ACT INTERNAŢIONAL
CONVENŢIA REGIONALĂ
cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene
Bruxelles, 9 decembrie 2009
(în vigoare 01.09.2015)

Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 166-176 art. 350 din 03.07.2015
Notă: La Convenţie se aderă prin Legea nr.111 din 28.05.2015
Notă: Intrare în vigoare – Ordinul MAE şi IE nr.1074-T-10 din 10.09.2015

***

Notă: Vezi varianta engleză a Convenţiei

UNIUNEA EUROPEANĂ,
ISLANDA,
PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN,
REGATUL NORVEGIEI,
CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ,
denumite în continuare "statele AELS",
REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ ALGERIA,
REPUBLICA ARABĂ EGIPT,
STATUL ISRAEL,
REGATUL HAŞEMIT AL IORDANIEI,
REPUBLICA LIBAN,
REGATUL MAROC,
ORGANIZAŢIA PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI (OLP) CARE ACŢIONEAZĂ ÎN NUMELE AUTORITĂŢII PALESTINIENE DIN
CISIORDANIA ŞI FÂŞIA GAZA,
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ,
REPUBLICA TUNISIANĂ,
REPUBLICA TURCIA,
denumite în continuare "participanţii la Procesul de la Barcelona",
REPUBLICA ALBANIA,
BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA,
REPUBLICA CROAŢIA,
FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI,

