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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB23.1.1997 Nr.3/1100

EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Æskilegt er að víkka út kerfi um uppsöfnun er gerir kleift að nota
efni sem eru upprunnin í Evrópubandalaginu, Póllandi,
Ungverjalandi, Lýðveldinu Tékklandi, Lýðveldinu Slóvakíu,
Búlgaríu, Rúmeníu, Lettlandi, Litháen, Eistlandi, Slóveníu,
Evrópska efnahagssvæðinu, er nefnist hér á eftir EES, Íslandi,
Noregi eða Sviss, í því skyni að auðvelda viðskipti og bæta áhrif
samningsins og því er nauðsynlegt að breyta skilgreiningu
hugtaksins upprunavörur.

Eigi samningurinn að taka til vara sem eru upprunnar í Andorra
eða San Marínó er nauðsynlegt að gera ráð fyrir þeim möguleika
í sameiginlegri yfirlýsingu um bókun 4.

Nauðsynlegt er að breyta tilteknum aðvinnslukröfum að því er
varðar efni sem ekki teljast upprunnin til að þau öðlist
upprunaréttindi og taka tillit til þróunar í aðvinnslutækni.

Í ljósi fenginnar reynslu ætti að bæta lista um aðvinnslureglur
með því að láta hann taka til allra vöruliða í samræmdu tollskránni
(ST). Tæknilegar breytingar á þessum aðvinnslureglum skulu taka
mið af breytingum á samræmdu tollskránni er taka gildi 1. janúar
1996.

Af þeim sökum ætti vegna réttrar framkvæmdar samningsins að
setja í einn texta öll viðeigandi ákvæði í því skyni að auðvelda
tollyfirvöldum og öðrum notkun hans.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.
Eftirfarandi viðfestur texti komi í stað bókunar 4, ásamt viðeigandi
sameiginlegum yfirlýsingum.

2. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. desember 1996, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni. Hún kemur til
framkvæmda 1. janúar 1997.

3. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar

nr. 71/96
frá 22. nóvember 1996

um breytingu á bókun 4 við EES-samninginn
um upprunareglur

Gjört í Brussel 22. nóvember 1996.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

H. Hafstein
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I. BÁLKUR

ALMENN ÁKVÆÐI

1. gr.

Skilgreiningar

Að því er þessa bókun varðar merkir:

a) ,,framleiðsla“ hvers konar aðvinnslu, þar með er talin samsetning eða sérvinnsla;

b) ,,efni“ hvers konar efnisþátt, hráefni, íhluta eða hluta o. s. frv. sem notað er við framleiðslu vörunnar;

c) ,,framleiðsluvara“ vöru sem er framleidd, jafnvel þótt fyrirhugað sé að nota hana við annars konar
framleiðslu síðar;

d) ,,vara“ bæði efni og framleiðsluvörur;

e) ,,tollverð“ verð sem ákveðið er í samræmi við samning um framkvæmd VII. gr. Hins almenna
samkomulags um tolla og viðskipti frá 1994 (samning Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um tollverð);

f) ,,verksmiðjuverð“ verð sem framleiðanda innan EES er greitt fyrir framleiðsluvöruna frá verksmiðju
hafi lokaaðvinnsla vörunnar farið fram í fyrirtæki hans, að því tilskildu að í verðinu sé innifalið
verðmæti alls efnis sem notað er, að frádregnum innlendum álögum sem hafa verið endurgreiddar eða
endurgreiða má þegar varan sem er fengin er flutt út;

g) ,,verðmæti efnis tollverð við innflutning á efni sem notað hefur verið og er ekki upprunaefni eða, ef
það er ekki þekkt og ekki verður sýnt fram á hvert það er, fyrsta verð sem sýnt er fram á að greitt
hafi verið fyrir efnið innan EES;

h) ,,verðmæti upprunaefna“ verðmæti slíkra efna eins og skilgreint er í g-lið að breyttu breytanda;

i) ,,virðisauki“ verksmiðjuverð að frádregnu tollvirði hverrar framleiðsluvöru sem er hluti
framleiðsluvöru og voru ekki upprunnar í landinu þar sem framleiðsluvörurnar eru fengnar;

j) ,,kaflar“ og ,,vöruliðir“ kaflar og vöruliðir (fjögurra tölustafa tákn) í nafnaskránni sem myndar
samræmdu vörulýsingar- og vörunúmeraskrána; og í þessari bókun er vísað til sem ,,samræmdu
tollskrárinnar“ eða ST;
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k) ,,flokkun“ flokkun framleiðsluvara eða efna undir tilteknum vörulið;

l) ,,vörusending“ framleiðsluvörur sem eru annaðhvort sendar samtímis frá einum útflytjanda til eins
viðtakanda, eða vörur sem hafðar eru á sama flutningsskjali vegna flutnings frá útflytjanda til
viðtakanda eða á sama vörureikningi ef flutningsskjal er ekki fyrir hendi;

m) ,,yfirráðasvæði“ einnig landhelgi.

II. BÁLKUR

SKILGREINING HUGTAKSINS ,,UPPRUNAVÖRUR“

2. gr.

Almennar kröfur

1. Framleiðsluvara telst upprunnin á EES í skilningi þessa samnings ef hún er fengin að öllu leyti þar
í skilningi 4. gr. eða hefur hlotið nægilega aðvinnslu á EES í skilningi 5. gr. Yfirráðasvæði samningsaðila
sem þessi samningur tekur til, skal teljast eitt yfirráðasvæði að því er þetta varðar.

2. Þrátt fyrir 1. mgr. skal yfirráðasvæði Furstadæmisins Liechtenstein, fram til 1. janúar 2000, ekki
heyra undir EES að því er varðar ákvörðun um uppruna framleiðsluvara sem um getur í töflu I og II við
bókun 3 og slíkar vörur skulu því aðeins teljast upprunnar á EES að þær séu fengnar að öllu leyti eða hafi
hlotið nægilega aðvinnslu á yfirráðasvæðum hinna samningsaðilanna.

3. gr.

Þríhliða uppsöfnun uppruna

1. Með fyrirvara um ákvæði 2. og 3. mgr. skulu efni sem eru upprunnin í Póllandi, Ungverjalandi,
Lýðveldinu Tékklandi, Lýðveldinu Slóvakíu, Búlgaríu, Rúmeníu, Lettlandi, Litháen, Eistlandi, Slóveníu
eða Sviss, í skilningi samninga milli samningsaðila og þessara landa, teljast upprunnin á EES þegar þau eru
hluti af vöru sem þar er fengin. Efnin þurfa ekki að hafa fengið nægilega aðvinnslu.

2. Vörur sem öðlast hafa upprunaréttindi í krafti 1. mgr. teljast einungis áfram vera upprunnar á EES
aukist verðgildi þar meira en sem nemur verðgildi efnanna sem notuð eru og eru upprunnin í einhverju
landanna í 1. mgr. Sé þessu ekki þannig varið teljast vörurnar upprunnar í landinu sem um getur í 1. mgr.,
eftir því hvar verðgildi upprunaefna, sem notuð voru, var hæst. Við ákvörðun uppruna skal ekki tekið
tillit til efna sem eru upprunnin í öðrum löndum í 1. mgr. er fengið hafa nægilega aðvinnslu á EES.

3. Uppsöfnun sem kveðið er á um í þessari grein má einungis beita ef þær vinnslukröfur fyrir efni er
ekki teljast upprunnin sem uppfylla þarf til að þau öðlist upprunaréttindi og er að finna í viðkomandi
samningum eru hinar sömu og settar eru fram í II. viðauka við þessa bókun. Samningsaðilar skulu senda
hverjir öðrum, fyrir milligöngu framkvæmdastjórnar EB, efni samninganna og samsvarandi upprunareglur
sínar sem löndin í 1. mgr. hafa samið um sín á milli.

4. Framkvæmdastjórn EB skal birta í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins (C-deild) þá dagsetningu
er löndin í 1. mgr. fullnægðu þeim skuldbindingum sem mælt er fyrir um í 3. mgr.
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4. gr.

Framleiðsluvara fengin að öllu leyti

1. Eftirtaldar vörur teljast fengnar að öllu leyti á EES:

a) jarðefni unnin úr jörðu þess eða úr hafsbotni þess;

b) vörur úr jurtaríkinu sem þar eru ræktaðar;

c) lifandi dýr sem þar eru borin og alin;

d) afurðir lifandi dýra sem þar eru alin;

e) veiðibráð og fiskafurðir sem aflað er með veiðum þar;

f) sjávarafurðir og aðrar afurðir teknar úr sjó utan landhelgi samningsaðila af skipum þeirra;

g) vörur framleiddar um borð í verksmiðjuskipum þeirra, eingöngu úr afurðum sem getið er í f-lið;

h) notaðar vörur sem þar er safnað og eingöngu er unnt að nota til að vinna hráefni úr, þar á meðal
notaðir hjólbarðar sem nýtast eingöngu til sólunar eða sem úrgangur;

i) úrgangur og rusl sem til fellur vegna framleiðslustarfsemi þar;

j) vörur unnar úr yfirborðslögum hafsbotnsins utan landhelgi samningsríkjanna, að því tilskildu
að þau hafi einkarétt á að vinna úr þessum lögum;

k) vörur sem þar eru framleiddar eingöngu úr þeim framleiðsluvörum sem tilgreindar eru í a- til j-
lið.

2. Orðin ,,skip þeirra“ og ,,verksmiðjuskip þeirra“ í f- og g-lið 1. mgr. gilda aðeins um skip og
verksmiðjuskip:

a) sem eru skráð eða skrásett í aðildarríki EB eða EFTA-ríki;

b) sem sigla undir fána aðildarríkis EB eða EFTA-ríkis;

c) sem eru að minnsta kosti 50 af hundraði í eign ríkisborgara aðildarríkja EB eða EFTA-ríkis, eða
í eign fyrirtækis sem hefur aðalstöðvar í einu þessara ríkja enda sé framkvæmdastjóri eða
framkvæmdastjórar þess, stjórnarformaður eða formaður umsjónarnefndar og meirihluti
stjórnarnefndarmanna eða umsjónarnefndarmanna ríkisborgarar aðildarríkja EB eða EFTA-
ríkis; auk þess sem að minnsta kosti helmingur höfuðstóls sé í eigu þessara ríkja eða opinberra
stofnana eða ríkisborgara nefndra ríkja, ef um er að ræða sameignarfélög eða hlutafélög;

d) þegar skipstjóri og yfirmenn eru ríkisborgarar aðildarríkis EB eða EFTA-ríkis; og

e) þegar að minnsta kosti 75 af hundraði áhafnarinnar eru ríkisborgarar aðildarríkja EB eða
EFTA-ríkis.
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5. gr.

Framleiðsluvörur sem hlotið hafa nægilega aðvinnslu

1. Að því er varðar 2. gr. skulu framleiðsluvörur sem ekki eru fengnar að öllu leyti teljast hafa hlotið
nægilega aðvinnslu hafi skilyrðum í II. viðauka verið fullnægt.

Skilyrði þessi kveða á um aðvinnslu efna sem eru ekki upprunaefni og eru notuð við framleiðslu þeirra
vara sem samningur þessi tekur til, og gilda þau einungis um slík efni. Af þeim sökum skal framleiðsluvara
sem telst upprunavara vegna þess að skilyrðum sem sett eru í lista um hana er fullnægt, og er notuð við
framleiðslu annarrar vöru, ekki þurfa að fullnægja skilyrðum sem gilda um vöruna sem hún er sett saman
við, og skal ekki taka tillit til þess að efnin sem notuð eru við framleiðslu hennar eru ekki upprunaefni.

