσ, μπουμποφκια ι άλλα ηωντανά μζρθ φυτϊν 
ειςαγόμενα από άλλθ χϊρα» με αποτζλεςμα να διευκολφνεται θ απόδειξθ τθσ καταγωγισ. 
Επιπρόςκετα, οι «όροι για τα πλοία» που περιλαμβάνονται ςτο εναλλακτικό ςφνολο κανόνων είναι 
απλοφςτεροι και παρζχουν μεγαλφτερθ ευελιξία. Σε ςφγκριςθ με το ιςχφον κείμενο τθσ ςφμβαςθσ, 
οριςμζνοι όροι διαγράφθκαν (π.χ. οι ειδικζσ απαιτιςεισ για το πλιρωμα), ενϊ άλλοι τροποποιικθκαν 
προκειμζνου να είναι ελαςτικότεροι (κυριότθτα). 
 
ΕΡΑΚΘΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑ Ι ΜΕΤΑΡΟΛΘΣΘ (Άρκρο 4) 
Στο εναλλακτικό ςφνολο κανόνων, ζχει προςτεκεί ο μζςοσ όροσ δθλαδι θ δυνατότθτα που δίνεται ςτουσ 
εξαγωγείσ να υπολογίηουν κατά μζςο όρο τθν τιμι εκ του εργοςταςίου και τθν αξία των μθ καταγόμενων 
υλϊν προκειμζνου να λαμβάνονται υπόψθ οι διακυμάνςεισ του κόςτουσ και των ςυναλλαγματικϊν 
ιςοτιμιϊν. Με τον τρόπο αυτόν διευκολφνεται θ προβλεψιμότθτα  και θ ευελιξία για τουσ εξαγωγείσ. 
 
ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΝΟΧΘΣ (Άρκρο 5) 
ε κάποιεσ περιπτώςεισ οι κανόνεσ καταγωγισ ορίηουν ότι μθ καταγόμενεσ φλεσ δεν επιτρζπεται να 
χρθςιμοποιθκοφν ςτθν καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ βάςει του πίνακα του Παραρτιματοσ ΙΙ. Ωςτόςο, 
οι διάφορεσ υμφωνίεσ  προβλζπουν τθν εφαρμογι του κανόνα γενικισ ανοχισ, ςφμφωνα με τον οποίο  
επιτρζπεται ςτουσ φορείσ  να χρθςιμοποιοφν μθ καταγόμενα υλικά μζχρι ενόσ ςυγκεκριμζνου ορίου 
ποςοςτοφ αξίασ τθσ τιμισ εκ του εργοςταςίου. 
Στθν ιςχφουςα ςφμβαςθ, το ιςχφον όριο ανοχισ ορίηεται ςτο 10 % τθσ αξίασ τθσ τιμισ εκ του εργοςταςίου 
του προϊόντοσ.  
Το εναλλακτικό κείμενο, προβλζπει για τα γεωργικά προϊόντα όριο ανοχισ τθσ τάξθσ του 15 % του 
κακαροφ βάρουσ του προϊόντοσ και για τα βιομθχανικά προϊόντα, όριο ανοχισ τθσ τάξθσ του 15 % τθσ 
αξίασ τθσ τιμισ εκ του εργοςταςίου του προϊόντοσ. 
Για τα προϊόντα που υπάγονται ςτα κεφάλαια 50 ζωσ 63 του εναρμονιςμζνου ςυςτιματοσ,  εφαρμόηονται 
τα όρια ανοχισ που αναφζρονται ςτισ ςθμειϊςεισ 6 και 7 του παραρτιματοσ I. 
Με το όριο ανοχισ ωσ προσ το βάροσ ειςάγεται ζνα αντικειμενικότερο κριτιριο. Διαςφαλίηεται επίςθσ ότι 
οι διακυμάνςεισ των διεκνϊν τιμϊν των βαςικϊν προϊόντων δεν ζχουν αντίκτυπο ςτθν καταγωγι των 
γεωργικϊν προϊόντων. 
 
ΣΩΕΥΣΘ (Άρκρο 7) 
Για διευκόλυνςθ ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ του εν λόγω άρκρου υπενκυμίηουμε ότι: 
Σϊρευςθ γενικά είναι ο όροσ που χρθςιμοποιείται για να περιγράψει ζνα ςφςτθμα το οποίο επιτρζπει 
προϊόντα καταγωγισ μιασ χϊρασ A να επεξεργαςτοφν περαιτζρω ι να προςτεκοφν ςε προϊόντα καταγωγισ 
μιασ χϊρασ Β, ςαν να ιταν καταγόμενα ςτθν χϊρα Βϋ. Το τελικό προϊόν κα ζχει τθν καταγωγι τθσ χϊρασ 
Βϋ. Ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο είναι ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ ςϊρευςθσ, θ επεξεργαςία ι μεταποίθςθ που 
γίνεται ςε κάκε ςυμβαλλόμενθ χϊρα  ςτα καταγόμενα προϊόντα, δεν είναι απαραίτθτο να είναι  «επαρκισ 
επεξεργαςία ι μεταποίθςθ»  όπωσ αναφζρεται ςτον Ρίνακα κανόνων καταγωγισ του Ραραρτιματοσ ΙΙ (list 
rules). Ωςτόςο, πρζπει να υπερβαίνει  τθν «ανεπαρκι επεξεργαςία» (άρκρο 6). Προχποκζςεισ εφαρμογισ 
τθσ ςϊρευςθσ είναι : 
-Φπαρξθ Ρροτιμθςιακισ Συμφωνίασ μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που εμπλζκονται ςτθν απόκτθςθ 
καταγωγισ και του ςυμβαλλόμενου μζρουσ του προοριςμοφ.  
-Εφαρμόηεται μόνο μεταξφ μερϊν  που εφαρμόηουν πανομοιότυπουσ κανόνεσ καταγωγισ. 
-Ρρόβλεψθ για το ςυγκεκριμζνο είδοσ ςϊρευςθσ . 
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Υπάρχουν  τζςςερισ τφποι ςϊρευςθσ: Διμερισ , Διαγϊνια, Ρεριφερειακι και Ρλιρθσ: 
 
 Θ Διμερισ Σϊρευςθ λειτουργεί μεταξφ δφο χωρϊν όπου μια Συμφωνία Ελεφκερων Συναλλαγϊν     

(free trade agreement), ι μια Αυτόνομθ Συμφωνία (μονομερισ) μεταξφ τουσ περιζχει διάταξθ που 
τουσ επιτρζπει τθν ςϊρευςθ τθσ καταγωγισ. Αυτόσ ο τφποσ ςϊρευςθσ είναι ο βαςικόσ και είναι 
κοινόσ ςε όλα τα Ρρωτόκολλα Καταγωγισ. Μόνο καταγόμενα προϊόντα μποροφν να επωφελθκοφν 
από αυτόν τον τφπο ςϊρευςθσ. 

 Θ Διαγϊνια Σϊρευςθ λειτουργεί μεταξφ 2 χωρϊν και πάνω υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτζσ ζχουν 
μεταξφ τουσ Συμφωνίεσ Ελευκερϊν Συναλλαγϊν οι οποίεσ περιζχουν πανομοιότυπουσ κανόνεσ 
καταγωγισ και πρόβλεψθ για ςϊρευςθ μεταξφ τουσ. Ππωσ και ςτθν διμερι ςϊρευςθ, μόνο 
καταγόμενα προϊόντα ι φλεσ μποροφν να επωφελθκοφν από τθν διαγϊνια ςϊρευςθ. Αυτόσ ο 
τφποσ ςϊρευςθσ λειτουργεί μεταξφ τθσ Κοινότθτασ και των χωρϊν τθσ πανευρωμεςογειακισ 
ςφμβαςθσ.  

 Θ Ρεριφερειακι Σϊρευςθ είναι ζνα ςχιμα διαγϊνιασ ςϊρευςθσ, το οποίο υφίςταται ςτο Σφςτθμα 
Γενικευμζνων Ρροτιμιςεων (ΣΓΡ) και λειτουργεί μεταξφ διακριτϊν μελϊν μιασ περιφερειακισ 
ομάδασ ευεργετοφμενων χωρϊν *πχ, Ομάδα χωρϊν ASEAN ( Ζνωςθ Χωρϊν Νοτιοανατολικισ 
Αςίασ+.  

 Θ Ρλιρθσ Σϊρευςθ εφαρμόηεται ςε εργαςίεσ ι επεξεργαςίεσ, ενϊ θ διμερισ και θ διαγϊνια 
ςϊρευςθ εφαρμόηεται ςε φλεσ. Για τουσ ςκοποφσ τθσ πλιρουσ ςϊρευςθσ, μία ςυγκεκριμζνθ 
ομάδα χωρϊν που ςχθματίηουν μία ηϊνθ, κεωροφνται ςαν ζνα ενιαίο ζδαφοσ. Ρλιρθσ Σϊρευςθ 
ςθμαίνει ότι όλεσ οι εργαςίεσ που πραγματοποιοφνται ςτθν εν λόγω ηϊνθ,  λαμβάνονται υπόψθ 
όταν διερευνάται θ καταγωγι. Ενϊ άλλοι τφποι ςϊρευςθσ απαιτοφν τα προϊόντα να είναι 
καταγόμενα πριν εξαχκοφν από το ζνα μζροσ ςτο άλλο για περαιτζρω  εργαςία ι μεταποίθςθ, 
αυτό δεν ςυμβαίνει ςτθν πλιρθ Σϊρευςθ. Θ Ρλιρθσ ςϊρευςθ απλά απαιτεί ότι όλεσ οι εργαςίεσ ι 
μεταποιιςεισ ςτισ λίςτεσ των κανόνων καταγωγισ (list rules), πρζπει να διενεργοφνται ςτισ μθ 
καταγόμενεσ φλεσ, ζτςι ϊςτε το τελικό προϊόν να αποκτιςει καταγωγι. 