MUNTENEGRU,
REPUBLICA SERBIA,
PRECUM ŞI KOSOVO [ÎN TEMEIUL REZOLUŢIEI 1244(1999) A CONSILIULUI DE SECURITATE AL ORGANIZAŢIEI
NAŢIUNILOR UNITE],
denumite în continuare "participanţii la Procesul Uniunii Europene de stabilizare şi de asociere",
REGATUL DANEMARCEI PENTRU INSULELE FEROE,
denumite în continuare "Insulele Feroe",
denumite în continuare împreună "părţile contractante",
AVÂND ÎN VEDERE sistemul pan-euro-mediteraneean de cumul de origine, care este format dintr-o reţea de acorduri de liber schimb care
prevăd o serie de reguli de origine identice ce permit aplicarea cumulului diagonal,
AVÂND ÎN VEDERE posibila extindere pe viitor a ariei geografice a cumulului diagonal la ţări şi teritorii vecine,
AVÂND ÎN VEDERE dificultăţile de gestionare a reţelei actuale de protocoale bilaterale privind regulile de origine între ţările sau teritoriile din
zona pan-euro-mediteraneeană, este oportună transpunerea sistemelor bilaterale existente cu privire la regulile de origine într-un cadru multilateral,
fără a aduce atingere principiilor stabilite de acordurile relevante sau de orice alte acorduri bilaterale conexe,
AVÂND ÎN VEDERE CĂ orice modificare adusă unui protocol privind regulile de origine aplicabil între două ţări partenere din zona pan-euromediteraneeană implică efectuarea unor modificări identice în cazul fiecărui protocol aplicabil în zona respectivă,
AVÂND ÎN VEDERE CĂ regulile de origine vor trebui modificate pentru a corespunde mai bine realităţii economice,
AVÂND ÎN VEDERE ideea ca la baza cumulului de origine să stea un instrument juridic unic sub forma unei convenţii regionale cu privire la
regulile de origine preferenţiale, la care acordurile individuale de liber schimb aplicabile între ţările din zona respectivă să facă trimitere,
AVÂND ÎN VEDERE CĂ convenţia regională de faţă nu conduce, în termeni globali, la o situaţie mai puţin favorabilă decât cea care exista
anterior între partenerii de liber schimb ce utilizează cumulul pan-european sau pan-euro-mediteraneean,
AVÂND ÎN VEDERE CĂ ideea unei convenţii regionale cu privire la regulile de origine preferenţiale pentru zona pan-euro-mediteraneeană a fost
sprijinită de miniştrii comerţului din zona euro-mediteraneeană cu ocazia reuniunii lor de la Lisabona din 21 octombrie 2007,
AVÂND ÎN VEDERE CĂ unul dintre principalele obiective ale unei convenţii regionale unice este evoluţia spre aplicarea unor reguli de origine
identice în vederea cumulului de origine pentru mărfurile comercializate între toate părţile contractante,
DECID încheierea următoarei convenţii:
PARTEA I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1
(1) Prezenta convenţie stabileşte dispoziţii cu privire la originea mărfurilor comercializate în temeiul acordurilor relevante încheiate între părţile
contractante.
(2) Noţiunea de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă aferente sunt prevăzute în apendicele la prezenta convenţie.
Apendicele I prevede regulile generale referitoare la definiţia noţiunii de "produse originare" şi la metodele de cooperare administrativă.
Apendicele II cuprinde o serie de dispoziţii speciale aplicabile între anumite părţi contractante şi care derogă de la dispoziţiile prevăzute în
apendicele I.
(3) Următoarele sunt părţi contractante la prezenta convenţie:
– Uniunea Europeană;
– statele AELS enumerate în preambul;
– Regatul Danemarcei pentru Insulele Feroe;
– participanţii la Procesul de la Barcelona enumeraţi în preambul;
– participanţii la Procesul Uniunii Europene de stabilizare şi de asociere enumeraţi în preambul.
În ceea ce priveşte Uniunea Europeană, prezenta convenţie se aplică teritoriului în care este aplicabil Tratatul privind Uniunea
Europeană, astfel cum este definit la articolul 52 din respectivul tratat şi la articolul 355 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Articolul 2
În sensul prezentei convenţii:
1. "parte contractantă" înseamnă părţile enumerate la articolul 1 alineatul (3);
2. "parte terţă" înseamnă orice ţară sau teritoriu vecin care nu este parte contractantă;
3. "acord relevant" înseamnă un acord de liber schimb între două sau mai multe părţi contractante care face trimitere la prezenta convenţie.
PARTEA II
COMITETUL MIXT
Articolul 3
(1) Se înfiinţează un comitet mixt în care sunt reprezentate toate părţile contractante.
(2) Comitetul mixt hotărăşte în unanimitate, fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (4).
(3) Comitetul mixt se reuneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an. Oricare dintre părţile contractante poate solicita
convocarea unei reuniuni.
(4) Comitetul mixt îşi stabileşte regulamentul de procedură care conţine, inter alia, dispoziţii cu privire la convocarea reuniunilor, la desemnarea
preşedintelui şi la stabilirea mandatului acestuia.
(5) Comitetul mixt poate decide să înfiinţeze orice subcomitet sau grup de lucru care să îl asiste în îndeplinirea sarcinilor sale.
Articolul 4
(1) Comitetul mixt răspunde de gestionarea şi de punerea în aplicare adecvată a prezentei convenţii. În acest scop, părţile contractante
informează cu regularitate comitetul mixt cu privire la experienţele pe care le au în aplicarea prezentei convenţii. Comitetul mixt formulează
recomandări, iar în cazurile prevăzute la alineatul (3) ia decizii.
(2) În special, comitetul mixt recomandă părţilor contractante:
(a) note explicative şi orientări în scopul aplicării uniforme a prezentei convenţii;
(b) orice alte măsuri necesare aplicării acesteia.
(3) Comitetul mixt adoptă prin decizie:
(a) modificări ale prezentei convenţii, inclusiv modificări ale apendicelor;
(b) invitaţii de aderare la prezenta convenţie adresate părţilor terţe în conformitate cu articolul 5;
(c) măsuri tranzitorii necesare în cazul aderării unor noi părţi contractante.
Deciziile menţionate în prezentul alineat sunt executate de părţile contractante în conformitate cu propria legislaţie.
(4) În cazul în care un reprezentant al unei părţi contractante în cadrul comitetului mixt a acceptat o decizie sub rezerva îndeplinirii unor cerinţe
juridice fundamentale, respectiva decizie intră în vigoare, dacă nu se prevede o dată anume, în prima zi a celei de-a doua luni după notificarea
retragerii rezervei.
PARTEA III
ADERAREA UNOR PĂRŢI TERŢE
Articolul 5
(1) O parte terţă poate deveni parte contractantă la prezenta convenţie, cu condiţia ca ţara sau teritoriul candidat să aibă un acord de liber
schimb în vigoare cu cel puţin una dintre părţile contractante, acord care să prevadă reguli de origine preferenţiale.
(2) O parte terţă depune o cerere scrisă de aderare la depozitar.
(3) Depozitarul prezintă cererea comitetului mixt spre evaluare.
(4) Decizia comitetului mixt prin care este invitată o parte terţă să adere la prezenta convenţie se trimite depozitarului, care o comunică părţii terţe
în cauză, împreună cu textul convenţiei în vigoare la momentul respectiv. O singură parte contractantă nu se poate opune respectivei decizii.
(5) O parte terţă invitată să devină parte contractantă la prezenta convenţie depune, în acest scop, un instrument de aderare la depozitar.
Respectivul instrument este însoţit de o traducere a convenţiei în limba sau limbile oficiale ale părţii terţe aderente.
(6) Aderarea intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după depunerea instrumentului de aderare.