2. Þrátt fyrir 1. mgr., skal efni sem ekki telst upprunaefni ekki notað við framleiðslu þessarar vöru,
samkvæmt þeim skilyrðum sem sett eru í lista um hana, nema því aðeins að:

a) heildarverðmæti þeirra sé ekki meira en 10 af hundraði af verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar;

b) ekki sé farið fram úr einni eða fleiri hundraðshlutatölum af því hámarksverðmæti sem gefið er upp
fyrir efni sem ekki teljast upprunaefni og fram koma í listanum, vegna beitingar þessarar málsgreinar.

Þessi málsgrein gildir ekki um framleiðsluvörur sem teljast til 50. - 63. kafla í samræmdu tollskránni.

3. Ákvæði 1. og 2. mgr. gilda nema að því leyti sem kveðið er á um í 6. gr.

6. gr.

Ófullnægjandi aðvinnsla

1. Með fyrirvara um 2. mgr. teljast eftirfarandi aðgerðir ófullnægjandi aðvinnsla sem ekki veitir
upprunaréttindi óháð því hvort kröfum 5. gr. hefur verið fullnægt:

a) aðgerð til að tryggja að framleiðsluvörur haldist óskemmdar meðan á flutningi og geymslu stendur
(viðrun, breiðsla, þurrkun, kæling, pækilsöltun, niðurlagning í brennisteinsvatn eða aðrar
vatnsupplausnir, fjarlæging skemmdra hluta og sambærilegar aðgerðir);

b) einfaldar aðgerðir til að rykhreinsa, sigta eða sálda, sundurgreina, flokka, velja saman (þar á meðal að
útbúa hluti í samstæður), þvo, mála eða hluta í sundur;

c) i) skipti á umbúðum, svo og uppskipting og sameining;

ii) einföld setning á flöskur, glös, í poka, kassa, öskjur, á spjöld eða töflur o.s.frv. og allar aðrar
einfaldar pökkunaraðgerðir;

d) festing merkja, miða eða annarra slíkra auðkenna á framleiðsluvörur eða umbúðir þeirra;

e) einföld blöndun framleiðsluvara, hvort sem um er að ræða ólíkar vörur eða ekki, þar sem einn eða
fleiri íhlutar blöndunnar fullnægja ekki skilyrðum þeim um uppruna á EES sem sett eru í þessari
bókun;

f) einföld samsetning vöruhluta þannig að úr verði fullgerð framleiðsluvara;

g) sameining tveggja eða fleiri aðgerða sem tilgreindar eru í a- til f-lið;

h) slátrun dýra.
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2. Litið skal á allar aðgerðir, sem fara fram á EES á tiltekinni framleiðsluvöru, sem eina heild þegar
ákvarðað er hvort aðvinnsla hennar teljist ófullnægjandi í skilningi 1. mgr.

7. gr.

Skilgreiningareining

1. Skilgreiningareining vegna beitingar ákvæða þessarar bókunar er sú framleiðsluvara sem telst
grunneining við flokkun samkvæmt nafnaskrá samræmdu tollskrárinnar.

Af þessu leiðir að:

a) þegar framleiðsluvara sem er sett saman úr mörgum hlutum og flokkuð í samræmdu tollskránni í
einn og sama vörulið, telst heildin vera ein skilgreiningareining;

b) þegar í vörusendingu eru margar framleiðsluvörur af sama tagi sem flokkaðar eru í sama vörulið í
samræmdu tollskránni, skal hver einstök framleiðsluvara tekin fyrir þegar ákvæðum þessarar bókunar
er beitt.

2. Þegar umbúðir eru samkvæmt 5. almennu reglu samræmdu tollskrárinnar taldar hluti framleiðsluvöru
við flokkun skal telja þær með við ákvörðun uppruna.

8. gr.

Fylgihlutir, varahlutir og verkfæri

Fylgihluti, varahluti og verkfæri, sem send eru með búnaði, vél, tæki eða ökutæki og teljast eðlilegur
búnaður og eru innifalin í verðinu eða eru ekki á sérstökum vörureikningi, skal skoða sem hluta af
viðkomandi búnaði, vél, tæki eða ökutæki.

9. gr.

Samstæður

Samstæður, sem skilgreindar eru í 3. almennu reglu samræmdu tollskrárinnar, skulu skoðast sem
upprunavörur þegar allir vöruíhlutar eru upprunavörur. Þó skal samstæða, sem er samsett bæði af
upprunavörum og vörum sem eru ekki upprunavörur, teljast í heild upprunavara, að því tilskildu að
verðmæti þeirra vara sem eru ekki upprunavörur, sé ekki meira en 15 af hundraði af verksmiðjuverði
samstæðunnar.

10. gr.

Atriði sem hafa ekki áhrif

Þegar ákvarða skal uppruna framleiðsluvöru er ekki nauðsynlegt að ákvarða uppruna eftirfarandi, þótt
notað hafi verið við framleiðslu vörunnar:

a) orku og eldsneytis;

b) verksmiðju og búnaðar;

07



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.3/8 23.1.1997

 00

ÍS
LE

N
S

K
 ú

tg
áf

a

c) véla og verkfæra;

d) vara sem ekki mynda og ekki var ætlað að mynda efnisþátt í framleiðsluvörunni fullgerðri.

III. BÁLKUR

SKILYRÐI VARÐANDI YFIRRÁÐASVÆÐI

11. gr.

Meginregla um yfirráðasvæði

1. Fullnægja verður skilyrðum í II. bálki um öflun upprunaréttinda óslitið á EES, nema að því leyti sem
kveðið er á um í 3. gr. og 3. mgr. hér að aftan.

2. Ekki skal litið á vörur, sem fluttar eru út frá EES til annars lands og síðan fluttar inn aftur, sem
upprunavörur nema hægt sé að sýna fram á það með fullnægjandi hætti að mati tollyfirvalda að:

a) vörurnar sem eru fluttar inn aftur séu þær sömu og voru fluttar út í upphafi; og

b) ekki hafi verið gerð á þeim nein aðgerð umfram það sem nauðsynlegt má teljast til að varðveita gæði
þeirra í því landi eða á meðan á útflutningi stóð.

3. Aðvinnsla utan EES á efnum sem flutt eru út frá EES og síðan aftur flutt þangað inn, hefur engin
áhrif á öflun upprunaréttinda í samræmi við þau skilyrði sem um getur í II. bálki, að því tilskildu að:

a) efnin hafi verið fengin að öllu leyti á EES eða hlotið þar meiri aðvinnslu en getið er í 6. gr. áður en þau
voru flutt út frá EES; og

b) hægt sé að sýna fram á það með fullnægjandi hætti að mati tollyfirvalda að:

i) endurinnflutta framleiðsluvaran sé til orðin við aðvinnslu hinna útfluttu efna; og

ii) heildarupphæð virðisauka sem er áunninn utan EES og fæst við beitingu þessarar greinar sé
ekki meiri en 10 af hundraði af verksmiðjuverði þeirrar fullunnu framleiðsluvöru sem
upprunaréttinda er krafist fyrir.

4. Að því er varðar 3. mgr., skulu skilyrði í II. bálki um öflun upprunaréttinda á EES ekki gilda um
aðvinnslu utan EES. Sé reglu í skrá II. viðauka um notkun efna sem ekki eru upprunaefni engu að síður
beitt við ákvörðun upprunaréttinda fullunninnar framleiðsluvöru, má samanlagt heildarverðmæti þeirra
efna sem ekki eru upprunaefni og notuð hafa verið innan EES og heildarupphæð virðisauka sem er
áunninn utan EES, ekki vera meira samkvæmt þessari grein en sá hundraðshluti sem viðkomandi regla
leyfir.

5. Að því er varðar 3. og 4. mgr. merkir ,,heildarupphæð virðisauka sem áunninn er“ allur sá kostnaður
sem safnast hefur saman utan EES, að meðtöldu verðmæti efnanna sem bætist við.

6. Ákvæði 3. og 4. mgr. gilda ekki um framleiðsluvörur sem fullnægja ekki þeim skilyrðum sem talin
eru í II. viðauka og geta einungis talist hafa hlotið nægjanlega aðvinnslu þegar beitt er leyfilegum mörkum
sem um getur í 2. mgr. 5. gr.

7. Ákvæði 3. og 4. mgr. gilda ekki um framleiðsluvörur sem teljast til 50. - 63. kafla samræmdu
tollskrárinnar.

08



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB23.1.1997 Nr.3/9900

12. gr.

Beinn flutningur

1. Sú fríðindameðferð sem kveðið er á um í samningnum gildir einungis um framleiðsluvörur sem
fullnægt hafa þeim kröfum sem settar eru fram í þessari bókun og eru fluttar beint innan EES eða um
yfirráðasvæði landanna sem um getur í 3. gr. Hins vegar má flytja framleiðsluvörur í einni vörusendingu
um önnur yfirráðasvæði en EES vegna umfermingar eða bráðabirgðageymslu á þeim yfirráðasvæðum, að
því tilskildu að vörurnar séu undir eftirliti tollyfirvalda í landinu þar sem umfermingin eða geymslan á sér
stað og fái ekki aðra meðferð en affermingu, endurfermingu eða meðferð sem miðar að því að forða þeim
frá skemmdum.

Flytja má upprunavörur með dreifikerfi um önnur yfirráðasvæði en EES.

2. Sannanir um að skilyrðunum sem um getur í 1. mgr. hafi verið fullnægt skulu lagðar fram fyrir
tollyfirvöld innflutningslandsins með:

a) einföldu flutningsskjali fyrir flutning frá útflutningslandinu um umflutningslandið; eða

b) skírteini, sem tollyfirvöld umflutningslandsins gefa út, þar sem fram kemur:

i) nákvæm lýsing á framleiðsluvörunni,

ii) dagsetningar affermingar og endurfermingar og, þar sem við á, heiti hlutaðeigandi skipa eða
annars flutningsmáta, og

iii) við hvaða aðstæður framleiðsluvaran var geymd í umflutningslandinu; eða

c) að öðrum kosti hvers konar skjöl sem færa sönnur á þetta.

13. gr.

Sýningar

1. Upprunavörur sem sendar eru á vörusýningu í öðru landi en þeim sem um getur í 3. gr. og seldar eftir
sýninguna til innflutnings í EES skulu við innflutninginn njóta hags af ákvæðum samningsins, að því
tilskildu að sýnt sé fram á það með fullnægjandi hætti að mati tollyfirvalda að:

a) útflytjandi hafi sent þessar framleiðsluvörur frá einum samningsaðila til landsins þar sem sýningin
er haldin og sýnt þær þar;

b) sá útflytjandi hafi selt framleiðsluvörurnar eða ráðstafað þeim með öðrum hætti til viðtakanda í ríki
annars samningsaðila;

c) framleiðsluvörurnar hafi verið sendar á meðan á sýningunni stóð eða strax eftir hana í því ástandi
sem þær voru í þegar þær voru sendar til sýningar; og

d) framleiðsluvörurnar hafi ekki frá því að þær voru sendar til sýningar verið notaðar í öðru skyni en
til sýningar á sýningunni.

2. Sönnun á uppruna skal gefin út eða útbúin í samræmi við ákvæði V. bálks og lögð fram hjá
tollyfirvöldum innflutningslandsins með venjulegum hætti. Þar skal tilgreint nafn sýningarinnar og
sýningarstaður. Ef nauðsyn ber til má krefjast sérstakra skjalfestra viðbótarsönnunargagna um aðstæður
við sýningu þeirra.
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3. Ákvæði 1. mgr. skulu taka til allra vöru-, iðn-, landbúnaðar- eða handverkssýninga, kaupstefna eða
áþekkra opinberra sýninga sem eru ekki skipulagðar í eiginhagsmunaskyni í sölubúðum eða
verslunarhúsnæði með það fyrir augum að selja erlendar vörur, enda séu framleiðsluvörurnar undir tolleftirliti
meðan á sýningu stendur.

IV. BÁLKUR

ENDURGREIÐSLA EÐA UNDANÞÁGA

14. gr.