 
Σε ςυνζχεια των ανωτζρω διευκρινιςεων και ςε ςυνάρτθςθ με το τροποποιθμζνο πρωτόκολλο των 
εναλλακτικϊν κανόνων (Ρροςάρτθμα Α), επιςθμαίνονται τα ακόλουκα: 
Το κείμενο ςτο άρκρο 7, διατθρεί τθ διαγϊνια ςϊρευςθ για όλα τα προϊόντα, υπό τον όρο ότι το ίδιο 
ςφνολο εναλλακτικϊν κανόνων καταγωγισ γίνεται αποδεκτό από τουσ εταίρουσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
ςϊρευςθ. Επίςθσ, προβλζπει μια γενικευμζνθ πλιρθ ςϊρευςθ για όλα τα προϊόντα εκτόσ των 
κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων και των ειδϊν ζνδυςθσ που περιλαμβάνονται ςτα κεφάλαια 50-63 
του εναρμονιςμζνου ςυςτιματοσ. Επιπλζον, για τα προϊόντα των κεφαλαίων 50-63 του εναρμονιςμζνου 
ςυςτιματοσ προβλζπει διμερι πλιρθ ςϊρευςθ, όπου τα προϊόντα που αποκτοφν τθν καταγωγι τουσ από 
αυτι τθν πλιρθ διμερι ςϊρευςθ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για διαγϊνια πλιρθ ςϊρευςθ με άλλα 
ςυμβαλλόμενα μζρθ τθσ ςφμβαςθσ (παράγραφοσ 5, του άρκρου 7). 
Στθν τρζχουςα ςφμβαςθ υπάρχουν διμερείσ παρεκκλίςεισ που επιτρζπουν τθν πλιρθ διμερι ςϊρευςθ 
μεταξφ ΕΕ,  Αλγερίασ,  Μαρόκου και Τυνθςίασ, ωςτόςο, τα προϊόντα που αποκτοφν τθν καταγωγι τουσ 
από αυτι τθν πλιρθ διμερι ςϊρευςθ, δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για διαγϊνια ςϊρευςθ με άλλα 
ςυμβαλλόμενα μζρθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Μία ςθμαντικι αλλαγι ςτο κείμενο των εναλλακτικϊν εφαρμοςτζων κανόνων καταγωγισ (ΡΟΣΑΤΘΜΑ 
Α),  είναι ότι ορίηεται ενιαίοσ τφποσ πιςτοποιθτικοφ καταγωγισ (EUR.1 ι διλωςθ καταγωγισ) αντί των δφο 
πιςτοποιθτικϊν EUR.1 (ι διλωςθ τιμολογίου) και EUR.MED (ι διλωςθ τιμολογίου EUR.MED) που 
χρθςιμοποιείται για τθν ςϊρευςθ ςτθν τρζχουςα ςφμβαςθ. Δθλαδι δεν κα χρθςιμοποιείται πλζον το 
πιςτοποιθτικό EUR.MED ι θ διλωςθ τιμολογίου EUR.MED  για λόγουσ ςϊρευςθσ. 
Σφμφωνα με το άρκρο 8, παράγραφοσ 3, «το πιςτοποιθτικό καταγωγισ κα πρζπει να περιλαμβάνει ςτα 
αγγλικά τθν ζνδειξθ «CUMULATION APPLIED WITH (όνομα του ςχετικοφ ςυμβαλλόμενου μζρουσ / 
ςυμβαλλόμενων μερϊν εφαρμογισ ςτα αγγλικά)» όταν τα προϊόντα ζχουν αποκτιςει τον χαρακτιρα 
καταγωγισ με εφαρμογι τθσ ςϊρευςθσ καταγωγισ (ςφμφωνα με το άρκρο 7). Σε περιπτϊςεισ 
χρθςιμοποίθςθσ πιςτοποιθτικοφ κυκλοφορίασ εμπορευμάτων EUR.1 ωσ πιςτοποιθτικοφ καταγωγισ, θ 
ζνδειξθ αυτι αναγράφεται ςτθ κζςθ 7 του πιςτοποιθτικοφ κυκλοφορίασ εμπορευμάτων EUR.1». 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_774_en.htm#bilateral_cumulation
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Επιπρόςκετα, μία αξιοςθμείωτθ τροποποίθςθ που ζχει επιτευχκεί με το κείμενο των εναλλακτικϊν 
εφαρμοςτζων κανόνων καταγωγισ, αναφζρεται ςτο άρκρο 8 παρ.4 και αφορά τθν εφαρμογι τθσ 
παραίτθςθσ από τθν απαίτθςθ να αναφζρονται όλεσ οι χϊρεσ ςϊρευςθσ ςτα πιςτοποιθτικά καταγωγισ.  
Θ εν λόγω άρςθ τθσ υποχρζωςθσ αναγραφισ ςτο πιςτοποιθτικό καταγωγισ τθσ ζνδειξθσ «CUMULATION 
APPLIED WITH (όνομα του ςχετικοφ ςυμβαλλόμενου μζρουσ / ςυμβαλλόμενων μερϊν εφαρμογισ ςτα 
αγγλικά)» (που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 8), δθμιουργεί μία ζλλειψθ του μθχανιςμοφ 
ανίχνευςθσ όταν χρθςιμοποιοφνται τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά καταγωγισ (που προβλζπονται ςτο άρκρο 
8 παρ.4). Για να καλυφκεί αυτι θ ζλλειψθ, προςτζκθκε  θ υποςθμείωςθ ςτο άρκρο 8 παράγραφοσ 4, θ 
οποία αναφζρει : «Τα μζρθ υποβάλλουν ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι κοινοποίθςθ αυτισ τθσ άρςθσ τθσ 
υποχρζωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 8 παράγραφοσ 2», και για να υπάρχει διαφάνεια και ευκολία ςτουσ  
φορείσ, επρόκειτο να κακιερωκεί μία  διαδικαςία δθμοςίευςθσ των εν λόγω πλθροφοριϊν θ οποία κα 
ςυμπεριλθφκεί ςτο μεταβατικό MATRIX που κα δθμοςιεφεται ςτο μζλλον (Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ 
ςχετικά τθν εφαρμογι τθσ περιφερειακισ ςφμβαςθσ για – μεταβατικοφσ – κανόνεσ καταγωγισ που 
προβλζπουν διαγϊνια ςϊρευςθ μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν τθσ ςφμβαςθσ). 

 Επίςθσ, προςτζκθκε μια νζα παράγραφοσ (§ 5) ςτο άρκρο 17 (ΓΕΝΛΚΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ), για να τονιςτεί θ 
ευκφνθ του εξαγωγζα ςε περίπτωςθ ςϊρευςθσ ελλείψει του μθχανιςμοφ ανίχνευςθσ όταν 
χρθςιμοποιοφνται τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά καταγωγισ (που προβλζπονται ςτο άρκρο 8 παρ.4) και θ 
οποία αναφζρει: «Για τουσ ςκοποφσ εφαρμογισ του άρκρου 7, ςτθν περίπτωςθ εφαρμογισ του άρκρου 8 
παράγραφοσ 4, ο εξαγωγζασ ςε ζνα ςυμβαλλόμενο μζροσ εφαρμογισ που εκδίδει πιςτοποιθτικό 
καταγωγισ ι υποβάλλει αίτθςθ για πιςτοποιθτικό καταγωγισ βάςει άλλου πιςτοποιθτικοφ καταγωγισ για 
το οποίο ζχει αρκεί θ υποχρζωςθ αναγραφισ τθσ ζνδειξθσ του άρκρου 8 παράγραφοσ 3, προβαίνει ςε 
όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για να διαςφαλίςει ότι πλθροφνται οι όροι για τθν εφαρμογι τθσ 
ςϊρευςθσ και είναι ςε κζςθ να υποβάλει ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ κάκε ςχετικό ζγγραφο». 

Προσ διευκόλυνςθ, παρακζτουμε τα κάτωκι παραδείγματα ςώρευςθσ: 
 

 ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΛΗΡΗ ΩΡΕΥΗ (Υπόκεςθ: Θ Αίγυπτοσ, θ Νορβθγία και θ ΕΕ εφαρμόηουν τουσ 
εναλλακτικοφσ κανόνεσ. Θ Τυνθςία ωςτόςο, δεν τουσ εφαρμόηει).  

 
ΡΕΙΡΤΩΣΘ 1) Θ Αλυςίδα αξίασ αφορά: ΑΛΓΥΡΤΟ>ΕΕ>ΝΟΒΘΓΙΑ 
Θλεκτρικά μθχανιματα (ex Κεφάλαιο 85 του ΕΣ)  ειςάγονται από χϊρα ζξω από τθν πανευρωμεςογειακι 
ηϊνθ ςτθν Αίγυπτο. Ο κανόνασ που απαιτείται για τθν  επεξεργαςία ι μεταποίθςθ επί μθ καταγόμενων 
υλϊν ϊςτε να προςδϊςει τον χαρακτιρα του καταγόμενου προϊόντοσ, αναφζρει:  «Καταςκευι από φλεσ 
οποιαςδιποτε κλάςθσ, εκτόσ από εκείνθ του προϊόντοσ ι Καταςκευι κατά τθν οποία θ αξία όλων των 
χρθςιμοποιοφμενων υλϊν δεν υπερβαίνει το 50 % τθσ τιμισ εκ του εργοςταςίου του προϊόντοσ». Δθλαδι 
με βάςθ το κριτιριο τθσ προςτικζμενθσ αξίασ κα πρζπει θ αξία των καταγόμενων υλϊν να αποτελεί 
τουλάχιςτον 50 % τθσ τιμισ εκ του εργοςταςίου του προϊόντοσ. 
Στθν Αίγυπτο προςτίκενται κάποια ςτοιχεία ςτα μθχανιματα. Θ επεξεργαςία δεν επαρκεί για τθν 
απόκτθςθ καταγωγισ. Στθν ΕΕ επιπλζον ςτοιχεία προςτίκενται ςτα μθχανιματα, όπου από μόνα τουσ και 
πάλι δεν επαρκοφν για τθν απόκτθςθ καταγωγισ. Ωςτόςο, μαηί με τισ εργαςίεσ ςτθν Αίγυπτο 
επιτυγχάνεται το κριτιριο τθσ προςτικζμενθσ αξίασ του 50%, που απαιτείται προκειμζνου να αποκτιςει 
τθν καταγωγι. Συνεπϊσ, το προϊόν εξάγεται από τθν ΕΕ ςτθ Νορβθγία ωσ προϊόν καταγωγισ που 
εφαρμόηει διαγϊνια πλιρθ ςϊρευςθ χρθςιμοποιϊντασ είτε πιςτοποιθτικό EUR. 1 με τθν ζνδειξθ ςτα 
αγγλικά «ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ  ΡΟΥ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ» (ςτθ κζςθ 7) είτε διλωςθ καταγωγισ που κα αναφζρει ότι «ΤΑ ΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ 
ΡΟΤΙΜΘΣΙΑΚΘΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ» τθν οποία 
αναγράφει ο εξαγωγζασ ςτο τιμολόγιο, ςτο δελτίο αποςτολισ ι ςε κάκε άλλο εμπορικό ζγγραφο που 
περιγράφει τα ςχετικά προϊόντα με επαρκείσ λεπτομζρειεσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ εξακρίβωςθ τθσ 
ταυτότθτάσ τουσ. 
 
ΡΕΙΡΤΩΣΘ 2) Θ Αλυςίδα αξίασ αφορά: ΤΥΝΘΣΛΑ>ΕΕ>ΝΟΒΘΓΙΑ 
Θ πρϊτθ επεξεργαςία πραγματοποιικθκε ςτθν Τυνθςία αντί ςτθν Αίγυπτο. Δεδομζνου ότι θ Τυνθςία δεν 
εφαρμόηει τουσ εναλλακτικοφσ κανόνεσ, δεν είναι δυνατι θ διαγϊνια πλιρθσ ςϊρευςθ με ειςερχόμενεσ 
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φλεσ από τθν Τυνθςία, διότι δεν προςτίκενται οι εργαςίεσ που ζγιναν ςτθν Τυνθςία, ςτισ εργαςίεσ που 
ζγιναν ςτθν ΕΕ ϊςτε να επιτευχκεί το κριτιριο τθσ προςτικζμενθσ αξίασ του 50%. Συνεπϊσ, το προϊόν που 
εξάγεται από τθν ΕΕ ςτθ Νορβθγία δεν αποκτά τθν καταγωγι (εφόςον δεν επιτυγχάνεται το κριτιριο τθσ 
προςτικζμενθσ αξίασ του 50%). 
 