(7) Depozitarul comunică tuturor părţilor contractante data la care a fost depus instrumentul de aderare şi data la care aderarea va deveni
efectivă.
(8) Recomandările şi deciziile comitetului mixt menţionate la articolul 4 alineatele (2) şi (3) adoptate între data depunerii cererii menţionate la
alineatul (2) din prezentul articol şi data la care aderarea devine efectivă sunt de asemenea comunicate părţii terţe aderente prin intermediul
depozitarului.
O declaraţie de acceptare a respectivelor acte este inclusă fie în instrumentul de aderare, fie într-un instrument separat depus la depozitar în
termen de şase luni de la data comunicării. În cazul în care declaraţia nu este depusă în acest termen, aderarea se consideră nulă.
(9) De la data menţionată la alineatul (4), partea terţă în cauză poate fi reprezentată în cadrul comitetului mixt, al subcomitetelor şi al grupurilor
de lucru cu statut de observator.
PARTEA IV
DISPOZIŢII DIVERSE ŞI DISPOZIŢII FINALE
Articolul 6
Fiecare parte contractantă ia măsurile adecvate pentru ca prezenta convenţie să fie efectiv aplicată, ţinând seama de necesitatea de a găsi
soluţii reciproc satisfăcătoare la orice probleme întâlnite în aplicarea sa.
Articolul 7
Părţile contractante se informează reciproc, prin intermediul depozitarului, cu privire la măsurile pe care le adoptă în vederea punerii în aplicare a
prezentei convenţii.
Apendicii la prezenta convenţie fac parte integrantă din aceasta.

Articolul 8

Articolul 9
Oricare din părţile contractante poate denunţa prezenta convenţie cu un preaviz de 12 luni adresat în scris depozitarului, care înştiinţează toate
celelalte părţi contractante.
Articolul 10
(1) Prezenta convenţie intră în vigoare la 1 ianuarie 2011 pentru părţile contractante care şi-au depus până la această dată instrumentul de
acceptare la depozitar, cu condiţia ca cel puţin două părţi contractante să îşi fi depus instrumentele de acceptare la depozitar până la data de
31.12.2010.
(2) Dacă prezenta convenţie nu intră în vigoare la 1 ianuarie 2011, aceasta intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după depunerea
ultimului instrument de acceptare de către cel puţin două părţi contractante.
(3) Pentru oricare alte părţi contractante decât cele menţionate la alineatele (1) şi (2), prezenta convenţie intră în vigoare în prima zi a celei de-a
doua luni care urmează depunerii instrumentelor lor de acceptare.
(4) Depozitarul comunică părţilor contractante data depunerii instrumentului de acceptare al fiecărei părţi contractante şi data intrării în vigoare a
prezentei convenţii, publicând aceste informaţii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria C).
Articolul 11
Secretariatul general al Consiliului Uniunii Europene acţionează ca depozitar al prezentei convenţii.
Apendicele I
Definirea noţiunii de "produse originare" şi metode de cooperare administrativă
CUPRINS

TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1 Definiţii
TITLUL II
DEFINIREA NOŢIUNII DE "PRODUSE ORIGINARE"

Articolul 2 Condiţii generale
Articolul 3 Cumulul de origine
Articolul 4 Produse obţinute integral
Articolul 5 Produse prelucrate sau transformate suficient
Articolul 6 Transformare sau prelucrare insuficientă
Articolul 7 Unitate de referinţă
Articolul 8 Accesorii, piese de schimb şi unelte
Articolul 9 Seturi
Articolul 10 Elemente neutre
TITLUL III
CONDIŢII TERITORIALE