Bann við endurgreiðslu á eða undanþágu frá tollum

1. Efni sem ekki eru upprunaefni og notuð eru við framleiðslu á vörum, sem eru upprunavörur á EES
og gefin hefur verið eða útbúin sönnun á uppruna í samræmi við ákvæði V. bálks, skulu ekki njóta hjá
neinum samningsaðila endurgreiðslu á eða undanþágu frá neins konar tollum.

2. Bannið í 1. mgr. gildir um hvers konar fyrirkomulag varðandi endurgreiðslur, eftirgjöf eða niðurfellingu
á greiðslum, að fullu eða að hluta, á tollum eða gjöldum er hafa samsvarandi áhrif sem beitt er hjá ríki
samningsaðila vegna efna sem notuð eru við framleiðslu, ef slíkum endurgreiðslum, eftirgjöf eða niðurfellingu
á greiðslum er beitt, beint eða í raun, þegar framleiðsluvaran sem unnin er úr efnunum er ætluð til
útflutnings en ekki þegar hún er til notkunar innanlands hjá samningsaðilanum.

3. Útflytjandi framleiðsluvöru, sem sönnun á uppruna vörunnar tekur til, skal vera reiðubúinn að
leggja fram hvenær sem er, að beiðni tollyfirvalda, öll tilheyrandi skjöl því til staðfestingar að ekki hafi
verið um endurgreiðslu að ræða fyrir efni sem eru ekki upprunaefni og notuð voru við framleiðslu á
viðkomandi vöru og að allir tollar eða gjöld sem hafa samsvarandi áhrif er eiga við um slíkt efni hafi verið
greidd.

4. Ákvæði 1. - 3. mgr. gilda einnig um umbúðir í skilningi 2. mgr. 7. gr., fylgihluti, varahluti og verkfæri
í skilningi 8. gr. og vörur í samstæðum í skilningi 9. gr. þegar slíkir hlutir eru ekki upprunavörur.

5. Ákvæði 1. - 4. mgr. gilda aðeins um efni þeirrar tegundar sem samningurinn gildir um. Þau skulu enn
fremur ekki koma í veg fyrir að samningsaðilar beiti ráðstöfunum um endurgreiðslu vegna landbúnaðarafurða
við útflutning í samræmi við ákvæði samningsins.

V. BÁLKUR

SÖNNUN Á UPPRUNA

15. gr.

Almennar kröfur

1. Við innflutning til eins samningsaðila skulu pprunavörur í skilningi þessarar bókunar njóta hags af
samningnum gegn framvísun:

a) EUR.1-flutningsskírteinis, samkvæmt fyrirmynd í III. viðauka; eða

b) í þeim tilvikum sem frá er greint í 1. mgr. 20. gr., yfirlýsingar útflytjanda, en texta hennar er að finna
í IV. viðauka, sem gefin er á vörureikningi, afhendingarseðli eða öðru því viðskiptaskjali sem lýsir
viðkomandi vöru nægilega vel til að hægt sé að bera kennsl á hana (hér eftir nefnd ,,yfirlýsing á
vörureikningi“).
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2. Þrátt fyrir 1. mgr. skulu upprunavörur í skilningi þessarar bókunar, í þeim tilvikum sem greint er frá
í 25. gr., njóta hags af samningnum án þess að nauðsynlegt sé að framvísa ofangreindum skjölum.

16. gr.

Reglur um útgáfu EUR.1-flutningsskírteinis

1.  Tollyfirvöld í útflutningslandi skulu gefa út EUR.1-flutningsskírteini hafi útflytjandi skilað inn
skriflegri umsókn eða fulltrúi hans á hans ábyrgð.

2. Útflytjandi eða fulltrúi hans skal bæði fylla út EUR.1-flutningsskírteini og umsóknina en sýnishorn
af þeim er að finna í III. viðauka. Eyðublöðin skal fylla út á einu af þeim tungumálum sem samningurinn
er gerður á og vera í samræmi við ákvæði landslaga í útflutningslandinu. Ef þau eru handskrifuð skulu þau
útfyllt með bleki og með prentstöfum. Gefa verður vörulýsinguna í reitnum sem er ætlaður til þess án
þess að skilja eftir auðar línur. Ef reitur er ekki notaður að fullu skal draga lárétta línu neðan við lýsinguna
og strika yfir ónýtta svæðið.

3. Útflytjandi sem sækir um útgáfu EUR.1-flutningsskírteinis skal vera reiðubúinn að leggja fram
hvenær sem er, að beiðni tollyfirvalda í útflutningslandinu þar sem EUR.1-flutningsskírteinið er gefið út,
öll tilheyrandi skjöl sem votta að viðkomandi framleiðsluvara sé upprunavara og að öllum öðrum kröfum
sem settar eru fram í þessari bókun sé fullnægt.

4. Tollyfirvöld aðildarríkis EB eða EFTA-ríkis skulu gefa út EUR.1-flutningsskírteini ef viðkomandi
framleiðsluvörur geta talist upprunnar á EES eða í einu landanna sem um getur í 3. gr. og fullnægja öðrum
kröfum þessarar bókunar.

5. Þau tollyfirvöld sem gefa skírteinið út skulu grípa til allra nauðsynlegra aðgerða til að staðfesta að
viðkomandi framleiðsluvörur séu upprunavörur og að öðrum kröfum þessarar bókunar hafi verið fullnægt.
Þau hafa í þessu tilliti rétt til að krefjast hvers konar sannana og athuga bókhald útflytjandans eða viðhafa
annars konar eftirlit sem þau álíta nauðsynlegt. Tollyfirvöld sem gefa skírteinið út skulu einnig tryggja að
þau eyðublöð sem um getur í 2. mgr. séu rétt útfyllt. Einkum skal athuga hvort það svæði sem ætlað er
fyrir vörulýsingu sé útfyllt þannig að engin hætta sé á sviksamlegum viðbótum.

6. Útgáfudagur EUR.1-flutningsskírteinis skal koma fram í reit 11 á skírteininu.

7. Tollyfirvöld skulu gefa út EUR.1-flutningsskírteini sem útflytjandinn getur fengið það til ráðstöfunar
um leið og raunverulegur útflutningur hefur átt sér stað eða verið tryggður.

17. gr.

EUR.1-flutningsskírteinið gefið út eftir á

1. Þrátt fyrir 7. mgr. 16. gr. er heimilt, í undantekningartilvikum, að gefa EUR.1-flutningsskírteinið út
eftir að útflutningur framleiðsluvörunnar hefur átt sér stað, að því tilskildu að:

a) það hafi ekki verið gefið út þegar útflutningurinn átti sér stað vegna mistaka eða yfirsjóna eða
sérstakra kringumstæðna; eða

b) sýnt sé fram á það á fullnægjandi hátt að mati tollyfirvalda að EUR.1-flutningsskírteinið hafi verið
gefið út en ekki viðurkennt við innflutning af tæknilegum ástæðum.
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2. Við framkvæmd 1. mgr. verður útflytjandinn að taka fram í umsókninni hvar og hvenær útflutningur
framleiðsluvöru, sem EUR.1-flutningsskírteinið á við um, á sér stað og taka fram ástæður fyrir beiðninni.

3. Tollyfirvöldum er einungis heimilt að gefa út EUR.1-flutningsskírteinið eftir á þegar gengið hefur
verið úr skugga um að upplýsingarnar sem fram koma í umsókn útflytjandans séu samhljóða þeim sem
viðkomandi gögn hafa að geyma.

4. EUR.1-flutningsskírteini sem eru gefin út eftir á verða að vera árituð með einni af eftirfarandi
setningum:

,,NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“, ,,DELIVRE A POSTERIORI“, ,,RILASCIATO A POSTERI-
ORI“, ,,AFGEGEVEN A POSTERIORI“, ,,ISSUED RETROSPECTIVELY“, ,,UDSTEDT
EFTERFØLGENDE“, ,,EKDOQEN EK TWN USTERWN“, ,,EXPEDIDO A POSTERIORI“,
,,EMITIDO A POSTERIORI“, ,,ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“, ,,UTFÄRDAT I EFTERHAND“,
,,ÚTGEFIÐ EFTIR Á“, ,,UTSTEDT SENERE“.

5. Áritunin sem um getur í 4. mgr. skal færð í athugasemdareit EUR.1-flutningsskírteinisins.

18. gr.

Útgáfa á eftirriti af EUR.1-flutningsskírteininu

1. Hafi EUR.1-flutningsskírteini verið stolið, það glatast eða eyðilagst getur útflytjandinn sótt um það
til þeirra tollyfirvalda sem gáfu það út að fá eftirrit gert á grundvelli útflutningsskjala sem eru í þeirri
vörslu.

2. Eftirritið sem er gefið út á þennan hátt verður að vera áritað með einhverju eftirfarandi orða:

,,DUPLIKAT“, ,,DUPLICATA“, ,,DUPLICATO“, ,,DUPLICAAT“, ,,DUPLICATE“,
,,ANTIGRAFO “, ,,DUPLICADO“, ,,SEGUNDA VIA“, ,,EFTIRRIT“, ,,KAKSOISKAPPALE“.

3. Áritunin sem um getur í 2. mgr. skal færð í athugasemdareit eftirrits EUR.1-flutningsskírteinisins.

4. Eftirritið skal vera með sömu útgáfudagsetningu og upphaflega EUR.1-flutningsskírteinið og gilda
frá og með þeim degi.

19. gr.

Útgáfa EUR.1-flutningsskírteinis á grundvelli á uppruna sem gefin var út áður

Ef upprunavörur eru settar undir eftirlit tollstöðvar í bandalaginu eða EFTA-ríki skal sá möguleiki vera
fyrir hendi að láta eitt eða fleiri EUR.1-flutningsskírteini, sem þessi tollstöð gefur út, koma í stað
upphaflegrar sönnunar á uppruna í þeim tilgangi að senda allar þessar vörur eða hluta þeirra til annarra
landa á EES. Tollstöð sem hefur eftirlit með vörunum skal gefa út endurnýjað flutningsskírteini.
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20. gr.

Skilyrði fyrir því að gefa út yfirlýsingu á vörureikningi

1. Heimilt er að gefa út yfirlýsingu á vörureikningi sem um getur í b-lið 1. mgr. 15. gr.:

a) af viðurkenndum útflytjanda í skilningi 21. gr.; eða

b) af útflytjanda vörusendingar sem samanstendur af einum eða fleiri pökkum sem innihalda
upprunavörur að heildarverðmæti ekki meira en 6 000 ECU.

2. Heimilt er að gefa út yfirlýsingu á vörureikningi ef viðkomandi framleiðsluvörur teljast upprunavörur
á EES eða í einu landanna sem um getur í 3. gr. og fullnægja öðrum kröfum þessarar bókunar.

3. Útflytjandi sem gefur út yfirlýsingu á vörureikningi skal vera reiðubúinn að leggja fram hvenær sem
er, að beiðni tollyfirvalda í útflutningslandinu, öll tilheyrandi skjöl sem sanna upprunaréttindi viðkomandi
vara og að öðrum kröfum þessarar bókunar hafi verið fullnægt.

4. Yfirlýsing á vörureikningi skal gefin út með þeim hætti að útflytjandi vélritar, stimplar eða prentar
á vörureikninginn, afhendingarseðilinn eða annað viðskiptaskjal yfirlýsingu með þeim texta sem fram
kemur í IV. viðauka og skal hann nota útgáfu á einu tungumálanna sem um getur í þeim viðauka í samræmi
við ákvæði landslaga útflutningslandsins. Ef yfirlýsingin er handskrifuð skal skrifa með bleki og með
prentstöfum.

5. Yfirlýsing á vörureikningi skal vera með upprunalegri eiginhandarundirskrift útflytjandans. Hins
vegar skal þess ekki krafist að viðurkenndur útflytjandi í skilningi 21. gr. undirriti slíka yfirlýsingu hafi
hann veitt tollyfirvöldum í útflutningslandinu skriflega skuldbindingu þess efnis að hann taki fulla ábyrgð
á sérhverri yfirlýsingu á vörureikningi sem auðkennd er honum á sama hátt og hefði hann undirritað hana
eigin hendi.