ΛΟΓΛΣΤΛΚΟΣ ΔΛΑΧΩΛΣΜΟΣ (Άρκρο 12) 
Στο ιςχφον κείμενο τθσ ςφμβαςθσ (L 54/26.2.2013), ςτο άρκρο 20, παράγραφοσ 1, αναφζρεται ότι: «Πταν 
θ διατιρθςθ χωριςτϊν αποκεμάτων καταγόμενων και μθ καταγόμενων, πανομοιότυπων και 
εναλλαςςόμενων υλϊν, ςυνεπάγεται υψθλό κόςτοσ ι ςθμαντικά προβλιματα, οι τελωνειακζσ αρχζσ 
δφνανται, μετά από γραπτι αίτθςθ των ενδιαφερομζνων, να επιτρζπουν τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου του 
λεγόμενου λογιςτικοφ διαχωριςμοφ για τθ διαχείριςθ των εν λόγω αποκεμάτων».  
Στο κείμενο επί του Ρροςαρτιματοσ Α του τροποποιθμζνου πρωτοκόλλου «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΕΦΑΜΟΣΤΕΟΙ 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ», ςτο άρκρο 12, παράγραφοσ 1, αναφζρει: «Εάν χρθςιμοποιοφνται καταγόμενεσ και 
μθ καταγόμενεσ ανταλλάξιμεσ φλεσ κατά τθν επεξεργαςία ι μεταποίθςθ ενόσ προϊόντοσ, οι οικονομικοί 
φορείσ μποροφν να εξαςφαλίςουν τθ διαχείριςθ των υλϊν με χριςθ τθσ μεκόδου του λογιςτικοφ 
διαχωριςμοφ, χωρίσ να διατθροφν τισ φλεσ ςε χωριςτά αποκζματα». Μάλιςτα ςτθν παράγραφο 2 του εν 
λόγω άρκρου, κάνει μνεία ςτισ φλεσ τθσ κλάςθσ 1701 (ηάχαρθ από ηαχαροκάλαμο ι από τεφτλα και 
ηαχαρόηθ χθμικϊσ κακαρι, ςε ςτερει κατάςταςθ, ηάχαρθ ακατζργαςτθ χωρίσ προςκικθ αρωματικϊν ι 
χρωςτικϊν ουςιϊν) και ςυγκεκριμζνα αναφζρεται ότι: «Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να εξαςφαλίςουν 
τθ διαχείριςθ των καταγόμενων και μθ καταγόμενων ανταλλάξιμων προϊόντων τθσ κλάςθσ 1701 με χριςθ 
τθσ μεκόδου του λογιςτικοφ διαχωριςμοφ, χωρίσ να διατθροφν τα προϊόντα ςε χωριςτά αποκζματα». 
Δθλαδι το κείμενο των εναλλακτικϊν εφαρμοςτζων κανόνων καταγωγισ (άρκρο 12) ορίηει ότι οι 
τελωνειακζσ αρχζσ δφνανται να επιτρζπουν τθν εφαρμογι του λογιςτικοφ διαχωριςμοφ «εάν 
χρθςιμοποιοφνται καταγόμενεσ και μθ καταγόμενεσ ανταλλάξιμεσ φλεσ». 
Επομζνωσ, ζνασ εξαγωγζασ δεν κα χρειάηεται πλζον να αποδείξει, κατά τθν υποβολι αιτιματοσ 
χοριγθςθσ άδειασ για εφαρμογι του λογιςτικοφ διαχωριςμοφ, ότι θ διατιρθςθ χωριςτϊν αποκεμάτων 
ςυνεπάγεται υψθλό κόςτοσ ι ςθμαντικά προβλιματα. Θα αρκεί να αναφζρει ότι χρθςιμοποιοφνται 
ανταλλάξιμεσ φλεσ. 
Επίςθσ αποτελεί ςθμαντικι τροποποίθςθ για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων το γεγονόσ ότι 
ςτθν περίπτωςθ τθσ ηάχαρθσ, είτε πρόκειται για φλθ είτε για τελικό προϊόν, δεν κα απαιτείται πλζον 
φυςικόσ διαχωριςμόσ μεταξφ καταγόμενων και μθ καταγόμενων αποκεμάτων. 
 
ΑΧΘ ΤΘΣ ΕΔΑΦΛΚΟΤΘΤΑΣ (Άρκρο 13) 
Στο ιςχφον κείμενο τθσ ςφμβαςθσ (L 54/26.2.2013), ςτο άρκρο 11, οι διατάξεισ επιτρζπουν τθν 
πραγματοποίθςθ οριςμζνων επεξεργαςιϊν ι μεταποιιςεων εκτόσ του εδάφουσ υπό οριςμζνουσ όρουσ, 
με εξαίρεςθ τα προϊόντα των κεφαλαίων 50 ζωσ 63 του εναρμονιςμζνου ςυςτιματοσ, όπωσ τα 
κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα (παράγραφοσ 7 του εν λόγω άρκρου).  
Στο κείμενο επί του Ρροςαρτιματοσ Α του τροποποιθμζνου πρωτοκόλλου «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΕΦΑΜΟΣΤΕΟΙ 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ» (άρκρο 13), δεν περιλαμβάνεται πλζον θ εξαίρεςθ των κλωςτοχφαντουργικϊν 
προϊόντων. 
 
ΜΘ ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ  (Άρκρο 14) 
Θ προτεινόμενθ διάταξθ ςτο κείμενο των εναλλακτικϊν εφαρμοςτζων κανόνων καταγωγισ τθσ μθ 
τροποποίθςθσ (άρκρο 14) προβλζπει μεγαλφτερθ επιείκεια για τθν κυκλοφορία καταγόμενων προϊόντων 
μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν. Με αυτό το τρόπο επρόκειτο να αποφευχκοφν περιπτϊςεισ ςτισ 
οποίεσ προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν αμφιβολίεσ ωσ προσ τον χαρακτιρα καταγωγισ τουσ 
αποκλείονται ωςτόςο, από το ευεργζτθμα του προτιμθςιακοφ δαςμοφ κατά τθν ειςαγωγι διότι δεν 
πλθροφνται οι τυπικζσ απαιτιςεισ τθσ διάταξθσ περί απευκείασ μεταφοράσ. 
Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο ιςχφον κείμενο τθσ ςφμβαςθσ (L 54/26.2.2013), ςτο άρκρο 12 «Απευκείασ 
Μεταφορά» ςτθν παράγραφο 2, αναφζρει ότι για να αποδειχκεί ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ μθ 
αλλοίωςθσ, προςκομίηεται ςτισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ του ςυμβαλλόμενου μζρουσ ειςαγωγισ: α) 
ενιαίο ζγγραφο μεταφοράσ που καλφπτει τθ διζλευςθ από το ςυμβαλλόμενο μζροσ εξαγωγισ μζςω τθσ 
χϊρασ διαμετακόμιςθσ, ι β) βεβαίωςθ που χορθγείται από τισ τελωνειακζσ αρχζσ τθσ χϊρασ 
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διαμετακόμιςθσ και θ οποία: 1. παρζχει ακριβι περιγραφι των προϊόντων, 2. αναφζρει τισ θμερομθνίεσ 
εκφόρτωςθσ και επαναφόρτωςθσ των προϊόντων και, όταν χρειάηεται, τα ονόματα των πλοίων ι άλλων 
μεταφορικϊν μζςων που χρθςιμοποιικθκαν, και 3. πιςτοποιεί τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ τα προϊόντα 
παρζμειναν ςτθ χϊρα διαμετακόμιςθσ, ι γ) ελλείψει αυτϊν, οποιοδιποτε αποδεικτικό ζγγραφο.  
Ενϊ ςτο άρκρο 14 παράγραφοσ 4, του κειμζνου των εναλλακτικϊν κανόνων, αναφζρεται ότι ςτθν 
περίπτωςθ αμφιβολίασ, το μζροσ ειςαγωγισ μπορεί να ηθτιςει από τον ειςαγωγζα ι τον αντιπρόςωπό του 
να υποβάλει ανά πάςα ςτιγμι κάκε κατάλλθλο ζγγραφο που αποδεικνφει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ 
τθσ μθ αλλοίωςθσ, χρθςιμοποιϊντασ οποιαδιποτε ζγγραφα αποδεικτικά ςτοιχεία και ιδίωσ: α) ζγγραφα 
ςχετικά με τισ ςυμβάςεισ μεταφοράσ όπωσ φορτωτικζσ, β) πραγματικά ι απτά αποδεικτικά ςτοιχεία που 
βαςίηονται ςτθ ςιμανςθ ι τθν αρίκμθςθ ςυςκευαςιϊν, γ) πιςτοποιθτικό μθ διενζργειασ εργαςιϊν, το 
οποίο παρζχεται από τισ τελωνειακζσ αρχζσ τθσ χϊρασ ι των χωρϊν διαμετακόμιςθσ ι κατάτμθςθσ, ι 
οποιαδιποτε άλλα ζγγραφα που αποδεικνφουν ότι τα εμπορεφματα παρζμειναν υπό τελωνειακι 
επιτιρθςθ ςτθ χϊρα ι ςτισ χϊρεσ διαμετακόμιςθσ ι κατάτμθςθσ και δ) οποιαδιποτε αποδεικτικά ςτοιχεία 
που αφοροφν τα ίδια τα εμπορεφματα. 
Δθλαδι υπάρχει μεγαλφτερθ ευελιξία και επιλογζσ ωσ προσ τθν απόδειξθ τθσ μθ τροποποίθςθσ από τουσ 
ειςαγωγείσ ϊςτε να ευνοοφνται από τθν προτίμθςθ. 
 
ΕΡΛΣΤΟΦΘ ΔΑΣΜΩΝ Ι ΑΡΑΛΛΑΓΘ ΑΡΟ ΔΑΣΜΟΥΣ (Άρκρο 16) 
Σφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (άρκρο 14) τθσ ςφμβαςθσ (L 54/26.2.2013), θ γενικι αρχι τθσ 
απαγόρευςθσ επιςτροφισ δαςμϊν εφαρμόηεται ςε φλεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι 
οποιουδιποτε προϊόντοσ.  Θ εν λόγω απαγόρευςθ δεν εφαρμόηεται ωςτόςο, ςτο διμερζσ εμπόριο μεταξφ 
τθσ Αιγφπτου, τθσ Ιορδανίασ, του Μαρόκου και τθσ Τυνθςίασ, αλλά και ςτο διμερζσ εμπόριο μεταξφ τθσ 
Ευρωπαϊκισ 'Ζνωςισ, των κρατϊν ΕΗΕΣ, τθσ Τουρκίασ, από τθν μία πλευρά και των Συμμετεχόντων ςτθν 
Διαδικαςία Στακεροποίθςθσ και Σφνδεςθσ τθσ ΕΕ από τθν άλλθ πλευρά. 
Βάςει των προτεινόμενων διατάξεων ςτο κείμενο των εναλλακτικϊν εφαρμοςτζων κανόνων καταγωγισ  
(άρκρο 16), θ απαγόρευςθ αίρεται για όλα τα προϊόντα, εξαιροφμενων των υλϊν που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν καταςκευι προϊόντων που υπάγονται ςτα κεφάλαια 50 ζωσ 63 του εναρμονιςμζνου ςυςτιματοσ. 
Ωςτόςο, το κείμενο προβλζπει οριςμζνεσ εξαιρζςεισ ςτθν απαγόρευςθ τθσ επιςτροφισ δαςμϊν για τα  
προϊόντα που υπάγονται ςτα κεφάλαια 50 ζωσ 63 του εναρμονιςμζνου ςυςτιματοσ, εάν θ καταγωγι ζχει 
αποκτθκεί με τθν χριςθ τθσ πλιρουσ ςώρευςθσ (παράγραφοσ 4 του άρκρου16). 
 