Articolul 11 Principiul teritorialităţii
Articolul 12 Transport direct
Articolul 13 Expoziţii
TITLUL IV
DRAWBACK SAU SCUTIRE DE TAXE VAMALE

Articolul 14 Interzicerea draw-back-ului sau a scutirii de taxe vamale
TITLUL V
DOVADA DE ORIGINE

Articolul 15 Condiţii generale
Articolul 16 Procedura de emitere a unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED
Articolul 17 Certificate de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED emise ulterior
Articolul 18 Emiterea unui duplicat al certificatului EUR.1 sau EUR-MED
Articolul 19 Emiterea certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED pe baza unei dovezi de origine emise sau întocmite anterior
Articolul 20 Separarea contabilă
Articolul 21 Condiţiile de întocmire a unei declaraţii de origine sau a unei declaraţii de origine EUR-MED
Articolul 22 Exportator autorizat
Articolul 23 Valabilitatea dovezii de origine
Articolul 24 Prezentarea dovezii de origine
Articolul 25 Importul eşalonat
Articolul 26 Scutiri de la dovada de origine
Articolul 27 Documente justificative
Articolul 28 Păstrarea dovezii de origine, a declaraţiei furnizorului şi a documentelor justificative

Articolul 29 Discordanţe şi erori formale
Articolul 30 Sume exprimate în euro
TITLUL VI
METODE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

Articolul 31 Cooperare administrativă
Articolul 32 Verificarea dovezilor de origine
Articolul 33 Soluţionarea litigiilor
Articolul 34 Sancţiuni
Articolul 35 Zone libere
Lista anexelor
ANEXA I Note introductive la lista din anexa II
ANEXA II Lista prelucrărilor sau a transformărilor care trebuie aplicate materialelor neoriginare pentru ca produsul fabricat să poată obţine caracterul
originar
ANEXA III a: Modele de certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi de cerere de eliberare a unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1
ANEXA III b: Modele de certificat de circulaţie a mărfurilor EUR-MED şi de cerere de eliberare a unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR-MED
ANEXA IV a: Textul declaraţiei de origine
ANEXA IV b: Textul declaraţiei de origine EUR-MED
ANEXA V Lista părţilor contractante care nu aplică dispoziţii privind drawback-ul parţial astfel cum se prevede la articolul 14 alineatul (7) din prezentul
apendice

TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1
Definiţii
În sensul prezentei convenţii, prin următoarele se înţelege:
(a) "fabricare": orice prelucrare sau transformare, inclusiv asamblarea sau operaţiunile specifice;
(b) "material": orice ingredient, orice materie primă, orice componentă, orice parte etc. utilizată la fabricarea unui produs;
(c) "produs": un produs fabricat, chiar dacă este destinat să fie utilizat ulterior în cursul unei alte operaţiuni de fabricaţie;
(d) "mărfuri": atât materialele, cât şi produsele;
(e) "valoare în vamă": valoarea determinată în conformitate cu Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului General pentru Tarife şi
Comerţ din 1994;
(f) "preţ franco fabrică": preţul plătit pentru produs fabricantului din partea contractantă în a cărui întreprindere s-a efectuat ultima prelucrare sau
transformare, inclusiv valoarea tuturor materialelor utilizate şi deducerile tuturor taxelor interne care sunt sau care pot fi restituite atunci când produsul
obţinut este exportat;
(g) "valoarea materialelor": valoarea în vamă la momentul importului materialelor neoriginare utilizate sau, în cazul în care aceasta nu este
cunoscută sau nu poate fi stabilită, primul preţ verificabil plătit pentru materiale în partea contractantă exportatoare;
(h) "valoarea materialelor originare": valoarea acestor materiale astfel cum este definită la litera (g) aplicată mutatis mutandis;
(i) "valoare adăugată": preţul franco fabrică minus valoarea în vamă a fiecărui material încorporat originar din celelalte părţi contractante cu care
se aplică cumulul sau, în cazul în care valoarea în vamă nu este cunoscută sau nu poate fi stabilită, primul preţ verificabil plătit pentru materiale în
partea contractantă exportatoare;
(j) "capitole" şi "poziţii": capitolele şi poziţiile (cu patru cifre) utilizate în nomenclatura care constituie Sistemul armonizat de denumire şi codificare
a mărfurilor, denumit în prezenta convenţie "Sistem armonizat" sau "SA";