6. Útflytjandi getur gefið út yfirlýsingu á vörureikningi þegar framleiðsluvörurnar sem hún tekur til
eru fluttar út eða eftir útflutning með því skilyrði að hún sé afhent í innflutningslandi eigi síðar en tveimur
árum eftir innflutning á þeim framleiðsluvörum sem hún tekur til.

21. gr.

Viðurkenndur útflytjandi

1. Tollyfirvöld útflutningslandsins geta heimilað að sérhver útflytjandi sem stundar tíðar sendingar á
framleiðsluvörum samkvæmt þessum samningi gefi út yfirlýsingu á vörureikningi óháð verðmæti
viðkomandi framleiðsluvara. Útflytjandi sem æskir slíkrar heimildar verður að veita tollyfirvöldum
fullnægjandi tryggingar fyrir því að vörurnar séu upprunavörur og fullnægja auk þess öðrum kröfum
þessarar bókunar.

2. Tollyfirvöld geta viðurkennt útflytjanda með þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi.

3. Tollyfirvöld skulu gefa viðurkenndum útflytjanda tollleyfisnúmer sem skal koma fram á yfirlýsingu
á vörureikningi.

4. Tollyfirvöld skulu hafa eftirlit með notkun viðurkennda útflytjandans á leyfinu.

5. Tollyfirvöld geta afturkallað leyfið hvenær sem er. Þau skulu gera það ef hinn viðurkenndi útflytjandi
veitir ekki lengur þær tryggingar sem um getur í 1. mgr., fullnægir ekki þeim skilyrðum sem um getur í
2. mgr. eða misnotar leyfið með öðrum hætti.
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22. gr.

Gildistími sönnunar á uppruna

1. Sönnun á uppruna skal gilda í fjóra mánuði frá útgáfudegi þess í útflutningslandinu og verður að
leggja það fram innan þess tíma hjá tollyfirvöldum í innflutningslandinu.

2. Heimilt er að taka við sönnun á uppruna sem lögð er fram hjá tollyfirvöldum í innflutningslandinu,
eftir að frestur sá sem tilgreindur er í 1. mgr. er útrunninn vegna fríðindameðferðar hafi umrædd skjöl ekki
verið lögð fram fyrir lok frestsins vegna sérstakra aðstæðna.

3. Í öðrum tilvikum, þegar skjöl er lögð fram of seint, geta tollyfirvöld innflutningslandsins tekið við
sönnun á uppruna ef framleiðsluvörunum hefur verið framvísað við þau fyrir lok frestsins.

23. gr.

Sönnun á uppruna lögð fram

Leggja skal fram sönnun á uppruna hjá tollyfirvöldum í innflutningslandinu í samræmi við þær reglur sem
gilda í því landi. Umrædd yfirvöld geta krafist þýðingar á sönnun á uppruna og einnig þess að
aðflutningsskýrslunni fylgi greinargerð frá innflytjanda þess efnis að framleiðsluvörurnar fullnægi þeim
skilyrðum sem nauðsynleg teljast vegna framkvæmdar þessa samnings.

24. gr.

Innflutningur í áföngum

Þegar sundurteknar eða ósamsettar framleiðsluvörur, í skilningi a-liðar 2. mgr. í hinum almennu reglum
samræmdu tollskrárinnar, sem heyra undir XVI. og XVII. flokk eða nr. 7308 og 9406 í samræmdu
tollskránni, eru, að beiðni innflytjanda og með þeim skilyrðum sem sett eru af tollayfirvöldum í
innflutningslandinu, fluttar inn í áföngum skal leggja fram eina sönnun á uppruna fyrir þær vörur hjá
tollyfirvöldum þegar fyrsti hlutinn er fluttur inn.

25. gr.

Undanþágur frá sönnunum á uppruna

1. Framleiðsluvörur sem eru sendar sem smábögglar frá einstaklingi til einstaklings, eða eru í einkafarangri
ferðamanna, skulu taldar upprunavörur án þess að framvísa þurfi sönnun á uppruna, að því tilskildu að
vörurnar hafi ekki verið fluttar inn á viðskiptagrundvelli og að lýst hafi verið yfir að þær uppfylli kröfur
þessarar bókunar og enginn vafi leiki á um sannleiksgildi slíkrar yfirlýsingar. Ef framleiðsluvörurnar eru
sendar í pósti má gefa yfirlýsinguna á C2/CP3-tollseðli eða á blaði sem er fest við það skjal.

2. Innflutningur sem er bundinn við einstakt tilvik, og er eingöngu framleiðsluvörur til persónulegra
nota viðtakenda eða ferðamanna eða fjölskyldna þeirra, skal ekki talinn innflutningur viðskiptalegs eðlis
ef ljóst er af eðli og magni framleiðsluvaranna að enginn viðskiptalegur tilgangur býr að baki.

3. Enn fremur má heildarverðmæti slíkra framleiðsluvara ekki vera meira en 500 ECU ef um litla pakka
er að ræða og 1 200 ECU ef um er að ræða framleiðsluvörur í einkafarangri ferðamanna.
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26. gr.

Yfirlýsing birgis

1. Þegar EUR.1-flutningsskírteini eða yfirlýsing á vörureikningi er gefin út í ríki eins samningsaðila
vegna framleiðsluvara sem eru upprunavörur og hafi vörur frá öðrum samningsaðilum, sem hlotið hafa
aðvinnslu á EES án þess að öðlast upprunaréttindi, verið notaðar við framleiðslu þessara framleiðsluvara,
skal taka tillit til yfirlýsingar birgis um vörurnar í samræmi við þessa grein.

2. Yfirlýsing birgis sem um getur í 1. mgr. skal teljast staðfesting á þeirri vinnslu sem viðkomandi vörur
hafi hlotið á EES við ákvörðun um hvort þær framleiðsluvörur sem vörurnar voru notaðar við framleiðslu
á geti talist framleiðsluvörur upprunnar á EES og fullnægi öðrum kröfum þessarar bókunar.

3. Birgir skal gefa út séryfirlýsingu, nema í þeim tilvikum sem kveðið er á um í 4. mgr., fyrir hverja
vörusendingu á þann hátt sem lýst er í V. viðauka á blaði sem er fest við vörureikninginn, afhendingarseðilinn
eða annað viðskiptaskjal og lýsa viðkomandi vörum nægilega vel til að hægt sé að bera kennsl á þær.

4. Ef birgir sér tilteknum viðskiptavini reglulega fyrir vörum sem hlotið hafa aðvinnslu á EES og búist
er við að svo verði áfram getur hann lagt fram eina yfirlýsingu birgis vegna síðari vörusendinga, hér eftir
nefnd ,,langtímayfirlýsing birgis“.

Langtímayfirlýsing birgis getur að öðru jöfnu gilt til allt að eins árs frá útgáfudegi hennar. Tollyfirvöld í því
landi þar sem yfirlýsingin er gefin út setja skilyrði fyrir lengri gildistíma.

Birgir skal gefa út langtímayfirlýsingu á þann hátt sem lýst er í VI. viðauka og lýsa viðkomandi vörum
nægilega vel til að hægt sé að bera kennsl á þær. Viðskiptavinurinn skal fá hana í hendur áður en hann fær
fyrstu vörusendinguna sem yfirlýsingin á við eða með fyrstu vörusendingunni.

Birgir skal tilkynna viðskiptavini sínum um það þegar í stað gildi langtímayfirlýsing ekki lengur um
vörurnar sem útvegaðar eru.

5. Yfirlýsing birgis sem um getur í 3. og 4. mgr. skal vélrituð eða prentuð á einu af þeim tungumálum
sem samningurinn er gerður á, í samræmi við ákvæði landslaga í því ríki þar sem hún er gefin út, og skal
undirrituð af birgi eigin hendi. Yfirlýsinguna má einnig handskrifa en þá skal hún skrifuð með bleki og
prentstöfum.

6. Birgir sem gefur út yfirlýsingu verður að vera reiðubúinn til að leggja fram hvenær sem er, að beiðni
tollyfirvalda í því landi þar sem yfirlýsingin var gefin út, öll nauðsynleg skjöl því til staðfestingar að
upplýsingarnar í yfirlýsingunni séu réttar.

27. gr.

Fylgiskjöl

Þau skjöl sem um getur í 3. mgr. 16. gr., 3. mgr. 20. gr. og 6. mgr. 26. gr. og er ætlað að sanna að
framleiðsluvörur sem falla undir EUR.1-flutningsskírteinið eða yfirlýsingu á vörureikningi geti talist
framleiðsluvörur upprunnar á EES og fullnægi öðrum kröfum þessarar bókunar, og að upplýsingarnar í
yfirlýsingu birgis séu réttar, geta meðal annars verið:

a) sannanir um þá vinnslu sem útflytjandi eða birgir hefur gengist fyrir til þess að fá umræddar vörur,
sem finna má til dæmis í reikningum eða bókhaldi hans;

b) skjöl sem staðfesta upprunaréttindi efna sem notuð eru til framleiðslu umræddra vara og eru gefin
út hjá samningsaðila þar sem þau eru notuð í samræmi við landslög;
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c) skjöl sem staðfesta aðvinnslu efna á EES, gefin út í ríki samningsaðila þar sem þau eru notuð í
samræmi við landslög;

d) EUR.1-flutningsskírteini eða yfirlýsing á vörureikningi til sönnunar á upprunaréttindum efna sem
notuð eru, gefin út hjá öðrum samningsaðila í samræmi við þessa bókun eða í einu landanna sem um
getur í 3. gr. í samræmi við þá grein;

e) yfirlýsing birgis til sönnunar á að aðvinnsla á EES á efnum sem notuð eru við framleiðslu viðkomandi
vara hjá öðrum samningsaðilum sé í samræmi við þessa bókun;

f) viðeigandi sannanir varðandi aðvinnslu sem hefur átt sér stað utan EES með beitingu 11. gr., til
sönnunar á að kröfum þeirrar greinar hafi verið fullnægt.

28. gr.

Varðveisla sönnunar á uppruna, yfirlýsinga birgis og fylgiskjala

1. Útflytjandi sem sækir um útgáfu EUR.1-flutningsskírteinis skal varðveita í að minnsta kosti þrjú ár
þau skjöl sem um getur í 3. mgr. 16. gr.

2. Útflytjandi sem gefur út yfirlýsingu á vörureikningi skal varðveita í að minnsta kosti þrjú ár eintak
af henni ásamt skjölum sem um getur í 3. mgr. 20. gr.

3. Birgir sem gefur út yfirlýsingu birgis skal varðveita í að minnsta kosti þrjú ár eintök af henni,
vörureikningi, afhendingarseðli eða öðrum viðskiptaskjölum sem yfirlýsingin er fest við, auk skjala sem
um getur í 6. mgr. 26. gr.

Birgir sem gefur út langtímayfirlýsingu birgis skal varðveita í að minnsta kosti þrjú ár eintök af yfirlýsingunni
og öllum vörureikningum, afhendingarseðlum eða öðrum viðskiptaskjölum varðandi þær vörur sem
yfirlýsingin fjallar um og sendar voru til hlutaðeigandi viðskiptavinar, auk þeirra skjala sem um getur í 6.
mgr. 26. gr. Vörslutíminn hefst þann dag er gildistími langtímayfirlýsingar birgis rennur út.

4. Tollyfirvöld í útflutningslandinu sem gefa út EUR.1-flutningsskírteini skulu varðveita í að minnsta
kosti þrjú ár umsóknareyðublað það sem um getur í 2. mgr. 16. gr.

5. Tollyfirvöld í innflutningslandinu skulu varðveita í að minnsta kosti þrjú ár EUR.1-flutningsskírteini
og yfirlýsingar á vörureikningum sem þeim voru afhent.

29. gr.