 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΔΑΜΩΝ 

Θ Αλυςίδα αξίασ αφορά: ΕΕ>ΟΥΚΑΝΛΑ 
ΡΕΙΡΤΩΣΘ 1)  ΧΘΣΘ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΡΟΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΕ ΚΑΙ ΟΥΚΑΝΙΑΣ 
Ράςτα κακάο (ΕΣ 1803) παράγεται ςτθν ΕΕ. Στθν παραγωγι τθσ πάςτασ χρθςιμοποιείται  ειςαγόμενο από 
τρίτθ χϊρα φοινικζλαιο. Και τα δφο μζρθ εφαρμόηουν τουσ εναλλακτικοφσ κανόνεσ. Εφόςον και τα δφο 
μζρθ εφαρμόηουν  τουσ εναλλακτικοφσ κανόνεσ (όπου επιτρζπεται επιςτροφι δαςμοφ), οι τελωνειακζσ 
αρχζσ τθσ ΕΕ μποροφν να καταβάλλουν επιςτροφι δαςμοφ για τισ μθ καταγόμενεσ φλεσ (εν προκειμζνω 
για το φοινικζλαιο) που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν παραγωγι τθσ (καταγόμενθσ) πάςτασ κακάο όταν 
εξάγεται ςτθν Ουκρανία με προτιμθςιακι μεταχείριςθ. Εάν για τθν απόδειξθ τθσ καταγωγισ 
χρθςιμοποιείται πιςτοποιθτικό κυκλοφορίασ εμπορευμάτων EUR.1, κα πρζπει να αναφζρει "ΑΡΟΚΤΘΣΘ 
ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ  ΡΟΥ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ" (ςτθ κζςθ 7), 
ενϊ εάν χρθςιμοποιθκεί διλωςθ καταγωγισ κα πρζπει να αναφζρει ότι «ΤΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ 
ΡΟΤΙΜΘΣΙΑΚΘΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ» τθν οποία 
αναγράφει ο εξαγωγζασ ςτο τιμολόγιο, ςτο δελτίο αποςτολισ ι ςε κάκε άλλο εμπορικό ζγγραφο που 
περιγράφει τα ςχετικά προϊόντα με επαρκείσ λεπτομζρειεσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ εξακρίβωςθ τθσ 
ταυτότθτάσ τουσ.  
 

ΡΕΙΡΤΩΣΘ 2)  Θ ΟΥΚΑΝΙΑ ΔΕΝ ΕΦΑΜΟΗΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ  
Εάν θ Ουκρανία δεν εφαρμόηει τουσ εναλλακτικοφσ κανόνεσ, κα πρζπει να εξαχκεί θ πάςτα κακάο από τθν 
ΕΕ ςτθν Ουκρανία χωρίσ χριςθ επιςτροφισ δαςμοφ για το (μθ καταγόμενο) φοινικζλαιο που ζχει υποςτεί 
επεξεργαςία για τθν παραςκευι τθσ πάςτασ κακάο, εφόςον βάςει τθσ ιςχφουςασ ςφμβαςθσ υπάρχει 
απαγόρευςθ επιςτροφισ δαςμϊν ςε μθ καταγόμενεσ φλεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι 
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προϊόντοσ. Δθλαδι κατά τθν εξαγωγι τθσ πάςτασ κακάο ςτθν Ουκρανία με προτίμθςθ (EUR1 ι διλωςθ 
καταγωγισ), κα πρζπει να πλθρωκοφν ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ τθσ ΕΕ οι δαςμοί για τισ μθ καταγόμενεσ 
φλεσ (φοινικζλαιο) που χρθςιμοποιικθκαν. 
 

Οπότε, παρατθρείται ότι με τθν χριςθ των εναλλακτικϊν κανόνων από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, αίρεται θ 

απαγόρευςθ επιςτροφισ δαςμϊν, με αποτζλεςμα τα προϊόντα να γίνονται πιο ανταγωνιςτικά όταν 

εξάγονται με προτίμθςθ. Διότι όταν υπάρχει απαγόρευςθ επιςτροφισ δαςμϊν το προϊόν ζχει τθν ίδια τιμι 

με αυτιν που κα είχε αν είχε τεκεί ςε ελεφκερθ κυκλοφορία (αφοφ κα πλθρωκοφν οι δαςμοί) οπότε δεν 

κα είναι τόςο ανταγωνιςτικό, ϊςτε να ενιςχφςει τισ εξαγωγζσ.  

ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ  (ΤΛΤΛΟΣ V-  Άρκρα 17 ζωσ  30)  

-Στο κείμενο των εναλλακτικϊν εφαρμοςτζων κανόνων καταγωγισ, ορίηεται (όπωσ αναφζρκθκε ανωτζρω) 
ενιαίοσ τφποσ πιςτοποιθτικοφ καταγωγισ (EUR.1 ι διλωςθ καταγωγισ) αντί των δφο πιςτοποιθτικϊν 
EUR.1 και EUR.MED και των αντίςτοιχων δθλϊςεων καταγωγισ, με αποτζλεςμα τθ ςθμαντικι 
απλοφςτευςθ του ςυςτιματοσ. Δθλαδι, δεν κα εκδίδεται πιςτοποιθτικό EUR.MED  και διλωςθ καταγωγισ 
EUR.MED. 
Τα αποδεικτικά καταγωγισ κα είναι τα ίδια με εκείνα τθσ τρζχουςασ ςφμβαςθσ ΡΕΜ (EUR.1 ι διλωςθ 
καταγωγισ). Ωςτόςο, για τουσ ςκοποφσ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ, τα αποδεικτικά καταγωγισ που εκδίδονται 
βάςει των εναλλακτικϊν κανόνων κα περιλαμβάνουν ςτθ κζςθ 7, τθν ζνδειξθ ςτα αγγλικά «TRANSITIONAL 
RULES» (άρκρο 20, παράγραφοσ 3) και ειδικότερα «ΑΠΟΚΣΗΗ ΚΑΣΑΓΩΓΗ  ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΕΠΕΣΑΙ ΤΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΣΟΤ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΣΑΓΩΓΗ». Επομζνωσ, τα εμπορεφματα που κεωροφνται 
καταγόμενα ι επιλζξιμα για ςϊρευςθ βάςει των εναλλακτικϊν κανόνων, κα διακρίνονται από αυτά που 
προζρχονται ι είναι επιλζξιμα για ςϊρευςθ βάςει τθσ ιςχφουςασ ςφμβαςθσ ΡΕΜ. 
Πταν οι οικονομικοί φορείσ πραγματοποιοφν ςυναλλαγζσ βάςει εναλλακτικϊν κανόνων, θ απόδειξθ 

καταγωγισ πρζπει να φζρει διακριτι ζνδειξθ (ςτθ κζςθ 7 του EUR.1 «ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ  ΡΟΥ 

ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ» ι ςτθ διλωςθ καταγωγισ 

«…ΤΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΡΟΤΙΜΘΣΙΑΚΘΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ ». Συγκεκριμζνα, το κείμενο τθσ διλωςθσ καταγωγισ ςτθν ελλθνικι, αναφζρει: «Ο εξαγωγζασ 

των προϊόντων που καλφπτονται από το παρόν ζγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αρικ. ………) δθλϊνει ότι, 

εκτόσ εάν δθλϊνεται ςαφϊσ άλλωσ, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμθςιακισ καταγωγισ ................. 

ςφμφωνα με τουσ μεταβατικοφσ κανόνεσ καταγωγισ». 

Θ εν λόγω διλωςθ καταγωγισ μπορεί να ςυντάςςεται (άρκρο 18, παρ.1): α)από εγκεκριμζνο εξαγωγζα 

κατά τθν ζννοια του άρκρου 19· ι β)από οποιονδιποτε εξαγωγζα για κάκε αποςτολι που αποτελείται 

από ζνα ι περιςςότερα δζματα, τα οποία περιζχουν καταγόμενα προϊόντα, των οποίων θ ςυνολικι αξία 

δεν υπερβαίνει τα 6 000 ευρϊ. 

-Για ςκοποφσ εφαρμογισ τθσ ςϊρευςθσ βλζπε ανωτζρω ςτο ςθμείο «ΣΩΕΥΣΘ (Άρκρο 7)».  
 
-Οι τροποποιθμζνοι κανόνεσ,  περιλαμβάνουν επίςθσ τθ δυνατότθτα ςυμφωνίασ (άρκρο 17, παράγραφοσ 
3) μεταξφ των μερϊν, αντικατάςταςθσ των πιςτοποιθτικϊν καταγωγισ που προβλζπονται ςτθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 17 (διλωςθ καταγωγισ ι το πιςτοποιθτικό κυκλοφορίασ εμπορευμάτων EUR.1), 
από δθλϊςεισ καταγωγισ που ςυντάςςονται από εξαγωγείσ οι οποίοι είναι καταχωριςμζνοι ςε 
θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων ςφμφωνα με τθν εςωτερικι νομοκεςία των μερϊν. Οι εν λόγω εξαγωγείσ, 
οι οποίοι κα είναι εγγεγραμμζνοι ςε κοινι βάςθ δεδομζνων, κα είναι υπεφκυνοι για τθ ςφνταξθ 
βεβαιϊςεων καταγωγισ, θ οποία κα ζχει τθν ίδια νομικι αξία με τθ διλωςθ καταγωγισ ι το 
πιςτοποιθτικό κυκλοφορίασ εμπορευμάτων EUR.1.  
-Επιπρόςκετα, ςτο άρκρο 17 ςτθν παρ. 3 προςτζκθκε μια δεφτερθ παράγραφοσ για να εξαςφαλιςτεί θ 
εφαρμογι τθσ διαγϊνιασ ςϊρευςθσ, ακόμθ και αν χρθςιμοποιείται ςτουσ εναλλακτικοφσ / 
ανακεωρθμζνουσ κανόνεσ απόδειξθ καταγωγισ διαφορετικι από το EUR1 ι τθν διλωςθ καταγωγισ (όπωσ 
για παράδειγμα θ διλωςθ καταγωγισ που ζχει γίνει από εγγεγραμμζνο εξαγωγζα REX). Δθλαδι θ διλωςθ 
καταγωγισ που ςυντάςςεται από εξαγωγείσ οι οποίοι είναι καταχωριςμζνοι ςε θλεκτρονικι βάςθ 
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δεδομζνων, και θ οποία ζχει ςυμφωνθκεί μεταξφ δφο ι περιςςότερων ςυμβαλλόμενων μερϊν δεν 
παρεμποδίηει τθ χριςθ διαγϊνιασ ςϊρευςθσ με άλλα ςυμβαλλόμενα μζρθ εφαρμογισ. 
 
-Στθν παράγραφο 4, του άρκρου 17, αναφζρει ότι τα μζρθ μποροφν να ςυμφωνιςουν ςχετικά με τθ 
δθμιουργία ςυςτιματοσ που επιτρζπει τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ και/ι υποβολι των πιςτοποιθτικϊν 
καταγωγισ που παρατίκενται ςτθν παράγραφο 1 ςτοιχεία α) και β) του άρκρου 17 ιτοι διλωςθ 
καταγωγισ ι πιςτοποιθτικό κυκλοφορίασ εμπορευμάτων EUR.1. 

 
-Στο άρκρο 21 (Ριςτοποιθτικά κυκλοφορίασ εμπορευμάτων EUR.1 που εκδίδονται εκ των υςτζρων), 

παρ.1 ζχουν προςτεκεί: 

*Θ υποπαράγραφοσ (γ), όπου είναι δυνατόν να εκδοκεί EUR.1 και μετά τθν εξαγωγι των προϊόντων τα 

οποία αφορά, εάν ο τελικόσ προοριςμόσ των ςχετικϊν προϊόντων δεν ιταν γνωςτόσ κατά τθ ςτιγμι τθσ 

εξαγωγισ και προςδιορίςτθκε κατά τθ μεταφορά ι τθν αποκικευςι τουσ και μετά από ενδεχόμενθ 

κατάτμθςθ των αποςτολϊν. 