(k) "încadrat": se referă la clasificarea unui produs sau a unui material la o anumită poziţie;
(l) "transport": produsele trimise simultan de acelaşi exportator către acelaşi destinatar sau transportate cu un document de transport unic de la
exportator la destinatar sau, în lipsa unui astfel de document, cu o factură unică;
(m) "teritorii": teritoriile, inclusiv apele teritoriale;
(n) "autorităţi vamale ale părţii contractante": pentru Uniunea Europeană, oricare dintre autorităţile vamale ale statelor membre ale Uniunii
Europene.
TITLUL II
DEFINIREA NOŢIUNII DE "PRODUSE ORIGINARE"
Articolul 2
Condiţii generale
(1) În scopul punerii în aplicare a acordului relevant, se consideră că următoarele produse sunt originare dintr-o parte contractantă atunci când
sunt exportate către o altă parte contractantă:
(a) produsele obţinute integral în partea contractantă în sensul articolului 4;
(b) produsele obţinute în partea contractantă ce conţin materiale care nu au fost obţinute integral acolo, cu condiţia ca aceste materiale să facă
obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente în respectiva parte contractantă în sensul articolului 5;
(c) mărfurile originare din Spaţiul Economic European (SEE) în sensul protocolului 4 la Acordul privind Spaţiul Economic European. Se consideră
că aceste mărfuri sunt originare din Uniunea Europeană, din Islanda, din Liechtenstein (1) sau din Norvegia ("părţile SEE") atunci când sunt exportate
din Uniunea Europeană, din Islanda, din Liechtenstein sau din Norvegia către o parte contractantă alta decât părţile la SEE.
____________________
(1)

Ca urmarea uniunii vamale între Liechtenstein şi Elveţia, produsele originare din Liechtenstein sunt considerate ca fiind originare din Elveţia.

(2) Dispoziţiile alineatului (1) litera (c) se aplică numai în cazul în care există acorduri de liber schimb între părţile contractante şi părţile SEE.
Articolul 3
Cumulul de origine
(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 2 alineatul (1), atunci când sunt exportate către o altă parte contractantă, produsele sunt
considerate originare din partea contractantă exportatoare dacă sunt obţinute acolo şi conţin materiale originare din Elveţia (inclusiv Liechtenstein) (1),
Islanda, Norvegia, Turcia sau Uniunea Europeană, cu condiţia ca transformarea sau prelucrarea efectuată în partea contractantă exportatoare să fie
mai amplă decât operaţiunile menţionate la articolul 6. Nu este necesar ca materialele în cauză să fi fost supuse la o transformare sau o prelucrare
suficientă.
(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 2 alineatul (1), atunci când sunt exportate către o altă parte contractantă, produsele sunt
considerate originare din partea contractantă exportatoare dacă sunt obţinute acolo şi conţin materiale originare din Insulele Feroe, de la orice
participant la Procesul de la Barcelona cu excepţia Turciei, sau din orice parte contractantă alta decât cele menţionate la alineatul (1) din prezentul
articol, cu condiţia ca transformarea sau prelucrarea efectuată în partea contractantă exportatoare să fie mai amplă decât operaţiunile menţionate la
articolul 6. Nu este necesar ca materialele în cauză să fi fost supuse la o transformare sau o prelucrare suficientă.
(3) În cazul în care transformarea sau prelucrarea efectuată în partea contractantă exportatoare nu este mai amplă decât operaţiunile menţionate
la articolul 6, produsul obţinut este considerat ca fiind originar din respectiva parte contractantă numai în cazul în care valoarea adăugată acolo este
mai mare decât valoarea materialelor folosite originare din oricare dintre celelalte părţi contractante menţionate la alineatele (1) şi (2). În caz contrar,
produsul obţinut se consideră ca fiind originar din partea contractantă care aduce cea mai mare valoare materialelor originare folosite la fabricarea sa
în partea contractantă exportatoare.
(4) Produsele originare din părţile contractante menţionate la alineatele (1) şi (2) care nu sunt supuse niciunei trans formări sau prelucrări în
partea contractantă exportatoare îşi menţin originea atunci când sunt exportate în una dintre celelalte părţi contractante.
(5) Cumulul prevăzut la prezentul articol se poate aplica numai în cazul în care:

