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1. Ε 

Ποιεσ είναι οι προχποκζςεισ εφαρμογισ προτιμθςιακών ςυμφωνιών μεταξφ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ – Σρίτων Χωρών; 

 Α 
Για να τφχει ζνα προϊόν προτιμθςιακισ δαςμολογικισ μεταχείριςθσ (κατά τθν ειςαγωγι 
του ςτθν Κοινότθτα) ςτα πλαίςια μιασ προτιμθςιακισ εμπορικισ ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ 
Ε. Ζνωςθσ και μιασ τρίτθσ χϊρασ κα πρζπει :  

 Σο προϊόν να καλφπτεται από τθν εν λόγω προτιμθςιακι ςυμφωνία 

 Να ζχουν τθρθκεί οι προβλεπόμενοι από τθ ςυμφωνία κανόνεσ καταγωγισ και 

 Να ςυνοδεφεται από το προβλεπόμενο ςτα πλαίςια τθσ ςυμφωνίασ 
προτιμθςιακό πιςτοποιθτικό καταγωγισ και να ζχει τθρθκεί ο κανόνασ τθσ 
απευκείασ μεταφοράσ. 

  

 
2. Ε 

Ποιεσ είναι οι προχποκζςεισ ζκδοςθσ προτιμθςιακοφ πιςτοποιθτικοφ καταγωγισ 
(EUR1, διλωςθσ τιμολογίου) κατά τθν εξαγωγι ενόσ εμπορεφματοσ ςτα πλαίςια μιασ 
προτιμθςιακισ εμπορικισ ςυμφωνίασ, μεταξφ Ε.Ε. και μιασ τρίτθσ χώρασ; 
 

 Α 
1. Σο προϊόν να καλφπτεται κατά τθν εξαγωγι από τθν εν λόγω προτιμθςιακι 

ςυμφωνία 
2. Να ζχουν τθρθκεί οι προβλεπόμενοι από τθ ςυμφωνία κανόνεσ καταγωγισ. 

  

 
3. Ε 

Σι είναι Πανευρωμεςογειακι ηώνθ Ελευκζρων υναλλαγών, ποιζσ χώρεσ μετζχουν και 
τι είναι θ Διαγώνια ώρευςθ Καταγωγισ. 

 Α 
τα πλαίςια τθσ Ευρωμεςογειακισ διάςκεψθσ ςτθ Βαρκελϊνθ, θ Ευρωπαϊκι Κοινότθτα 
και οριςμζνεσ μεςογειακζσ χϊρεσ, προςυπζγραψαν τθ διακιρυξθ τθσ Βαρκελϊνθσ με 
τθν οποία εκδιλωςαν τθν πρόκεςι τουσ να δθμιουργιςουν μια Ευρωμεςογειακι Ηϊνθ 
Ελευκζρων υναλλαγϊν. 
τθ ςυνζχεια οι χϊρεσ τθσ Πανευρωπαϊκισ Ηϊνθσ και οι Νιςοι Φερόεσ ηιτθςαν και 
ςυμπεριλιφκθςαν ςτθ Ηϊνθ αυτι ι οποία ονομάςτθκε Πανευρωμεςογειακι Ηϊνθ 
Ελευκζρων υναλλαγϊν.  
τθν Πανευρωμεςογειακι Ηϊνθ Ελευκζρων υναλλαγϊν ζχουν δεςμευτεί να 
ςυμμετζχουν οι παρακάτω χϊρεσ και εδάφθ: 

 Ευρωπαϊκι Κοινότθτα 

 Ευρωπαϊκόσ Οικονομικόσ Χϊροσ (ΕΟΧ) 

 Χϊρεσ Πανευρωπαϊκισ Ηϊνθσ (Νορβθγία, Ιςλανδία, Ελβετία, 
(ςυμπεριλαμβανομζνου) του Λιχτενςτάιν, Βουλγαρία, Ρουμανία και Σουρκία) 

 Μεςογειακζσ χϊρεσ (Λίβανοσ, υρία, Ιορδανία, Ιςραιλ, Δυτικι ‘Όχκθ, και 
Λωρίδα τθσ Γάηασ, Αίγυπτοσ, Αλγερία, Συνθςία και Μαρόκο) 

 Νιςοι Φερόεσ. 
Προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτθ Ηϊνθ αυτι, είναι θ ςφναψθ Ευρωμεςογειακϊν 
υμφωνιϊν φνδεςθσ του κακενόσ από τα παραπάνω μζρθ τθσ Πανευρωμεςογειακισ 
Ηϊνθσ Ελευκζρων υναλλαγϊν με όλα τα υπόλοιπα μζρθ αυτισ. 
Όταν μια νζα υμφωνία ολοκλθρϊνεται και τίκεται ςε ιςχφ, δθμοςιεφεται ςχετικι 
ανακοίνωςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, ςτθ ςειρά C. 
Σα Πρωτόκολλα Καταγωγισ των υμφωνιϊν που περιλαμβάνουν πανομοιότυπουσ 
Κανόνεσ Καταγωγισ ονομάηονται Πανευρωμεςογειακά Πρωτόκολλα.  
Βάςει των Πανευρωμεςογειακϊν αυτϊν Πρωτοκόλλων, δίνεται θ δυνατότθτα ςε 
εμπορεφματα που ςτθν παραγωγι τουσ χρθςιμοποιικθκαν φλεσ καταγόμενεσ από μια ι 
περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Πανευρωμεςογειακισ Ηϊνθσ, να αποκτιςουν τθν καταγωγι 
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μιασ από τισ χϊρεσ αυτζσ, χωρίσ τθν υποχρζωςθ να υποςτοφν οι εν λόγω φλεσ επαρκι 
επεξεργαςία ι μεταποίθςθ (Διαγϊνια ϊρευςθ Καταγωγι).  

  

 
4. Ε 

Ποια είναι τα αποδεικτικά καταγωγισ και πότε πρζπει να ςυμπλθρώνεται θ κζςθ 7 
(Παρατθριςεισ) του πιςτοποιθτικοφ κυκλοφορίασ EUR-MED ςτα πλαίςια τθσ 
Πανευρωμεςογειακισ Ηώνθσ Ελευκζρων υναλλαγών ; 
 

 Α 
Σα αποδεικτικά καταγωγισ είναι : 

 πιςτοποιθτικό κυκλοφορίασ EUR 1, 

 διλωςθ τιμολογίου EUR 1, 

 πιςτοποιθτικό κυκλοφορίασ EUR-MED και 

 διλωςθ τιμολογίου EUR-MED. 
Θ κζςθ 7 του πιςτοποιθτικοφ EUR-MED πρζπει πάντα να ςυμπλθρϊνεται με Χ ανάλογα 
με το τετραγωνίδιο που αντιςτοιχεί ςε μια από τισ παρακάτω ενδείξεισ:  

 “ cumulation applied with…” 
κα ςυμπλθρϊνεται με το/τα όνομα/τα τθσ/των χϊρασ/ϊν, 
εάν ο χαρακτιρασ καταγωγισ αποκτάται με εφαρμογι ςϊρευςθσ με φλεσ 
καταγόμενεσ ςε μια ι περιςςότερεσ από τισ χϊρεσ τθσ Πανευρωμεςογειακισ 
Ηϊνθσ, ι 

 “ No cumulation applied” 
εάν ο χαρακτιρασ καταγωγισ αποκτάται χωρίσ εφαρμογι ςϊρευςθσ με φλεσ 
καταγόμενεσ ςε μία ι περιςςότερεσ από τισ χϊρεσ τθσ Πανευρωμεςογειακισ 
Ηϊνθσ. 

  

 
 