*Θ υποπαράγραφοσ (δ), προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ευκφνθ του εξαγωγζα ςε περίπτωςθ που μπορεί να 

αιτθκεί ζνα εκ των υςτζρων «μεταβατικό» EUR.1 βάςει αποδεικτικοφ καταγωγισ που εκδόκθκε ςφμφωνα 

με τθ τρζχουςα ςφμβαςθ ΡΕΜ, και θ οποία υποπαράγραφοσ αναφζρει: «το πιςτοποιθτικό κυκλοφορίασ 

εμπορευμάτων EUR.1 βάςει των μεταβατικϊν κανόνων, μπορεί να εκδοκεί και μετά τθν εξαγωγι των 

προϊόντων τα οποία αφορά, αν  εκδόκθκε πιςτοποιθτικό κυκλοφορίασ εμπορευμάτων EUR.1 ι EUR.MED 

ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ ςφμβαςθσ ΡΕΜ για προϊόντα που είναι επίςθσ καταγόμενα ςφμφωνα με 

τουσ παρόντεσ κανόνεσ. Ο εξαγωγζασ προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για να διαςφαλίςει ότι 

πλθροφνται οι όροι για τθν εφαρμογι τθσ ςϊρευςθσ και είναι ςε κζςθ να υποβάλει ςτισ τελωνειακζσ 

αρχζσ κάκε ςχετικό ζγγραφο που αποδεικνφει ότι το προϊόν είναι καταγόμενο ςφμφωνα με τουσ παρόντεσ 

κανόνεσ». 

*Θ υποπαράγραφοσ (ε), ςχετικά με τα πιςτοποιθτικά κυκλοφορίασ εμπορευμάτων EUR.1 που μποροφν να 

εκδοκοφν εκ των υςτζρων και ςυγκεκριμζνα αναφζρει ότι είναι δυνατόν να εκδοκεί EUR.1 και μετά τθν 

εξαγωγι των προϊόντων τα οποία αφορά, εάν εκδόκθκε με βάςθ τθν εφαρμογι του άρκρου 8 

παράγραφοσ 4  *δθλαδι με άρςθ τθσ υποχρζωςθσ αναγραφισ ςτο πιςτοποιθτικό καταγωγισ τθσ ζνδειξθσ 

«CUMULATION APPLIED WITH (όνομα του ςχετικοφ ςυμβαλλόμενου μζρουσ / ςυμβαλλόμενων μερϊν 

εφαρμογισ ςτα αγγλικά)»+ ενϊ απαιτείται θ εφαρμογι του άρκρου 8 παράγραφοσ 3 (απαιτείται δθλαδι θ 

αναγραφι ςτο πιςτοποιθτικό καταγωγισ τθσ ζνδειξθσ «CUMULATION APPLIED WITH») κατά τθν ειςαγωγι 

ςε ζνα άλλο ςυμβαλλόμενο μζροσ εφαρμογισ. 

-Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 20 παράγραφοσ 3, τα πιςτοποιθτικά κυκλοφορίασ εμπορευμάτων EUR.1 

που εκδίδονται εκ των υςτζρων φζρουν τθν ακόλουκθ φράςθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα: «ISSUED 

RETROSPECTIVELY», ςτθ κζςθ 7.  

-Στο άρκρο 23 ςτθν παράγραφο 1, ορίηεται ότι το πιςτοποιθτικό καταγωγισ ιςχφει για δζκα μινεσ από 
τθν θμερομθνία ζκδοςθσ ι ςφνταξθσ ςτο μζροσ εξαγωγισ και υποβάλλονται εντόσ τθσ προκεςμίασ αυτισ 
ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ του μζρουσ ειςαγωγισ. Στθν τρζχουςα ςφμβαςθ (άρκρο 23), θ διάρκεια ιςχφοσ των 
πιςτοποιθτικϊν είναι 4 μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ ςτο ςυμβαλλόμενο  μζροσ εξαγωγισ. 

Ζγινε δθλαδι παράταςθ τθσ περιόδου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν καταγωγισ από 4 ςε 10 μινεσ. Μζςω 

αυτισ τθσ παράταςθσ, αναμζνεται να εξαςφαλιςτεί μεγαλφτερθ επιείκεια για τθν κυκλοφορία 

καταγόμενων προϊόντων μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν. 

 Για ςκοποφσ καλφτερθσ κατανόθςθσ, παρακζτουμε τα κάτωκι παραδείγματα ςχετικά με  
τα πιςτοποιθτικά καταγωγισ: 
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Υπόκεςθ:  Θ ΕΕ, τα κράτθ ΕΗΕΣ και οι χϊρεσ των Δυτικϊν Βαλκανίων εφαρμόηουν τουσ εναλλακτικοφσ 

κανόνεσ. Το Μαρόκο δεν τουσ εφαρμόηει. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ πραγματοποιοφν ςυναλλαγζσ βάςει εναλλακτικϊν κανόνων, θ απόδειξθ 

καταγωγισ πρζπει να φζρει διακριτι ζνδειξθ (ςτθ κζςθ 7 του EUR.1 «ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ  ΡΟΥ 

ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ» ι ςτθ διλωςθ καταγωγισ 

«…ΤΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΡΟΤΙΜΘΣΙΑΚΘΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ ». 

Στθν περίπτωςθ τθσ επανεξαγωγισ, εάν θ επανεξαγωγι αφορά μια χϊρα που δεν ζχει ςυμφωνιςει για 

τουσ εναλλακτικοφσ κανόνεσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν κα είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςει τθν ανωτζρω 

απόδειξθ καταγωγισ  βάςει των εναλλακτικϊν κανόνων. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ κα πρζπει να εκδοκεί 

EUR.1, EUR-MED ι διλωςθ καταγωγισ ι διλωςθ καταγωγισ EUR-MED  και το προϊόν κα πρζπει να είναι 

καταγόμενο ςφμφωνα με τθν τρζχουςα Σφμβαςθ. 

ΡΕΛΡΤΩΣΘ 1)  ΕΕ>ΕΗΕΣ>ΔΥΤΛΚΑ ΒΑΛΚΑΝΛΑ: με βάςθ τουσ εναλλακτικοφσ κανόνεσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ τθσ ΕΕ ςυντάςςει διλωςθ καταγωγισ «…ΤΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΡΟΤΙΜΘΣΙΑΚΘΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ » ι EUR.1 όπου ςτθ κζςθ 7 

αναγράφεται «ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ  ΡΟΥ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ». 

Θ ΕΗΕΣ παρζχει τθν προτιμθςιακι μεταχείριςθ βάςει των εναλλακτικϊν κανόνων. (Τα τελωνεία τθσ ΕΕ 

ενδζχεται να κλθκοφν να ελζγξουν τθν ακρίβεια τθσ καταγωγισ του προϊόντοσ βάςει των νζων 

εναλλακτικϊν κανόνων). 

Οι οικονομικοί φορείσ τθσ ΕΗΕΣ ενδζχεται να επανεξαγάγουν ι να χρθςιμοποιιςουν τισ φλεσ που 

ειςιχκθςαν από τθν ΕΕ ςε μια διαδικαςία ςϊρευςθσ για να εξάγουν ζνα προϊόν ςτα Δυτικά Βαλκάνια. 

Θ απόδειξθ καταγωγισ κα πρζπει να φζρει διακριτι ζνδειξθ (ςτθ κζςθ 7 του EUR.1 «ΑΡΟΚΤΘΣΘ 

ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ  ΡΟΥ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ» ι ςτθ 

διλωςθ καταγωγισ «…ΤΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΡΟΤΙΜΘΣΙΑΚΘΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ ». 

ΡΕΛΡΤΩΣΘ 2)  ΕΕ>ΕΗΕΣ>ΜΑΟΚΟ: με βάςθ τθν τρζχουςα ςφμβαςθ 

Αντί των Δυτικϊν Βαλκανίων, το Μαρόκο είναι ο τελικόσ προοριςμόσ. Οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να 

χρθςιμοποιιςουν τθν ιςχφουςα Σφμβαςθ. Δθλαδι κα πρζπει να εκδοκεί EUR.1, EUR-MED ι διλωςθ 

καταγωγισ ι διλωςθ καταγωγισ EUR-MED  και το προϊόν κα πρζπει να είναι καταγόμενο ςφμφωνα με τθν 

τρζχουςα Σφμβαςθ. 

ΡΕΛΡΤΩΣΘ 3)  ΕΕ>ΕΗΕΣ>ΜΑΟΚΟ : Θ ΕΕ και τα κράτθ ΕΗΕΣ εφαρμόηουν τουσ εναλλακτικοφσ κανόνεσ. Το 

Μαρόκο δεν το κάνει. 

Ο οικονομικόσ φορζασ τθσ ΕΕ ςυντάςςει διλωςθ καταγωγισ «…ΤΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΡΟΤΙΜΘΣΙΑΚΘΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ » ι EUR.1 όπου ςτθ κζςθ 7 

αναγράφεται «ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ  ΡΟΥ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ». Ωςτόςο, ο τελικόσ προοριςμόσ είναι το Μαρόκο που εφαρμόηει μόνο τθν τρζχουςα 

ςφμβαςθ. Σε αυτι τθ περίπτωςθ, οι τελωνειακζσ αρχζσ ςτθν ΕΗΕΣ πρζπει να αρνθκοφν τα εν λόγω 

αποδεικτικά καταγωγισ (EUR.1 ι διλωςθ καταγωγισ) από τθν ΕΕ ωσ ζγκυρθ απόδειξθ  καταγωγισ για τθν 

εξαγωγι του προϊόντοσ ςτο Μαρόκο και να ηθτιςουν νζα αποδεικτικά καταγωγισ με βάςθ τθν τρζχουςα 

ςφμβαςθ με τθν προχπόκεςθ ότι το προϊόν ςυμμορφϊνεται με τουσ κανόνεσ καταγωγισ  τθσ ςφμβαςθσ. 
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Επί των ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΡΛΝΑΚΑ των επεξεργαςιϊν ι μεταποιιςεων που απαιτείται να διενεργοφνται 

επί μθ καταγόμενων υλϊν προκειμζνου το παραγόμενο προϊόν να αποκτιςει χαρακτιρα καταγωγισ 

(ΡΑΑΤΘΜΑ  II)  

Θ Επιτροπι επικαιροποίθςε τουσ κανόνεσ του Ρίνακα ςφμφωνα με το ΕΣ 2017. Συνεπϊσ, οι ακόλουκοι 

τίτλοι τροποποιικθκαν: 

ex 24 ex 2403: «Ρροϊόντα που προορίηονται για ειςπνοι υπό μορφι αεριοποιθμζνου καπνοφ μζςω 
κζρμανςθσ ι με άλλα μζςα, χωρίσ καφςθ».  

ex 38  3824 99 και ex 382600: «Βιοντίηελ». 