Ósamræmi og villur í framsetningu

1. Uppgötvist lítils háttar ósamræmi milli staðhæfinga á sönnun á uppruna og þeirra sem fram koma
á skjölum sem afhent voru tollyfirvöldum vegna formsatriða, sem fullnægja þurfti fyrir innflutning á
framleiðsluvörum, skal það ekki verða sjálfkrafa til þess að sönnun á uppruna teljist ógild ef fram koma
óyggjandi sannanir fyrir því að þetta skjal svari til þeirra framleiðsluvara sem um ræðir.

2. Augljósar villur í framsetningu eins og vélritunarvillur á sönnun á uppruna skulu ekki leiða til þess
að skjalinu sé hafnað ef villurnar eru þess eðlis að enginn vafi leikur á að staðhæfingarnar í þessu skjali séu
réttar.
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30. gr.

Fjárhæðir í ECU

1. Útflutningsland skal ákveða fjárhæðir í innlendum gjaldmiðli útflutningslands sem eru jafngildar
fjárhæðum í ECU og tilkynna öðrum samningsaðilum um það.

2. Ef fjárhæðirnar eru hærri en samsvarandi fjárhæðir sem innflutningslandið ákveður, skal
innflutningslandið samþykkja þær ef framleiðsluvörurnar eru færðar á vörureikning í gjaldmiðli
útflutningslandsins. Ef framleiðsluvörurnar eru færðar á vörureikning í gjaldmiðli annars samningsaðila
eða lands sem um getur í 3. gr. skal innflutningslandið viðurkenna þá fjárhæð sem viðkomandi ríki gefur
upp.

3. Fjárhæðir í innlendum gjaldmiðli skulu vera jafngildar fjárhæðum sem gefnar eru upp í ECU fyrsta
virkan dag í október 1996.

4. Sameiginlega EES-nefndin skal, að beiðni samningsaðila, endurskoða fjárhæðir sem gefnar eru upp
í ECU og jafngildi þeirra í innlendum gjaldmiðlum aðildarríkja EB og EFTA-ríkjanna. Sameiginlega EES-
nefndin skal við endurskoðunina tryggja að fjárhæðir í innlendum gjaldmiðlum lækki ekki og enn fremur
skoða hvort æskilegt sé að viðhalda áhrifum viðkomandi takmarkana að raungildi. Hún getur hvað þetta
varðar ákveðið að breyta fjárhæðum sem gefnar eru upp í ECU.

VI. BÁLKUR

FYRIRKOMULAG Á SAMVINNU STJÓRNVALDA

31. gr.

Gagnkvæm aðstoð

1. Tollyfirvöld hlutaðeigandi samningsaðila skulu láta hvert öðru í té sýnishorn af þrykki stimpla sem
notaðir eru í tollstöðvum þeirra við útgáfu EUR. 1-flutningsskírteina og heimilisföng tollyfirvalda sem
bera ábyrgð á sannprófunum á EUR.1-flutningsskírteinum og yfirlýsingum á vörureikningi.

2. Til þess að tryggja að þessari bókun sé rétt beitt skulu samningsaðilar aðstoða hver annan, með
tilstuðlan þar til bærra tollyfirvalda, við að sannreyna áreiðanleika EUR.1-flutningsskírteina, yfirlýsinga
á vörureikningi og yfirlýsinga birgja og þeirra upplýsinga sem fram koma á þessum skjölum.

32. gr.

Sannprófun vegna sönnunar á uppruna

1. Sannprófun eftir á á sönnun á uppruna skal framkvæmd með slembiathugun eða hvenær sem
tollyfirvöld í innflutningslandinu hafa rökstudda ástæðu til að draga í efa áreiðanleika slíkra skjala,
upprunaréttindi viðkomandi framleiðsluvara eða að öðrum kröfum þessarar bókunar hafi verið fullnægt.

2. Vegna framkvæmdar ákvæða 1. mgr. skulu tollyfirvöld innflutningslandsins endursenda EUR.1-
flutningsskírteinið og vörureikninginn, hafi honum verið framvísað eða yfirlýsingu á vörureikningi eða
afrit af þessum skjölum til tollyfirvalda útflutningslandsins og tilgreina, þar sem það á við, efnislegar eða
formlegar ástæður fyrir því að fyrirspurnin er gerð. Til stuðnings beiðni um sannprófun eftir á skulu þau
senda hvers konar skjöl og upplýsingar sem aflað hefur verið og benda til þess að upplýsingar gefnar á
sönnun á uppruna séu rangar.
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3. Sannprófunin skal framkvæmd af tollyfirvöldum í útflutningslandinu. Þau mega vegna hennar biðja
um hvers konar sannanir og framkvæma hverja þá skoðun á bókhaldi útflytjanda eða viðhafa annað eftirlit
sem þau telja nauðsynlegt.

4. Ef tollyfirvöld innflutningslandsins ákveða að fresta fríðindameðferð á viðkomandi framleiðsluvöru
á meðan beðið er niðurstöðu sannprófunarinnar skulu þau heimila innflytjanda að leysa framleiðsluvörurnar
út með þeim varúðarráðstöfunum sem þau álíta nauðsynlegar.

5. Tilkynna skal þeim tollyfirvöldum sem fara fram á sannprófunina um niðurstöður hennar eins fljótt
og unnt er. Koma verður skýrt fram í niðurstöðunum hvort skjölin séu áreiðanleg og hvort telja megi að
viðkomandi framleiðsluvörur séu upprunnar á EES eða þeim löndum sem um getur í 3. gr. og hvort öðrum
kröfum þessarar bókunar hafi verið fullnægt.

6. Ef rökstutt ástæða er fyrir hendi og svar berst ekki innan tíu mánaða frá því að beðið var um
sönnunina eða reynist upplýsingar í svari ekki fullnægjandi til að unnt sé að ákveða áreiðanleika skjalsins
sem um ræðir eða raunverulegan uppruna varanna, skulu tollyfirvöldin sem fara fram á upplýsingar ekki
veita upprunaréttindi, nema í sérstökum tilvikum.

33. gr.

Sannprófun á yfirlýsingu birgis

1. Sannprófun eftir á á yfirlýsingum birgja eða langtímayfirlýsingum birgja er hægt að framkvæma með
slembiathugun eða hvenær sem tollyfirvöld í því ríki þar sem tillit er tekið til slíkra yfirlýsinga við útgáfu
EUR.1-flutningsskírteinis eða yfirlýsingar á vörureikningi, hafa rökstudda ástæðu til að draga í efa
áreiðanleika skjalsins eða að upplýsingar sem í því eru gefnar séu réttar.

2. Vegna beitingar ákvæða í 1. mgr. skulu tollyfirvöld í fyrrnefndu ríki endursenda yfirlýsingu birgja og
vörureikninga, afhendingarseðla eða önnur viðskiptaskjöl varðandi þá vöru sem yfirlýsingin á við, til
tollyfirvalda í því ríki þar sem yfirlýsingin var gefin út og tilgreina, þar sem það á við, efnislegar eða
formlegar ástæður fyrir því að fyrirspurn er gerð.

Til stuðnings beiðni um sannprófun eftir á skulu þau senda hvers konar skjöl og upplýsingar sem aflað
hefur verið og benda til þess að upplýsingar gefnar í yfirlýsingu birgja séu rangar.

3. Sannprófunin skal framkvæmd af tollyfirvöldum í því ríki þar sem yfirlýsing birgis var gefin út. Þau
mega vegna hennar biðja um hvers konar sannanir og framkvæma hverja þá skoðun á bókhaldi birgis eða
viðhafa annað það eftirlit sem þau telja nauðsynlegt.

4. Tilkynna skal þeim tollyfirvöldum sem fara fram á sannprófunina um niðurstöður hennar eins fljótt
og unnt er. Koma verður skýrt fram í niðurstöðunum hvort upplýsingar í yfirlýsingu birgis séu réttar og
þær verða að gera þeim kleift að ákveða hvort og að hve miklu leyti taka má tillit til yfirlýsingar birgja við
útgáfu EUR.1-flutningsskírteinis eða yfirlýsingar á vörureikningi.

34. gr.

Lausn deilumála

1. Komi upp deilumál í tengslum við reglur um sannprófun í 32. og 33. gr., sem tollyfirvöld er fóru fram
á sannprófunina og tollyfirvöld sem bera ábyrgð á framkvæmd hennar geta ekki leyst, eða þau leiða til
þess að vafi leiki á hvernig túlka beri þessa bókun skal vísa þeim til sameiginlegu EES-nefndarinnar.

2. Úrlausn deilumála milli innflytjanda og tollyfirvalda í innflutningslandi lúta ætíð löggjöf þess lands.
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35. gr.

Viðurlög

Hver sá sem gefur út eða veldur því að gefið er út skjal með röngum upplýsingum í því skyni að afla sér
fríðindameðferðar fyrir framleiðsluvörur skal sæta viðurlögum.

36. gr.

Tollfrjáls svæði

1. Samningsríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að í stað vara, sem stunduð eru
viðskipti með í skjóli sönnunar á uppruna og fluttar eru um tollfrjáls svæði á yfirráðasvæði þeirra, komi
ekki aðrar vörur og að þær hljóti ekki aðra meðferð en þá sem eðlileg telst til að verja þær skemmdum.

2. Veitt er undanþága frá ákvæðum 1. mgr. fyrir vörur, sem eru upprunnar í samningsríki og fluttar inn
á tollfrjálst svæði í skjóli sönnunar á uppruna og hljóta meðferð eða vinnslu, er heimilar hlutaðeigandi
yfirvöldum að gefa út nýtt EUR.1-skírteini að beiðni útflytjanda ef meðferð eða vinnsla vörunnar er í
samræmi við ákvæði þessarar bókunar.

VII. BÁLKUR

CEUTA OG MELILLA

37. gr.

Beiting bókunarinnar

1. Hugtakið ,,EES“ sem notað er í þessari bókun nær ekki til Ceuta og Melilla. Með hugtakinu
,,framleiðsluvörur sem eru upprunnar á EES“ er ekki átt við framleiðsluvörur frá Ceuta og Melilla.

2. Við beitingu bókunar 49 um framleiðsluvörur sem eru upprunnar í Ceuta og Melilla skal þessi bókun
gilda að breyttu breytanda með þeim sérstöku skilmálum sem settir eru í 38. gr.

38. gr.

Sérstakir skilmálar

1. Að því tilskildu að þær hafi verið fluttar beint í samræmi við ákvæði 12. gr., skal eftirfarandi teljast:

1) framleiðsluvörur sem eru upprunnar í Ceuta og Melilla:

a) framleiðsluvörur sem eru fengnar að öllu leyti í Ceuta og Melilla

b) framleiðsluvörur sem eru fengnar í Ceuta og Melilla hafi í framleiðslu þeirra verið notaðar aðrar
framleiðsluvörur en þær sem um getur í a-lið, að því tilskildu að:

i) þessar framleiðsluvörur hafi hlotið nægilega aðvinnslu í skilningi 5. gr. þessarar bókunar;
eða

ii) þessar framleiðsluvörur séu upprunnar á EES í skilningi þessarar bókunar, að því tilskildu
að þær fái aðvinnslu umfram þá ófullnægjandi aðvinnslu sem um getur í 1. mgr. 6. gr.
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2) framleiðsluvörur sem eru upprunnar á EES:

a) framleiðsluvörur sem eru fengnar að öllu leyti á EES;

b) framleiðsluvörur sem eru fengnar á EES hafi í framleiðslu þeirra verið notaðar aðrar
framleiðsluvörur en þær sem um getur í a-lið, að því tilskildu að:

i) þessar framleiðsluvörur hafi hlotið nægilega aðvinnslu í skilningi 5. gr. þessarar bókunar;
eða

ii) þessar framleiðsluvörur séu upprunnar í Ceuta og Melilla í skilningi þessarar bókunar,
að því tilskildu að þær fái aðvinnslu umfram þá ófullnægjandi aðvinnslu sem um getur í
1. mgr. 6. gr.

2. Ceuta og Melilla teljast eitt yfirráðasvæði.

3. Útflytjandi eða viðurkenndur fulltrúi hans skulu rita ,,EES“ og ,,Ceuta og Melilla“ í reit 2 á EUR.1-
flutningsskírteini eða yfirlýsingu á vörureikningi. Auk þess skal rita þetta í reit 4 á EUR.1-flutningsskírteini
eða yfirlýsingu á vörureikningi ef um er að ræða framleiðsluvörur sem eru upprunnar í Ceuta og Melilla.

4. Tollyfirvöld á Spáni skulu bera ábyrgð á beitingu þessarar bókunar í Ceuta og Melilla.

I. VIÐAUKI

SKÝRINGAR VIÐ SKRÁ II. VIÐAUKA

Skýring nr. 1:

Í skránni koma fram þau skilyrði sem allar framleiðsluvörur er samningurinn tekur til þurfa að uppfylla
til þess að þær teljist hafa hlotið nægilega aðvinnslu í skilningi 5. gr. bókunarinnar.

Skýring nr. 2:

2.1 Í fyrstu tveimur dálkum skrárinnar er lýst framleiðsluvörunni sem fengin er. Í 1. dálki er númer
vöruliðar eða númer kafla sem notaður er í samræmdu tollskránni og í 2. dálki er vörulýsing sem
notuð er í tollskránni fyrir þann vörulið eða kafla. Fyrir hvert atriði í fyrstu tveim dálkunum er
tilgreind regla í 3. og 4. dálki. Þegar orðið ,,úr,, fer á undan atriði í 1. dálki merkir það að reglan í 3.
og 4. dálki gildir aðeins um hluta þess vöruliðar eða kafla eins og lýst er í 2. dálki.

2.2 Þegar nokkrum vöruliðum er safnað saman í 1. dálki, eða númer kafla er tilgreint, og vörulýsingin í
2. dálki er því almennt orðuð, gilda viðkomandi reglur í 3. eða 4. dálki um allar framleiðsluvörur, sem
samkvæmt samræmdu tollskránni eru flokkaðar undir vöruliði kaflans eða einhverja þá vöruliði sem
tekin eru saman í 1. dálki.

2.3 Þegar mismunandi reglur í skránni gilda um mismunandi framleiðsluvörur innan vöruliðar felur hvor
undirliður í sér lýsingu á þeim hluta vöruliðarins sem viðeigandi reglur í 3. og 4. dálki taka til.

2.4 Þegar regla er tilgreind bæði í 3. og 4. dálki fyrir færslu í fyrstu tveimur dálkunum má útflytjandi
velja hvora regluna sem er. Ef engin regla um uppruna er tilgreind í 4. dálki á að beita reglunni í 3.
dálki.
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Skýring nr. 3:

3.1 Ákvæði 5. gr. í bókuninni um framleiðsluvörur, sem teljast upprunavörur og eru notaðar við framleiðslu
annarra vara, gilda hvort sem upprunaréttindin hafa fengist í verksmiðjunni þar sem
framleiðsluvörurnar eru notaðar, í annarri verksmiðju í sama landi eða í öðru EES-ríki.

Dæmi:

Vél í nr. 8407, þar sem sú regla gildir að verðmæti þeirra efna sem teljast ekki upprunaefni og má
nota við framleiðsluna megi ekki vera meira en 40% af verksmiðjuverði, telst vera gerð úr ,,öðru
stálblendi gróflega formað með smíði“ í nr. 7224.

Hafi þetta smíðaefni verið unnið á EES úr málmhleifi (ingot), sem ekki telst upprunavara, hefur
smíðaefnið þegar öðlast upprunaréttindi samkvæmt reglunni fyrir nr. 7224 í skránni. Smíðaefnið
telst þá til upprunavöru við verðmætaútreikning vélarinnar án tillits til þess hvort það var framleitt
í sömu verksmiðju, í annarri verksmiðju í sama landi eða í öðru EES-ríki. Verðmæti málmhleifsins,
sem ekki telst upprunavara, er því ekki reiknað með þegar tekið er saman verðmæti þeirra efna sem
notuð voru og ekki teljast upprunaefni.

3.2 Reglan í skránni felur í sér lágmarksaðvinnslu sem krafist er og frekari aðvinnsla veitir einnig
upprunaréttindi; á hinn bóginn getur minni aðvinnsla ekki veitt upprunaréttindi. Ef regla kveður
þannig á um að efni sem ekki telst upprunaefni megi nota á vissu framleiðslustigi er heimilt að nota
slík efni á fyrra framleiðslustigi en notkun þeirra á síðari stigum er óheimil.

3.3 Með fyrirvara um lið 3.2. með reglu þar sem kveðið er á um að nota megi ,,efni í hvaða vörulið sem
er“, má einnig nota efni úr sama vörulið og framleiðslan fellur undir, þó með þeim sérstöku
takmörkunum sem kunna að felast í reglunni. Samt sem áður er með orðasambandinu ,,framleiðsla úr
efnum í hvaða vörulið sem er, þ.á.m. öðrum efnum í nr. ... “ , átt við að eingöngu megi nota efni sem
flokkast undir sama vörulið og framleiðsluvara með annarri vörulýsingu en framleiðsluvaran sem
tilgreind er í 2. dálki í skránni.

3.4 Þegar regla í skránni felur í sér að framleiða megi vöru úr fleiru en einu efni er átt við að nota megi eitt
eða fleiri þessara efna. Ekki þarf að nota þau öll.

Dæmi:

Reglan um dúk í ST-númerum 5208 til 5212 felur í sér að nota megi náttúrulegar trefjar auk kemískra
efna og annarra efna. Með þessu er ekki átt við að nota verði hvoru tveggja; nota má annað hvort eða
hvoru tveggja.

3.5 Þegar regla í skránni felur í sér að vara verði að vera framleidd úr sérstöku efni er skilyrðið því
augljóslega ekki til hindrunar að notuð séu önnur efni sem ekki geta eðlis síns vegna uppfyllt skilyrði
reglunnar. (Sjá einnig skýringu 6.2 hér á eftir sem tengist textílefnum).

Dæmi:

Reglan um tilbúin matvæli í nr. 1904, sem útilokar sérstaklega að notað sé korn eða afleiður þess,
hindrar ekki að notað sé salt, kemísk efni eða önnur aukefni sem ekki eru framleidd úr korni.

Þetta á hins vegar ekki við um vörur sem hægt er að framleiða úr efni af sama tagi á fyrri stigum
framleiðslunnar, þótt ekki sé hægt að framleiða þær úr því sérstaka efni sem tilgreint er í skránni.
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Dæmi:

Ef um er að ræða fatnað úr 62. kafla úr efnum sem eru ekki ofin, og heimilt er að nota einvörðungu
garn sem er ekki upprunavara í þennan flokk fatnaðar, er ekki hægt að hefja framleiðslu úr dúk sem
er ekki ofin - jafnvel þótt að öðru jöfnu sé ekki hægt að framleiða dúk sem ekki er ofin úr garni. Í
slíkum tilvikum myndi upphafsefnivara að öðru jöfnu vera á undan vinnslustigi garns - þ.e. trefjastigi.

3.6 Þegar regla í skránni tilgreinir tvær hundraðshlutareglur varðandi hámarksverðmæti efna sem teljast
ekki upprunaefni og heimilt er að nota er ekki hægt að leggja þessa hundraðshluta saman.
Hámarksverðmæti allra þeirra efna sem ekki teljast upprunaefni má með öðrum orðum aldrei fara
fram úr hæsta hundraðshluta sem er tilgreindur. Enn fremur má ekki fara yfir aðgreindan hundraðshluta
fyrir tiltekin efni sem þeir gilda um.

Skýring nr. 4:

4.1 Orðin ,,náttúrulegar trefjar“ eru notuð í skránni til að vísa til trefja annarra en gervi- eða syntetískra
þráða. Þau eiga einungis við á þeim stigum framleiðslunnar sem koma á undan spuna, að meðtöldum
úrgangi og, nema annað sé tekið fram, trefjum sem hafa verið kembdar, greiddar eða unnar á annan
hátt, þó ekki spunnar.

4.2 Orðin ,,náttúrulegar trefjar“ eiga einnig við um hrosshár í nr. 0503, silki í nr. 5002 og 5003 og auk
þess ullartrefjar, fín- eða grófgert dýrahár í nr. 5101-5105, baðmullartrefjar í nr. 5201-5203 og
jurtatrefjar í nr. 5301-5305.

4.3 Orðin ,,textílmassi“, ,,kemísk efni“ og ,,efni til pappírsgerðar“ eru notuð í skránni til þess að lýsa
efnunum sem flokkast ekki í 50. - 63. kafla og nota má til framleiðslu á gervi-, syntetískum eða
pappírstrefjum eða gervi-, syntetísku eða pappírsgarni.

4.4 Orðin ,,tilbúnar stutttrefjar eru notuð í skránni til að vísa til syntetískra eða gervivöndulþátta,
stutttrefja eða úrgangs í nr. 5501-5507.

Skýring nr. 5:

5.1 Þegar vísað er í þessa skýringu vegna ákveðinnar framleiðsluvöru í skránni skulu skilyrðin í 3. dálki
ekki gilda um grunntextílefni sem notuð eru við framleiðslu hennar og í heild eru 10 af hundraði eða
minna af heildarþyngd allra þeirra grunntextílefna sem notuð eru. (Sjá einnig skýringar 5.3 og 5.4 hér
á eftir).

5.2 Mörkin í skýringu 5.1 eiga hins vegar einungis við um blandaðar framleiðsluvörur gerðar úr tveimur
eða fleiri grunntextílefnum.

Eftirfarandi telst grunntextílefni:

- silki,
- ull,
- grófgert dýrahár,
- fíngert dýrahár,
- hrosshár,
- baðmull,
- efni til pappírsgerðar og pappír,
- hör,
- hampur,
- júta og aðrar basttextíltrefjar,
- sísal- og aðrar textíltrefjar af agavaætt,
- kókostrefjar, abaca, ramí og aðrar textíltrefjar úr jurtaríkinu,
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- syntetískir þræðir,
- gerviþræðir,
- syntetískar stutttrefjar úr pólýprópýleni,
- syntetískar stutttrefjar úr pólýester,
- syntetískar stutttrefjar úr pólíamíði,
- syntetískar stutttrefjar úr pólýakrýlnítríli,
- syntetískar stutttrefjar úr pólýímíði,
- syntetískar stutttrefjar úr pólýtetraflúoroetýleni,
- syntetískar stutttrefjar úr pólýfenýlensúlfíði,
- syntetískar stutttrefjar úr pólývínýlklóríði,
- aðrar syntetískar stutttrefjar,
- gervistutttrefjar úr viskósa,
- aðrar gervistutttrefjar,
- garn úr pólýúretani liðað með hreyfanlegum pólýeterliðum, einnig yfirspunnið,
- garn úr pólýúretani liðað með hreyfanlegum pólýesterliðum, einnig yfirspunnið,
- framleiðsluvörur í nr. 5605 (málmgarn) sem í er ræma með kjarna úr álþynnum eða kjarna úr

plastfilmu, einnig húðaðar með áldufti, ekki yfir 5 mm að breidd, lögð með glæru eða lituðu lími
milli tveggja plastfilma,

- aðrar framleiðsluvörur í nr. 5605.

Dæmi:

Garn í nr. 5205 sem gert er úr baðmullartrefjum í nr. 5203 og syntetískum stutttrefjum í nr. 5506, er
blandað garn. Af því leiðir að nota má syntetískar stutttrefjar sem fullnægja ekki upprunareglum (en
í þeim er krafist að framleitt sé úr kemískum efnum eða textílmassa) sem vega allt að 10 af hundraði
af þyngd garnsins.