8469  ζωσ 8472   8470-8472: «Υπολογιςτικζσ μθχανζσ και μθχανζσ τςζπθσ για τθν καταγραφι, 

αναπαραγωγι και ζνδειξθ πλθροφοριϊν με υπολογιςτικι δυνατότθτα· λογιςτικζσ μθχανζσ, μθχανζσ 

εκτφπωςθσ ταχυδρομικϊν τελϊν, μθχανζσ ζκδοςθσ ειςιτθρίων και άλλεσ ταμειομθχανζσ.  Αυτόματεσ 

μθχανζσ επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν και μονάδεσ (ςτοιχεία) αυτϊν· μαγνθτικζσ ι οπτικζσ διατάξεισ 

ανάγνωςθσ, μθχανζσ μεταγραφισ δεδομζνων ςε φορείσ δεδομζνων με κωδικοποιθμζνθ μορφι και 

μθχανζσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων αυτϊν - Άλλεσ μθχανζσ γραφείου». 

 

Κανόνεσ του πίνακα 

Γεωργικά προϊόντα 

α)  Αξία και βάροσ 

Το όριο των μθ καταγόμενων υλϊν ςτθν τρζχουςα ςφμβαςθ εκφραηόταν μόνο ςε αξία. Τα νζα κατϊτατα 
όρια εκφράηονται ςε βάροσ προκειμζνου να αποφεφγονται οι διακυμάνςεισ τιμϊν και ςυναλλάγματοσ 
(π.χ. ex κεφάλαια 19, 20, 2105, 2106), ενϊ παράλλθλα διαγράφεται ο κανόνασ για ζνα οριςμζνο όριο για 
τθ ηάχαρθ (π.χ. κεφάλαιο 8 ι κλάςθ 2202).  
Το εναλλακτικό ςφνολο κανόνων αφξθςε το κατϊτατο όριο του βάρουσ (από 20% ςε 40%), ενϊ για 
οριςμζνεσ κλάςεισ παρζχει τθ δυνατότθτα χριςθσ εναλλακτικισ επιλογισ ωσ προσ τθν αξία ι το βάροσ. Τα 
κεφάλαια και οι κλάςεισ του εναρμονιςμζνου ςυςτιματοσ τα οποία αφορά θ αλλαγι είναι κυρίωσ τα εξισ: 
ex 1302, 1704 (εναλλακτικόσ κανόνασ ωσ προσ το βάροσ ι τθν αξία), 18 (1806: εναλλακτικόσ κανόνασ ωσ 
προσ το βάροσ ι τθν αξία), 1901. 
 
Παράδειγμα: Στθν κλάςθ 1704 *Ηαχαρϊδθ προϊόντα (ςτα οποία περιλαμβάνεται και θ λευκι ςοκολάτα) 
χωρίσ κακάο+ ο κανόνασ τθσ επεξεργαςίασ ι μεταποίθςθσ επί μθ καταγόμενων υλϊν που πρζπει να 
τθρθκεί προκειμζνου να προςδϊςει τον χαρακτιρα του καταγόμενου προϊόντοσ είναι ςτθν τρζχουςα 
ςφμβαςθ:  Ραραςκευι — από φλεσ οποιαςδιποτε κλάςθσ, εκτόσ από εκείνεσ τθσ ίδιασ κλάςθσ με το 
προϊόν, και — κατά τθν οποία θ αξία όλων των υλϊν του κεφαλαίου 17 που χρθςιμοποιοφνται δεν πρζπει 
να υπερβαίνει το 30 % τθσ τιμισ εκ του εργοςταςίου του προϊόντοσ. 
Ενϊ ο εναλλακτικόσ κανόνασ παρζχει τθ δυνατότθτα χριςθσ εναλλακτικισ επιλογισ ωσ προσ τθν αξία ι το 
βάροσ και είναι: Ραραςκευι από φλεσ οποιαςδιποτε κλάςθσ, εκτόσ από εκείνθ του προϊόντοσ, κατά τθν 
οποία – το βάροσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ηάχαρθσ δεν υπερβαίνει το 40% του βάρουσ του τελικοφ 
προϊόντοσ ή  –θ αξία τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ηάχαρθσ δεν υπερβαίνει το 30% τθσ τιμισ εκ του 
εργοςταςίου του προϊόντοσ. 
 Ραρατθρείται δθλαδι διευκόλυνςθ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ μζςω τθσ εναλλακτικισ επιλογισ 

ωσ προσ τθν αξία ι το βάροσ κακϊσ και μζςω τθσ εξάλειψθσ των διακυμάνςεων τιμϊν και 
ςυναλλάγματοσ λόγω τθσ ζκφραςθσ των κατϊτατων ορίων ςε βάροσ. 

 

β)  Ρροςαρμογι ςτουσ τρόπουσ προμικειασ πρϊτων υλϊν 
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Άλλα γεωργικά προϊόντα (π.χ. φυτικά ζλαια, ξθροί καρποί, καπνόσ) περιλαμβάνουν πιο ευζλικτουσ 

κανόνεσ οι οποίοι είναι προςαρμοςμζνοι ςτθν οικονομικι πραγματικότθτα, κυρίωσ για τα κεφάλαια 14, 

15, 20 (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κλάςθσ 2008), 23 και 24 του εναρμονιςμζνου ςυςτιματοσ. Το 

εναλλακτικό ςφνολο κανόνων επιτυγχάνει ιςορροπία μεταξφ προμικειασ πρϊτων υλϊν ςε περιφερειακό 

και ςε παγκόςμιο επίπεδο, όπωσ για τα κεφάλαια 9 και 12. Οι κανόνεσ απλουςτεφτθκαν επίςθσ (μζςω και 

τθσ  μείωςθσ των εξαιρζςεων) ςτα κεφάλαια 4, 5, 6, 8, 11 και ex 13. 

Παράδειγμα 1: Στθν κλάςθ 2403 ςτθν τρζχουςα ςφμβαςθ (καπνόσ για κάπνιςμα) ο κανόνασ τθσ 
επεξεργαςίασ ι μεταποίθςθσ επί μθ καταγόμενων υλϊν που πρζπει να τθρθκεί προκειμζνου να 
προςδϊςει τον χαρακτιρα του καταγόμενου προϊόντοσ είναι : Ραραςκευι κατά τθν οποία τουλάχιςτον το 
70 % του βάρουσ καπνοφ που δεν ζχει βιομθχανοποιθκεί ι των απορριμμάτων καπνοφ τθσ κλάςθσ 2401 
πρζπει να είναι ιδθ καταγόμενο.  
Ενϊ ο εναλλακτικόσ κανόνασ τθσ κλάςθσ 2403 (Ρροϊόντα που προορίηονται για ειςπνοι υπό μορφι 
αεριοποιθμζνου καπνοφ μζςω κζρμανςθσ ι με άλλα μζςα, χωρίσ καφςθ) είναι: Ραραςκευι από φλεσ 
οποιαςδιποτε κλάςθσ, εκτόσ από εκείνεσ τθσ ίδιασ κλάςθσ με το προϊόν, κατά τθν οποία τουλάχιςτον το 
10 % κατά βάροσ όλων των χρθςιμοποιοφμενων υλϊν τθσ κλάςθσ 2401 ζχουν παραχκεί εξ ολοκλιρου. 
 Ραρατθρείται δθλαδι ευελιξία και προςαρμογι ςτθν οικονομικι πραγματικότθτα. 

 
Παράδειγμα 2: Στο ex  κεφάλαιο 9  ςτθν τρζχουςα ςφμβαςθ (καφζσ,  τςάι, ματζ και μπαχαρικά) ο κανόνασ 
τθσ επεξεργαςίασ ι μεταποίθςθσ επί μθ καταγόμενων υλϊν που πρζπει να τθρθκεί προκειμζνου να 
προςδϊςει τον χαρακτιρα του καταγόμενου προϊόντοσ είναι : Ραραςκευι κατά τθν οποία όλεσ οι 
χρθςιμοποιοφμενεσ φλεσ του κεφαλαίου 9 ζχουν παραχκεί εξ ολοκλιρου. 
Ενϊ ο εναλλακτικόσ κανόνασ του κεφαλαίου 9 (Καφζσ, τςάι, ματζ και μπαχαρικά)είναι: Ραραςκευι από 
φλεσ οποιαςδιποτε κλάςθσ. 
 Ραρατθρείται δθλαδι ότι ο μεταβατικόσ κανόνασ, επιτυγχάνει – όπωσ αναφζρκθκε ανωτζρω - 

ιςορροπία μεταξφ προμικειασ πρϊτων υλϊν ςε περιφερειακό και ςε παγκόςμιο επίπεδο. 

 γ) Ζάχαρη 

Για οριςμζνα προϊόντα που περιζχουν ηάχαρθ, οι εναλλακτικοί κανόνεσ είναι αυςτθρότεροι από τουσ 

κανόνεσ τθσ Σφμβαςθσ. Στα μεταποιθμζνα γεωργικά προϊόντα των κλάςεων του ΕΣ 1901, 1904, 2006, 2007, 

ex 2008, 2009, 2105 και 2106 ζνασ νζοσ κανόνασ μζγιςτθσ περιεκτικότθτασ βάρουσ 40% επί μθ 

καταγόμενθσ ηάχαρθσ ειςιχκθ.

Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, ο εν λόγω κανόνασ κα αντικαταςτιςει τον κανόνα περιεκτικότθτασ μζγιςτθσ 

αξίασ 30% τθσ μθ καταγόμενθσ ηάχαρθσ, κακιςτϊντασ τον αυςτθρότερο, διότι ςε γενικζσ γραμμζσ ο 

κανόνασ βάρουσ 40% αντιπροςωπεφει ζναν αυςτθρότερο κανόνα από τον κανόνα αξίασ 30%. 

Ωςτόςο, ο εν λόγω αυςτθρότεροσ κανόνασ αντιςτακμίηεται από τθν νζα διάταξθ ςτο άρκρο 12 

“ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΙΣΜΟΣ” (ςτο κείμενο επί του Ρροςαρτιματοσ Α των τροποποιθμζνων πρωτοκόλλων 

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΕΦΑΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ»), όπου ορίηεται ότι εάν χρθςιμοποιοφνται 

καταγόμενεσ και μθ καταγόμενεσ ανταλλάξιμεσ φλεσ κατά τθν επεξεργαςία ι μεταποίθςθ ενόσ προϊόντοσ, 

οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να εξαςφαλίςουν τθ διαχείριςθ των υλϊν με χριςθ τθσ μεκόδου του 

λογιςτικοφ διαχωριςμοφ, χωρίσ να διατθροφν τισ φλεσ ςε χωριςτά αποκζματα , διευκολφνοντασ τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ ςτθν περίπτωςθ τθσ ηάχαρθσ, είτε πρόκειται για φλθ είτε για τελικό προϊόν, όπου δεν 

κα απαιτείται πλζον φυςικόσ διαχωριςμόσ μεταξφ καταγόμενων και μθ καταγόμενων αποκεμάτων. 

 
Παράδειγμα  - ΖΑΧΑΡΗ – Εξαγωγή μαρμελάδασ (Ε 2007): 
Υπόκεςθ:  Θ Νορβθγία και θ Ελβετία εφαρμόηουν τουσ εναλλακτικοφσ κανόνεσ. Το Μαρόκο, ωςτόςο, δεν 
τουσ εφαρμόηει.  
Ρερίπτωςθ 1) Θ Αλυςίδα αξίασ αφορά: ΕΕ>ΜΑΟΚΟ 
Οι κανόνεσ τθσ τρζχουςασ ςφμβαςθσ κα πρζπει να εφαρμοςτοφν, ιτοι: “Ραραςκευι από φλεσ 
οποιαςδιποτε κλάςθσ, εκτόσ από εκείνεσ τθσ ίδιασ κλάςθσ με το προϊόν, και κατά τθν οποία θ αξία όλων  
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των υλϊν του κεφαλαίου 17 (ηάχαρθ)  που χρθςιμοποιοφνται δεν πρζπει να υπερβαίνει το 30 % τθσ τιμισ 
εκ του εργοςταςίου του προϊόντοσ”. 
Ο οικονομικόσ φορζασ τθσ ΕΕ μπορεί να ειςάγει όλα τα φροφτα (που δεν κατατάςςονται ςτο κεφάλαιο 20) 
και όλθ τθ ηάχαρθ εφόςον θ τιμι τθσ ηάχαρθσ (κεφάλαιο 17) δεν υπερβαίνει το 30% τθσ τιμισ εκ του 
εργοςταςίου του τελικοφ προϊόντοσ. 
Σε αυτι τθ περίπτωςθ, μπορεί να εκδοκεί αποδεικτικό καταγωγισ (EUR1 ι διλωςθ καταγωγισ) με βάςθ 
τθν τρζχουςα ςφμβαςθ. 
 