Dæmi:

Ullardúkur í nr. 5112 sem gerður er úr ullargarni í nr. 5107 og syntetísku stutttrefjagarni í nr. 5509
telst blandaður dúkur. Af því leiðir að nota má syntetískt garn sem fullnægir ekki upprunareglunum
(sem framleiða verður úr kemískum efnum eða textílmassa) eða ullargarn sem fullnægir ekki
upprunareglunum (sem framleiða verður úr náttúrulegum trefjum sem eru hvorki kembdar, greiddar
né unnar á annan hátt undir spuna) eða blöndu úr hvoru tveggja, að því tilskildu að þau vegi samtals
ekki meira en 10 af hundraði af þyngd dúksins.

Dæmi:

Límbundinn textíldúkur í nr. 5802 sem gerður er úr baðmullargarni í nr. 5205 og baðmullardúk í nr.
5210 er aðeins blönduð framleiðsluvara ef sjálfur baðmullardúkurinn sem notaður er, er blandaður
dúkur gerður úr garni sem flokkast í tvo aðskilda vöruliði eða sjálft baðmullargarnið, sem er notað,
er blandað.

Dæmi:

Ef límbundni textíldúkurinn hefði verið gerður úr baðmullargarni í nr. 5205 og syntetískum dúk í nr.
5407 hafa tvö aðskilin grunntextílefni augljóslega verið notuð og límbundni dúkurinn því blönduð
framleiðsluvara.

Dæmi:

Gólfteppi gert úr gervigarni og úr baðmullargarni, með undirlagi úr jútu, er blönduð framleiðsluvara,
þar sem þrjú grunntextílefni eru notuð. Þannig má nota hvers konar efni sem eru ekki upprunaefni
og eru notuð á síðara framleiðslustigi en reglan gerir ráð fyrir, að því tilskildu að heildarþyngd þeirra
fari ekki yfir 10 af hundraði af þunga textílefnanna í teppinu. Þannig mætti flytja jútuundirlagið og/
eða gervigarnið inn á því framleiðslustigi, að því tilskildu að skilyrðunum um þyngd sé fullnægt.
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5.3 Ef framleiðsluvara inniheldur ,,garn úr pólýúretani liðað með hreyfanlegum pólýeterliðum, einnig
yfirspunnið“, er leyfilegt frávik 20 af hundraði varðandi þetta garn.

5.4 Ef framleiðsluvörur sem í er ,,ræma með kjarna úr álþynnum eða kjarna úr plastfilmu, einnig húðuð
með áldufti, ekki yfir 5 mm að breidd, lögð með lími milli tveggja plastfilma“, er leyfilegt frávik 30
af hundraði að því er varðar þessa ræmu.

Skýring nr. 6:

6.1 Varðandi textílvörur, sem auðkenndar eru í skránni með neðanmálsgrein sem vísar til þessarar
skýringar, má nota textílefni, þó ekki fóður og millifóður, sem uppfylla ekki skilyrði reglunnar í 3.
dálki skrárinnar fyrir hina tilbúnu vöru, að því tilskildu að þau séu flokkuð í annan vörulið en
framleiðsluvaran og að verðmæti þeirra fari ekki fram úr 8% af verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar.

6.2 Með fyrirvara um lið 6.3 er notkun efna sem eru ekki flokkuð undir 50. - 63. kafla engum takmörkunum
háð við framleiðslu textílefna, hvort sem þau innihalda textílefni eða ekki.

Dæmi:

Ef í reglu í skránni segir að nota verði garn vegna tiltekinnar vöru úr textílefni, svo sem buxur, hindrar
það ekki að notaðir séu hlutir úr málmi, svo sem hnappar, vegna þess að hnappar flokkast ekki undir
50. - 63. kafla. Á sama hátt hindrar það ekki notkun á rennilásum jafnvel þó að í þeim megi að jafnaði
finna textílefni.

6.3 Þegar hundraðshlutaregla gildir skal telja með verðmæti efna sem flokkast ekki undir 50.-63. kafla
þegar reiknað er út verðmæti efna sem eru ekki upprunavörur en eru notuð til framleiðslunnar.

Skýring nr. 7:

7.1 Að því er varðar úr nr. 2707, 2713 til 2715, úr 2901, úr 2902 og úr 3402, telst eftirfarandi til
,,sérstakrar vinnslu“:

a) eiming við undirþrýsting;

b) endureiming með mjög nákvæmu þáttunarferli(1);

c) sundrun þungra kolvatnsefna;

d) endurmótun;

e) úrdráttur með sérstökum vökva;

f) ferli er felur í sér allar eftirtaldar aðgerðir: vinnsla með óblandaðri brennisteinssýru, oleum eða
brennisteinsanhýdríði; hlutleysing með alkalíefnum; aflitun og hreinsun með náttúrulega virkum
jarðefnum, ávirkum jarðefnum, ávirkum viðarkolum eða báxíti;

g) fjölliðun;

h) alkýl sett í staðinn eða bætt við;

i) breyting í ísómer.

(1) Sjá viðbótarskýringu 4b við 27. kafla í sameinuðu tollnafnaskránni
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7.2 Að því er varðar úr nr. 2710, nr. 2711 og nr. 2712, telst eftirfarandi til ,,sérstakrar vinnslu“:

a) eiming við undirþrýsting;

b) endureiming með mjög nákvæmu þáttunarferli(1);

c) sundrun þungra kolvatnsefna;

d) endurmótun;

e) úrdráttur með sérstökum vökva;

f) ferli er felur í sér allar eftirtaldar aðgerðir: vinnsla með óblandaðri brennisteinssýru, oleum eða
brennisteinsanhýdríði; hlutleysing með alkalíefnum; aflitun og hreinsun með náttúrulega virkum
jarðefnum, ávirkum jarðefnum, ávirkum viðarkolum eða báxíti;

g) fjölliðun;

h) alkýl sett í staðinn eða bætt við;

ij) breyting í ísómer;

k) að því er varðar þykkar olíur sem falla aðeins undir nr. 2710 er brennisteinn dreginn úr með
vatnsefnum þannig að brennisteinsmagn minnkar um minnst 85% í framleiðsluvörunum (ASTM
D 1266-59 T-aðferðin);

l) að því er varðar framleiðsluvörur sem falla aðeins undir nr. 2710, þegar dregið er úr paraffínmagni
með annarri aðferð en síun;

m) að því er varðar þykkar olíur sem falla aðeins undir nr. 2710, meðferð með vatnsefnum við
meira en 20 bara þrýsting og meira en 250 með notkun hvata, öðrum en þeim er draga úr
brennisteinsmagni þegar í vatnsefnum er virkt efni í efnahvörfum. Frekari meðferð með
vatnsefnum úr smurolíum úr nr. 2710 (t.d. vatnsefni til fullvinnslu eða aflitunar) einkum í því
skyni að bæta lit að stöðugleika telst þó ekki til sérstakrar vinnslu;

n) að því er varðar brennsluolíur aðeins úr nr. 2719, eiming í andrúmslofti með því skilyrði að
aðeins 30% af framleiðsluvörunni sé eimað miðað við rúmmál við 300°C með ASTM D 86-
aðferðinni;

o) að því er varðar þykkar olíu, aðrar en gasolíur og brennsluolíur, aðeins úr nr. 2710 meðferð með
hátíðnihríslgliti.

7.3 Að því er varðar úr nr. 2707, 2713 til 2715, úr 2901, úr 2902 og úr 3402, veita einfaldar aðgerðir eins
og hreinsun, afhelling, afsöltun, vatnsskiljun, síun, litun, merking, hækkun brennisteinsmagns við
blöndun framleiðsluvara sem innihalda mismikið brennisteinsmagn, sambland þessara aðgerða eða
svipaðar aðgerðir ekki upprunaréttindi.

(1) Sjá viðbótarskýringu 4b við 27. kafla í sameinuðu tollnafnaskránni
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II. VIÐAUKI

SKRÁ YFIR ÞÁ AÐVINNSLU EFNA ER EKKI TELJAST UPPRUNAEFNI
SEM ÞARF TIL AÐ FRAMLEIÐSLUVÖRUR ÖÐLIST

UPPRUNARÉTTINDI

Framleiðsluvörur þær sem er að finna í skránni falla ekki allar undir samninginn. Því er
nauðsynlegt að skoða aðra hluta samningsins.
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IV. VIÐAUKI

YFIRLÝSING Á VÖRUREIKNINGI

Yfirlýsing á vörureikningi, en texti hennar kemur fram hér á eftir, skal gerð í samræmi við
neðanmálsgreinarnar. Hins vegar þarf ekki að endurtaka neðanmálsgreinarnar.

Ensk útgáfa

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ........(1)) declares
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferential origin(2).

Spænsk útgáfa

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n°..........(1))
declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial
EEE(2).

Dönsk útgáfa

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)),
erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i EØS(2).

Þýsk útgáfa

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs Nr. ..(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier
bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EWR-
Ursprungswaren sind (2).

Grísk útgáfa

O exagwgeaV  twn proisntwt pou kaluptontai apo to paron eggrajo (adeia telwneiou up

ariq. ... (1) ) dhlwnei oti, ektoV ean dhlwnetai sajwV  allwV, ta proionta auta einai

protimhsoiakhV  katagwghV EO X (2) .

Frönsk útgáfa

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n°. ...(1)) déclare
que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle EEE(2).

Ítölsk útgáfa

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara
che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale SEE(2).

Hollensk útgáfa

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)),
verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële EER-
oorsprong zijn(2).
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Portúgölsk útgáfa

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° ...(1)), declara
que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial EEE(2).

Finnsk útgáfa

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o....(1)) ilmiottaa, että nämä tuotteet ovat,
ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ETA-alkuperätuotteita(2).

Sænsk útgáfa

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr...(1)) försäkrar att
dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande EES-ursprung(2).

Íslensk útgáfa

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr...........(1)), lýsir því yfir að
vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af EES-fríðindauppruna(2).

Norsk útgáfa

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ...(1)) erklærer
at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har EØS preferanseopprinnelse(2).

........................................................(3)
(Staður og dagsetning)

.........................................................(4)
(Undirskrift útflytjanda; auk þess þarf

nafn þess sem undirritar yfirlýsinguna að
koma fram með skýrum stöfum)

(1) Þegar viðurkenndur útflytjandi í skilningi 21. gr. bókunarinnar gefur út yfirlýsingu á vörureikningi skal leyfisnúmer
hans koma fram í þessari eyðu. Ef yfirlýsingin er ekki gefin út af viðurkenndum útflytjanda skal svigagreinin felld burt
eða eyðan skilin eftir óútfyllt.

(2) Þegar yfirlýsing á vörureikningi tekur að öllu leyti eða að hluta til framleiðsluvara sem eru upprunnar í Ceuta og
Melilla í skilningi 38. gr. bókunarinnar, verður útflytjandi að gefa það skýrt til kynna með tákninu ,,CM“ á skjalinu sem
yfirlýsingin er gefin út á.

(3) Ekki er þörf á að taka þetta sérstaklega fram ef upplýsingarnar koma fram á skjalinu sjálfu.

(4) Sjá 5. mgr. 20. gr. bókunarinnar. Ef þess er ekki krafist að útflytjandi skrifi undir eigin hendi felur það jafnframt í sér
að ekki er þörf á að taka nafn þess sem undirritar fram.
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V. VIÐAUKI

YFIRLÝSING BIRGIS

Yfirlýsing birgis, en texti hennar kemur fram hér að neðan, skal gefin út í samræmi við neðanmálsgreinarnar.
Hins vegar þarf ekki að endurtaka neðanmálsgreinarnar.

YFIRLÝSING BIRGIS

vegna vara sem hlotið hafa aðvinnslu á EES án þess að hafa fengið viðurkenningu um
fríðindauppruna

Ég, undirritaður, birgir þeirra vara sem getið er á viðfestu skjali, lýsi því yfir að:

1. Eftirtalin efni sem ekki eru upprunnin á EES hafa verið notuð á EES til að framleiða þessar vörur:

Lýsing á vörunni(1) Lýsing á efnum sem ekki ST-númer á efnum sem Verðmæti efna sem
eru upprunnin á EES eru notuð en ekki eru notuð en ekki

upprunnin á EES(2)(3) upprunnin á EES(2)(3)

................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................
Heildarverðmæti: ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................
Heildarverðmæti: ...................................

2. Öll önnur efni notuð á EES við framleiðslu þessara vara eru upprunnin á EES.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB23.1.1997 Nr.3/12512500

3. Eftirtaldar vörur hafa hlotið aðvinnslu utan EES í samræmi við 11. gr. bókunar 4 við EES-samninginn
og hafa fengið þar áunninn heildarvirðisauka sem hér segir:

Lýsing á vörunni Áunninn heildarvirðisauki sem fékkst utan EES(4)

......................................................................... ............................................................................

......................................................................... ............................................................................

......................................................................... ............................................................................

......................................................................... ............................................................................

............................................................................
(Staður og dagsetning)

............................................................................

............................................................................
(Heimilisfang og undirskrift birgis;
auk þess verður nafn þess sem undirritar
yfirlýsinguna að koma fram með skýrum stöfum)

(1) Ef vörureikningur, afhendingarseðill eða annað viðskiptaskjal sem yfirlýsingin er fest við tekur til ýmissa vörutegunda
eða vara sem innihalda ekki efni sem eru ekki upprunaefni að sama leyti, verður birgir að greina vandlega á milli þeirra.

Dæmi:

Skjalið tekur til ýmissa gerða af rafhreyflum í nr. 8501 sem nota á við framleiðslu þvottavéla í nr. 8450. Tegundir og
verðmæti efna sem eru ekki upprunaefni og notuð eru við framleiðslu þessara hreyfla er mismunandi. Af þeim sökum
verður að aðgreina gerðirnar í fyrsta dálki og veita skal upplýsingar sem krafist er í öðrum dálkum sérstaklega fyrir
hverja þeirra, þannig að framleiðanda þvottavélanna sé gert kleift að meta uppruna framleiðsluvara sinna eftir því
hvaða gerð rafhreyfla hann notar.

(2) Einungis skal gefa þær upplýsingar sem krafist er í þessum dálkum ef nauðsyn krefst þess.

Dæmi:

Í reglu um fatnað úr 62. kafla segir að nota megi garn sem er ekki upprunavara. Ef framleiðandi á slíkum fatnaði í
Frakklandi notar innflutta vefnaðarvöru frá Sviss sem fengist hefur þar með því að vefa úr garni sem er ekki upprunavara,
nægir svissneska birginum að lýsa í yfirlýsingu sinni efninu sem er ekki upprunaefni sem garni, án þess að nauðsyn beri
til að gefa upplýsingar um ST-númer og verðmæti garnsins.
Framleiðandi vírs úr járni í ST-nr. 7217 sem hefur framleitt hann úr járnstöngum sem eru ekki upprunavörur skal setja
í annan dálk ,,járnstangir“. Ef nota á vírinn til framleiðslu vélar, sem heyrir undir upprunareglu um takmörkun á efnum
sem eru ekki upprunaefni og eru notuð að ákveðnum hundraðshluta, skal veita upplýsingar í þriðja dálki um verðmæti
stanganna sem eru ekki upprunavörur.

(3) Með ,,verðmæti efna“ er átt við tollverð við innflutning á efnum sem eru notuð og eru ekki upprunavörur, eða, ef það er
ekki þekkt og ekki verður sýnt fram á hvert það er, það verð sem fullvíst er að fyrst hafi verið greitt fyrir efnin á EES.

Gefa verður upp nákvæmt verðmæti fyrir hvert efni sem er ekki upprunaefni miðað við hverja einingu þeirra vara sem
tilgreindar eru í fyrsta dálki.

(4) Með ,,heildarvirðisauka“ er átt við allan þann kostnað sem safnast hefur upp utan EES, þar með talið verðmæti allra
efnanna sem eru notuð þar.

Heildarvirðisauka sem hefur safnast saman utan EES verður að gefa upp nákvæmlega fyrir hverja einingu þeirra vara
sem tilgreindar eru í fyrsta dálki.
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VI. VIÐAUKI

LANGTÍMAYFIRLÝSING BIRGIS

Langtímayfirlýsing birgis, en texti hennar kemur fram á bakhlið, skal gerð í samræmi við neðanmálsgreinarnar.
Hins vegar þarf ekki að endurtaka neðanmálsgreinarnar.

LANGTÍMAYFIRLÝSING BIRGIS

vegna vara sem hlotið hafa aðvinnslu á EES án þess að hafa fengið viðurkenningu um
fríðindauppruna

Ég, undirritaður, birgir þeirra vara sem getið er á þessu skjali og eru afhentar reglulega til
............................................................(1)

lýsi því yfir að:

1. Eftirtalin efni sem eru ekki upprunnin á EES hafa verið notuð á EES til að framleiða þessar vörur:

Lýsing á vörunni(1) Lýsing á efnum sem ekki ST-númer á efnum sem Verðmæti efna sem
eru upprunnin á EES eru notuð en ekki eru notuð en ekki

upprunnin á EES(3) upprunnin á EES(3)(4)

................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................
Heildarverðmæti: ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................
Heildarverðmæti: ...................................

2. Öll önnur efni notuð á EES við framleiðslu þessara vara eru upprunnin á EES.
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3. Vörurnar hafa hlotið aðvinnslu utan EES í samræmi við 11. gr. bókunar 4 við EES-samninginn og
hafa fengið þar áunninn heildarvirðisauka sem hér segir:

Lýsing á vörunni Áunninn heildarvirðisauki sem fékkst utan EES(5)

......................................................................... ............................................................................

......................................................................... ............................................................................

......................................................................... ............................................................................

......................................................................... ............................................................................

Þessi yfirlýsing gildir fyrir allar síðari vörusendingar sem sendar eru

frá ........................

til ........................(6)

Ég skuldbind mig til að tilkynna .............................. (1) ef þessi yfirlýsing fellur úr gildi.

............................................................................
(Staður og dagsetning)

............................................................................

............................................................................

(1) Nafn og heimilisfang viðskiptavinar.

(2) Ef yfirlýsing tekur til ýmissa vörutegunda eða vara sem innihalda ekki efni sem eru ekki upprunavörur að sama leyti,
verður seljandi að greina vandlega á milli þeirra.

Dæmi:

Skjalið tekur til ýmissa gerða af rafhreyflum í nr. 8501 sem nota á við framleiðslu þvottavéla í nr. 8450. Tegundir og
verðmæti efna sem eru ekki upprunaefni og notuð eru við framleiðslu þessara hreyfla er mismunandi. Af þeim sökum
verður að aðgreina gerðirnar í fyrsta dálki og veita skal upplýsingar sem krafist er hinum dálkunum sérstaklega fyrir
hverja þeirra, þannig að framleiðanda þvottavélanna sé gert kleift að meta uppruna framleiðsluvara sinna eftir því
hvaða gerð rafhreyfla hann notar.

(3) Einungis skal gefa þær upplýsingar sem krafist er í þessum dálkum ef nauðsyn krefst þess.

Dæmi:

Í reglu um fatnað úr 62. kafla segir að nota megi garn sem er ekki upprunavara. Ef framleiðandi á slíkum fatnaði í
Frakklandi notar innflutta vefnaðarvöru frá Sviss sem fengist hefur þar með því að vefa úr garni sem er ekki upprunavara,
nægir svissneska birginum að lýsa í yfirlýsingu sinni efninu sem er ekki upprunaefni sem garni, án þess að nauðsyn beri
til að gefa upplýsingar um ST-númer og verðmæti garnsins.
Framleiðandi vírs úr járni í ST-nr. 7217 sem hefur framleitt hann úr járnstöngum sem eru ekki upprunavörur skal setja
í annan dálk ,,járnstangir“. Ef nota á vírinn til framleiðslu vélar, sem heyrir undir upprunareglu um takmörkun á efnum
sem eru ekki upprunaefni og eru notuð að ákveðnum hundraðshluta, skal veita upplýsingar í þriðja dálki um verðmæti
stanganna sem eru ekki upprunavörur.

(4) Með ,,verðmæti efna“ er átt við tollverð við innflutning á efnum sem eru notuð og eru ekki upprunavörur, eða, ef það er
ekki þekkt og ekki verður sýnt fram á hvert það er, það verð sem fullvíst er að fyrst hafi verið greitt fyrir efnin á EES.

Gefa verður upp nákvæmt verð fyrir hvert efni sem er ekki upprunaefni miðað við hverja einingu þeirra vara sem
tilgreindar eru í fyrsta dálki.

(5) Með ,,heildarvirðisauka“ er átt við allan þann kostnað sem safnast hefur upp utan EES, þar með talið verðmæti allra
efnanna sem eru notuð þar.

Heildarvirðisauka sem hefur safnast saman utan EES verður að gefa upp nákvæmlega fyrir hverja einingu þeirra vara
sem tilgreindar eru í fyrsta dálki.

(6) Færa skal inn dagsetningar. Gildistími yfirlýsingar birgis skal að öðru jöfnu ekki vera lengri en tólf mánuðir samkvæmt
þeim skilyrðum sem sett eru af tollyfirvöldum í því landi þar sem yfirlýsing er gefin út.

............................................................................
(Heimilisfang og undirskrift birgis;
auk þess verður nafn þess sem undirritar
yfirlýsinguna að koma fram með skýrum stöfum)
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SAMEIGINLEG YFIRLÝSING
VARÐANDI VIÐURKENNINGU Á SÖNNUNUM UM UPPRUNA SEM

ERU GEFNAR ÚT INNAN RAMMA SAMNINGA SEM VÍSAÐ ER
TIL Í 3. GR. BÓKUNAR 4 VARÐANDI FRAMLEIÐSLUVÖRUR SEM

ERU UPPRUNNAR BANDALAGINU, Á ÍSLANDI EÐA Í NOREGI

1. Sannanir um uppruna sem eru gefnar út innan ramma samninga semvísað er til í 3. gr. bókunar 4
varðandi framleiðsluvörur sem eru upprunnar í bandalaginu, á Íslandi eða í Noregi skulu viðurkenndar
í því skyni að veita fríðindameðferð sem kveðið er á um í EES-samningnum.

2. Þessar framleiðsluvörur teljast sem efni sem er upprunnið á EES-svæðinu þegar þær eru notaðar í
framleiðsluvöru sem þar er fengin. Slík efni þurfa ekki að hafa fengið nægilega aðvinnslu.

3. Enn fremur skulu slíkar framleiðsluvörur, falli þær undir EES-samninginn, teljast upprunnar á EES-
svæðinu þegar þær eru endurútfluttar til annars samningsríkis EES.

SAMEIGINLEG YFIRLÝSING
VARÐANDI FURSTADÆMIÐ ANDORRA

1. Ísland, Liechtenstein og Noregur skulu viðurkenna að framleiðsluvörur sem eru upprunnar í
furstadæminu Andorra og falla undir 25. til 97. kafla í samræmdu tollskránni teljist upprunnar á EES
í skilningi þessa samnings.

2. Bókun 4 gildir að breyttu breytanda við skilgreiningu á uppruna framangreindra framleiðsluvara.

SAMEIGINLEG YFIRLÝSING
VARÐANDI LÝÐVELDIÐ SAN MARÍNÓ

1. Ísland, Liechtenstein og Noregur skulu viðurkenna að framleiðsluvörur sem eru upprunnar í
Lýðveldinu San Marínó og falla undir 25. til 97. kafla í samræmdu tollskránni teljist upprunnar á
EES í skilningi þessa samnings.

2. Bókun 4 gildir að breyttu breytanda við skilgreiningu á uppruna framangreindra framleiðsluvara.
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