Ρερίπτωςθ 2) Θ Αλυςίδα αξίασ αφορά: ΕΕ>ΕΛΒΕΤΛΑ 
Ο οικονομικόσ φορζασ τθσ ΕΕ κα ζχει τθν επιλογι: 
 
 χριςθσ των κανόνων τθσ τρζχουςασ ςφμβαςθσ, ιτοι: “Ραραςκευι από φλεσ οποιαςδιποτε 

κλάςθσ, εκτόσ από εκείνεσ τθσ ίδιασ κλάςθσ με το προϊόν, και κατά τθν οποία θ αξία όλων των 
υλϊν του κεφαλαίου 17 που χρθςιμοποιοφνται δεν πρζπει να υπερβαίνει το 30 % τθσ τιμισ εκ του 
εργοςταςίου του προϊόντοσ”. 

 Ο οικονομικόσ φορζασ τθσ ΕΕ μπορεί να ειςάγει όλα τα φροφτα (που δεν κατατάςςονται ςτο 
 κεφάλαιο 20) και όλθ τθ ηάχαρθ εφόςον θ τιμι τθσ ηάχαρθσ (κεφάλαιο 17) δεν υπερβαίνει το 30% 
 τθσ τιμισ εκ του εργοςταςίου του τελικοφ προϊόντοσ. 
 Σε αυτι τθ περίπτωςθ, μπορεί να εκδοκεί αποδεικτικό καταγωγισ (EUR1 ι διλωςθ καταγωγισ) με 
 βάςθ τθν τρζχουςα ςφμβαςθ. 
 
 χριςθσ εναλλακτικϊν κανόνων, ιτοι: “Ραραςκευι από φλεσ οποιαςδιποτε κλάςθσ, εκτόσ από 

εκείνθ του προϊόντοσ, κατά τθν οποία το βάροσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ηάχαρθσ δεν υπερβαίνει το  
 40 % του βάρουσ του τελικοφ προϊόντοσ”. 

 Ο οικονομικόσ φορζασ τθσ ΕΕ μπορεί να ειςάγει όλα τα φροφτα (που δεν κατατάςςονται ςτο 

 κεφάλαιο 20), αλλά θ ηάχαρθ εκτόσ ΕΕ (ι εκτόσ τθσ Ελβετίασ) κα περιορίηεται ςτο 40% κατ ' 

 ανϊτατο όριο του βάρουσ του τελικοφ προϊόντοσ.  

 Σε αυτι τθ περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ τθσ ΕΕ ςυντάςςει EUR.1 όπου ςτθ κζςθ 7 

 αναγράφεται «ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ  ΡΟΥ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ 

 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ» ι διλωςθ καταγωγισ όπου κα πρζπει να αναφζρει ότι «ΤΑ ΡΟΙΟΝΤΑ 

 ΕΙΝΑΙ ΡΟΤΙΜΘΣΙΑΚΘΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ».  
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Βιομηχανικά προϊόντα (εξαιρουμζνων των κλωςτοχφαντουργικών προϊόντων) 

Το εναλλακτικό κείμενο περιλαμβάνει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε ςφγκριςθ με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ:  

-Στα κεφάλαια 74, 75, 76, 78 και 79 του εναρμονιςμζνου ςυςτιματοσ ςτθν τρζχουςα ςφμβαςθ ο ιςχφων 

κανόνασ του κεφαλαίου περιλαμβάνει διπλι ςωρευτικι προχπόκεςθ. Ρλζον,  ςτουσ εναλλακτικοφσ 

κανόνεσ, θ προχπόκεςθ είναι μία. 

Παράδειγμα: Στο ex κεφάλαιο 74 (χαλκόσ και αντικείμενα από χαλκό) ο κανόνασ τθσ επεξεργαςίασ ι 
μεταποίθςθσ επί μθ καταγόμενων υλϊν που πρζπει να τθρθκεί προκειμζνου να προςδϊςει τον 
χαρακτιρα του καταγόμενου προϊόντοσ προχποκζτει διπλι ςωρευτικι προχπόκεςθ ιτοι: Καταςκευι 
— από φλεσ οποιαςδιποτε κλάςθσ, εκτόσ από εκείνεσ τθσ ίδιασ κλάςθσ με το προϊόν, και — κατά τθν 
οποία θ αξία όλων των χρθςιμοποιοφμενων υλϊν δεν πρζπει να υπερβαίνει το 50 % τθσ τιμισ εκ του 
εργοςταςίου του προϊόντοσ. 
Ο εναλλακτικόσ κανόνασ του κεφαλαίου 74 κζτει μία προχπόκεςθ, ιτοι: Καταςκευι από φλεσ 
οποιαςδιποτε κλάςθσ, εκτόσ από εκείνθ του προϊόντοσ. 
 
- Διαγράφθκε μεγάλοσ αρικμόσ ειδικϊν κανόνων οι οποίοι παρεκκλίνουν από τον κανόνα του κεφαλαίου 
(κεφάλαια 28, 35, 37, 38 και 83 του εναρμονιςμζνου ςυςτιματοσ).  
Παράδειγμα: Στθν τρζχουςα ςφμβαςθ ςτο ex κεφάλαιο 28 (Ανόργανα χθμικά προϊόντα· ενϊςεισ 
ανόργανεσ ι οργανικζσ των πολφτιμων μετάλλων, των ραδιενεργϊν ςτοιχείων, των μετάλλων των ςπανίων 
γαιϊν ι των ιςοτόπων) οι ειδικοί κανόνεσ που παρεκκλίνουν από τον κανόνα του κεφαλαίου είναι οι: ex 
2805, ex 2811, ex 2833 , ex 2852, και ex 2840. 
Στον εναλλακτικό κανόνα του κεφαλαίου 28, ζχουν διαγραφεί όλοι οι ανωτζρω ειδικοί κανόνεσ. 
 Αυτι θ πιο οριηόντια προςζγγιςθ διαμορφϊνει μια απλοφςτερθ εικόνα για τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ και τισ τελωνειακζσ αρχζσ. 
 

-Στα κεφάλαια 27, 40, 42, 44, 70 και 83, 84 και 85 ςτον ιςχφοντα κανόνα του κεφαλαίου ειςιχκθ νζοσ 

κανόνασ δίνοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα τθσ επιλογισ ανάμεςα ςε δφο κανόνεσ ,  με αποτζλεςμα να 

παρζχονται ςτον εξαγωγζα περιςςότερεσ επιλογζσ για τθν εκπλιρωςθ του κριτθρίου τθσ καταγωγισ. 

Παράδειγμα: Στθν τρζχουςα ςφμβαςθ ςτο ex κεφάλαιο 27 (Ορυκτά καφςιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα 

τθσ απόςταξθσ αυτϊν, αςφαλτϊδεισ φλεσ· κεριά ορυκτά) ο κανόνασ τθσ επεξεργαςίασ ι μεταποίθςθσ επί 

μθ καταγόμενων υλϊν που πρζπει να τθρθκεί προκειμζνου να προςδϊςει τον χαρακτιρα του 

καταγόμενου προϊόντοσ είναι: Ραραςκευι από φλεσ οποιαςδιποτε κλάςθσ, εκτόσ από εκείνεσ τθσ ίδιασ 

κλάςθσ με το προϊόν. 

Ενϊ ςτο μεταβατικό κείμενο, ο κανόνασ είναι:  Καταςκευι από φλεσ οποιαςδιποτε κλάςθσ, εκτόσ από 

εκείνθ του προϊόντοσ, ι  καταςκευι κατά τθν οποία θ αξία όλων των χρθςιμοποιοφμενων υλϊν δεν 

υπερβαίνει το 50  % τθσ τιμισ εκ του εργοςταςίου του προϊόντοσ.  

 Ρροςτζκθκε δθλαδι ζνασ επιπλζον κανόνασ εναλλακτικισ επιλογισ ςτον ιςχφοντα κανόνα του 

κεφαλαίου, ϊςτε οι οικονομικοί φορείσ να διευκολφνονται ςτθν απόδειξθ του κριτθρίου τθσ 

καταγωγισ. 

 

Υφαντικζσ φλεσ  (κεφάλαια 50 ζωσ 63 του Ε) 

 Πςον αφορά τα κεφάλαια 50-63 του ΕΣ, ςχετικά με τθν ςϊρευςθ (όπωσ αναφζρκθκε ανωτζρω), 

προβλζπεται ςτο τροποποιθμζνο πρωτόκολλο των εναλλακτικϊν κανόνων μία γενικευμζνθ πλιρθ 

ςϊρευςθ για όλα τα προϊόντα εκτόσ των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων και των ειδϊν ζνδυςθσ 

που περιλαμβάνονται ςτα κεφάλαια 50-63 του εναρμονιςμζνου ςυςτιματοσ. Ωςτόςο, για τα 

προϊόντα των κεφαλαίων 50-63 του ΕΣ προβλζπει διμερι πλιρθ ςϊρευςθ, όπου τα προϊόντα που 

αποκτοφν τθν καταγωγι τουσ από αυτι τθν πλιρθ διμερι ςϊρευςθ, μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για διαγϊνια πλιρθ ςϊρευςθ με άλλα ςυμβαλλόμενα μζρθ τθσ ςφμβαςθσ. Θ 
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ςϊρευςθ αυτι κα επιτρζψει να λαμβάνεται υπόψθ ςτθ διαδικαςία παραγωγισ ςτθ 

πανευρωμεςογειακι ηϊνθ ςϊρευςθσ θ επεξεργαςία ςτθν οποία υποβάλλονται οι υφαντικζσ φλεσ 

(π.χ. φφανςθ, νθματοποίθςθ κ.λπ.).  Ενϊ ςτθν τρζχουςα ςφμβαςθ υπάρχουν διμερείσ παρεκκλίςεισ 

που επιτρζπουν τθν πλιρθ διμερι ςϊρευςθ μεταξφ ΕΕ, Αλγερίασ, Μαρόκου και Τυνθςίασ, ωςτόςο, 

τα προϊόντα που αποκτοφν τθν καταγωγι τουσ από αυτι τθν πλιρθ διμερι ςϊρευςθ, δεν μποροφν 

να χρθςιμοποιθκοφν για διαγϊνια ςϊρευςθ με άλλα ςυμβαλλόμενα μζρθ τθσ ςφμβαςθσ. 

-Σχετικά με τθν απαγόρευςθ επιςτροφισ δαςμϊν (όπωσ αναφζρκθκε ανωτζρω),βάςει των 
προτεινόμενων διατάξεων ςτο κείμενο των εναλλακτικϊν εφαρμοςτζων κανόνων καταγωγισ 
(άρκρο 16), θ απαγόρευςθ αίρεται για όλα τα προϊόντα, εξαιροφμενων των υλϊν που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι προϊόντων που υπάγονται ςτα κεφάλαια 50 ζωσ 63 του 
εναρμονιςμζνου ςυςτιματοσ. Ωςτόςο, το κείμενο προβλζπει οριςμζνεσ εξαιρζςεισ ςτθν 
απαγόρευςθ τθσ επιςτροφισ δαςμϊν για τα  προϊόντα που υπάγονται ςτα κεφάλαια 50 ζωσ 63 
του εναρμονιςμζνου ςυςτιματοσ, εάν θ καταγωγι ζχει αποκτθκεί με τθν χριςθ τθσ πλιρουσ 
ςώρευςθσ (παράγραφοσ 4 του άρκρου16). 

 
-Οι εναλλακτικοί κανόνεσ κα διατθριςουν ςτον κατάλογο κανόνων (list rules) τθν αρχι τθσ διπλισ 

επεξεργαςίασ (διπλόσ μεταςχθματιςμόσ). Ωςτόςο, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, οι εναλλακτικοί 

κανόνεσ επιτρζπουν μεγαλφτερθ ευελιξία, κακϊσ αντί για παράδειγμα τθν καταςκευι από ίνεσ / 

νιματα ωσ απαιτοφμενθ επεξεργαςία για τθν απόκτθςθ προζλευςθσ, μπορεί να εφαρμοςτεί ζνασ 

ςυνδυαςμόσ διαφορετικϊν εργαςιϊν ολοκλιρωςθσ για τθν ικανοποίθςθ τθσ απαίτθςθσ επαρκοφσ 

επεξεργαςίασ. 

-Γενικότερα, οι χϊρεσ που εφαρμόηουν τουσ εναλλακτικοφσ κανόνεσ, κα είναι ςε κζςθ να 

επωφελθκοφν από τθν ενίςχυςθ των διαςυνδζςεων ςτθν παραγωγι κλωςτοχφαντουργικϊν 

προϊόντων μεταξφ των αιτοφντων μερϊν. Οι κανόνεσ ζγιναν πιο χαλαροί και μοντζρνοι ϊςτε να 

διευκολφνεται θ προμικεια υλϊν από τθν πανευρωμεςογειακι ηϊνθ. Ειδικά θ νζα δυνατότθτα 

γενικευμζνθσ διμεροφσ πλιρουσ ςϊρευςθσ μπορεί να βελτιϊςει τισ δυνατότθτεσ προμικειασ 

υφάςματοσ προζλευςθσ ςτθ ηϊνθ ςϊρευςθσ ΡΕΜ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ που ςυμφωνοφν να 

εφαρμόςουν τουσ ανακεωρθμζνουσ κανόνεσ, ευνοϊντασ τισ διαδικαςίεσ ολοκλιρωςθσ των 

εργαςιϊν ςτισ χϊρεσ που κα εφαρμόςουν τουσ εν λόγω ανακεωρθμζνουσ κανόνεσ. 

-Τα υφάςματα που απζκτθςαν τθν καταγωγι τουσ από τθν εφαρμογι των εναλλακτικϊν κανόνων 

κα μποροφςαν να κεωρθκοφν ότι πλθροφν τισ προχποκζςεισ για ςϊρευςθ βάςει τθσ τρζχουςασ 

Σφμβαςθσ μόνο εάν μποροφν επίςθσ να κεωρθκοφν ωσ καταγόμενα βάςει τθσ αυςτθρότερθσ 

τρζχουςασ ςφμβαςθσ και να ςυνοδεφονται από αποδεικτικό καταγωγισ βάςει τθσ τρζχουςασ 

ςφμβαςθσ.   

 

 Πλεσ οι ανωτζρω αλλαγζσ οδθγοφν ςε επικαιροποίθςθ και εκςυγχρονιςμό των κανόνων του 

πίνακα και ςε ςυνδυαςμό με τθν δυνατότθτα χριςθσ του μζςου όρου επί μιασ χρονικισ 

περιόδου για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ εκ του εργοςταςίου και τθσ αξίασ μιασ μθ καταγόμενθσ 

φλθσ (άρκρο 4), εξαςφαλίηεται περαιτζρω απλοφςτευςθ για τουσ εξαγωγείσ. 

Τζλοσ, να τονίςουμε πάλι, ότι 20 ςυμβαλλόμενα μζρθ ζχουν ηθτιςει να αρχίςουν να εφαρμόηουν το 

ςυντομότερο δυνατόν το τροποποιθμζνο ςφνολο κανόνων εναλλακτικά προσ τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ 

τθσ ςφμβαςθσ εν αναμονι τθσ ζκβαςθσ τθσ διαδικαςίασ τροποποίθςθσ. Συνεπϊσ, τα πρωτόκολλα 

καταγωγισ όςον αφορά τον οριςμό τθσ ζννοιασ «καταγόμενα προϊόντα» ι «προϊόντα καταγωγισ» και για 

τισ μεκόδουσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ των διμερϊν ςυμφωνιϊν μεταξφ των εν λόγω χωρϊν τθσ 

πανευρωμεςογειακισ ηϊνθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κα πρζπει να τροποποιθκοφν / 

αντικαταςτακοφν ϊςτε να ςυμπεριλάβουν δυναμικι παραπομπι ςτθ ςφμβαςθ. Οπότε, όταν 

ςυμφωνθκεί θ ανακεϊρθςθ τθσ Σφμβαςθσ, αυτό κα οδθγιςει (αυτομάτωσ) ςτθν παραπομπι που 

αναφζρεται ςτο κείμενο τθσ ανακεωρθμζνθσ Σφμβαςθσ. 
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 Θα δθμοςιευτοφν κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ωσ προσ τθν πρακτικι εφαρμογι των εναλλακτικϊν 

κανόνων από τον Σεπτζμβριο του 2021, ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

 Θ κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ αρχίηει να ιςχφει από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τθσ (L164/10-05-

2021) και εφαρμόηεται από τθν 1θ Σεπτεμβρίου 2021.  

 Οι επαγγελματικοί φορείσ προσ τουσ οποίουσ κοινοποιείται θ παροφςα με τα ςυνθμμζνα τθσ, 

παρακαλοφνται όπωσ μεριμνιςουν για τθ ςχετικι ενθμζρωςθ των μελϊν τουσ.                                                                                                    

       

     υνθμμζνο: 1 

             

                                      Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ                         

                                                                                         ΣΟΦΛΑ. ΡΑΡΑΓΛΑΝΝΘ 
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ΡΛΝΑΚΑΣ ΔΛΑΝΟΜΘΣ 
 
ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΛΑ ΕΝΕΓΕΛΑ 

Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (για άμεςθ ενθμζρωςθ των τελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ) 
 

ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΛΑ ΚΟΛΝΟΡΟΛΘΣΘ 

1) ΕΛ. Υ.Τ Αττικισ  
2) ΕΛ.Υ.Τ Θεςςαλονίκθσ 
3) Υπουργείο Εξωτερικϊν / Δ/νςθ Ρολιτικισ Διεκνοφσ Εμπορίου (elb@mnec.gr) 
4) Υπουργείο  Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων  

Δ/νςθ Αγροτικισ Ρολιτικισ, Διεκνϊν Σχζςεων & Ρροϊκθςθσ Ρροϊόντων  
Αχαρνϊν2  – Τ.Κ. 101 76   

5) ΟΡΕΚΕΡΕ  
  Αχαρνϊν  241 – Τ.Κ. 104 46, ΑΘΘΝΑ 

6) Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ  
Ακαδθμίασ  7,T.K. 106 71, ΑΘΘΝΑ 

7) Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν  
Ακαδθμίασ 7, Τ.Κ 106 71, Ακινα 

8) Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ  
Λουδοβίκου 1, Τ.Κ. 185 31, ΡΕΙΑΙΑΣ  

9) Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ 
3θσ Σεπτεμβρίου 36, Τ.Κ. 104 32, ΑΘΘΝΑ 

10) ΔΤΔ –Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ  

11) Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν  
Ξενοφϊντοσ 5, Τ.Κ. 105 57, ΑΘΘΝΑ 

12) Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ και Ρειραιά 
Αμερικισ  10 – Τ.Κ. 106 71, ΑΘΘΝΑ 

13) Σφνδεςμοσ Βιομθχάνων Βορείου Ελλάδοσ  
Ρλατεία Μοριχόβου 1, Τ.Κ. 546 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 

14) Σφνδεςμοσ Βιομθχ. Θεςςαλίασ & Κεντρ. Ελλάδοσ 
Ελ. Βενιηζλου  4,Τ.Κ. 382 21,  ΒΟΛΟΣ 

15) Σφνδεςμοσ Θεςςαλικϊν Επιχειριςεων & Βιομθχανιϊν 
Λ. Καραμανλι & Βιομθχανίασ , Τ.Κ. 413 35,  ΛΑΙΣΑ 

16) Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων & Βιομθχανιϊν Ρελοποννιςου & Δυτικισ Ελλάδοσ  
Βότςθ 2, Τ.Κ.262 21, ΡΑΤΑ 

17) Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων 
Κρατίνου 11, Τ.Κ. 105 52,  ΑΘΘΝΑ 

18) Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ  
Ρλατεία  Μοριχόβου  1 , Τ.Κ. 546 25,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 

19) Σφνδεςμοσ  Ελλθνικϊν Επιχ/ςεων Εξαγωγισ Διακίνθςθσ  Φροφτων, Λαχανικϊν & Χυμϊν 
e-mail : incofruit@incofruit.gr 

20) Σφνδεςμοσ Ανωνφμων Εταιρειϊν και Ε.Ρ.Ε. 
Ελ. Βενιηζλου 16, Τ.Κ. 106 72,  ΑΘΘΝΑ 

21) Εκνικι Συνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου 
Μθτροπόλεωσ  42, Τ.Κ. 105 63,  ΑΘΘΝΑ  

22) Σφνδεςμοσ Εγκατεςτθμζνων Επιχειριςεων ςτθ ΒΙΡΕ Ρατρϊν 
E-mail: info@sevipa.gr 

23) Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Βιομθχανικϊν Ρεριοχϊν  
E-mail: pasevipe.secretary@gmail.com 

24) Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Τροφίμων  
Αγ. Σοφίασ 21 & Κόδρου 3, Τ.Κ. 154 51, Ν. Ψυχικό 
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mailto:info@sevipa.gr
mailto:pasevipe.secretary@gmail.com
ΑΔΑ: 633Ρ46ΜΠ3Ζ-99Γ



20 
 

25) Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Τροφίμων  
Ρλ. Θεάτρου 24, Τ.Κ. 105 52, ΑΘΘΝΑ 

26) Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Χθμικϊν Βιομθχανιϊν 
Λαγουμιτηι 23, Τ.Κ. 176 71, ΑΘΘΝΑ 

27) Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ 
Καραΐςκου 82- Τ.Κ. 185 32, ΡΕΙΑΙΑΣ 

28) Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν - Τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Ρειραιϊσ Ακθνϊν 
Τςαμαδοφ 38, Τ.Κ. 185 31, ΡΕΙΑΙΑΣ  

29) Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ 
Κουντουριϊτου 13, Τ.Κ. 546 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ  

 

ΕΣΩΤΕΛΚΘ ΔΛΑΝΟΜΘ 

1) Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.  

2) Γραφείο Γεν. Δ/ντι Τελωνείων και Ε.Φ.Κ  

3) Διεφκυνςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων  

4) Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν, Τμιματα Α’ και  Β’ 

5) Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων 
6) Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 
7) Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ 
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