(a) există un acord comercial preferenţial în conformitate cu articolul XXIV din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ între părţile contractante
care participă la obţinerea caracterului originar şi părţile contractante de destinaţie;
(b) materialele şi produsele au dobândit caracter originar prin aplicarea unor reguli de origine identice cu cele prevăzute de prezenta convenţie; şi
(c) avizele prin care se indică îndeplinirea cerinţelor necesare pentru aplicarea cumulului au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(seria C) şi în părţile contractante care sunt parte la acordurile relevante, conform propriilor proceduri.
Cumulul prevăzut la prezentul articol se aplică de la data indicată în avizul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria C).
Părţile contractante furnizează celorlalte părţi contractante care sunt parte la acordurile relevante, prin intermediul Comisiei Europene, detaliile
acordurilor existente cu celelalte părţi contractante menţionate la alineatele (1) şi (2), inclusiv datele de intrare în vigoare a acestora.

sale;

Articolul 4
Produse obţinute integral
(1) Următoarele sunt considerate ca fiind obţinute integral într-o parte contractantă atunci când sunt exportate către o altă parte contractantă:
(a) produsele minerale extrase din solul sau de pe fundul mărilor sau oceanelor părţii contractante exportatoare;
(b) produsele din regnul vegetal care sunt recoltate în partea contractantă exportatoare;
(c) animalele vii care s-au născut şi au crescut pe teritoriul părţii contractante exportatoare;
(d) produsele care provin de la animalele vii crescute pe teritoriul părţii contractante exportatoare;
(e) produsele obţinute din activităţi de vânătoare sau pescuit practicate în partea contractantă exportatoare;
(f) produsele de pescuit maritim şi alte produse obţinute din mare în afara apelor teritoriale ale părţii contractante exportatoare de către navele
(g) produsele fabricate la bordul navelor sale fabrică, exclusiv din produse menţionate la litera (f);
____________________
(1)

Principatul Liechtenstein formează o uniune vamală cu Elveţia şi este parte contractantă la Acordul privind Spaţiul Economic European.

(h) articolele uzate colectate în partea contractantă exportatoare care nu pot servi decât la recuperarea materiilor prime, inclusiv anvelopele
uzate care nu pot servi decât pentru reşapare sau ca deşeuri;
(i) deşeurile provenite din operaţiuni de fabricare efectuate în partea contractantă exportatoare;
(j) produsele extrase din solul sau subsolul marin situat în afara apelor teritoriale ale părţii contractante exportatoare, cu condiţia să aibă drepturi
exclusive de exploatare a acestui sol sau subsol;
(k) mărfurile fabricate în partea contractantă exportatoare exclusiv din produsele menţionate la literele (a)-(j).
(2) Expresiile "navele sale" şi "navele sale fabrică" utilizate la alineatul (1) literele (f) şi (g) se aplică numai navelor şi navelor fabrică:
(a) care sunt înmatriculate sau înregistrate în partea contractantă exportatoare;
(b) care navighează sub pavilionul părţii contractante exportatoare;
(c) care aparţin în proporţie de cel puţin 50 % unor resortisanţi ai părţii contractante exportatoare sau unei societăţi al cărei sediu principal este
situat în partea contractantă exportatoare, al cărei administrator sau administratori, preşedinte al consiliului de administraţie sau al consiliului de
supraveghere şi majoritatea membrilor acestor consilii sunt resortisanţi ai părţii contractante exportatoare şi, în plus, în ceea ce priveşte societăţile de
persoane sau societăţile cu răspundere limitată, cel puţin jumătate din capital aparţine părţii contractante exportatoare, unor organisme publice sau
unor resortisanţi ai respectivei părţi contractante;
(d) ale căror comandanţi de navă şi ofiţeri sunt resortisanţi ai părţii contractante exportatoare; şi
(e) ale căror echipaje sunt constituite în proporţie de cel puţin 75 % din resortisanţi ai părţii contractante exportatoare.
(3) În sensul alineatului (2) literele (a) şi (b), atunci când partea contractantă exportatoare este Uniunea Europeană, se înţelege un stat membru
al Uniunii Europene.
Articolul 5
Produse prelucrate sau transformate suficient

(1) În scopul aplicării articolului 2, produsele care nu sunt obţinute integral sunt considerate ca fiind prelucrate sau transformate suficient atunci
când sunt îndeplinite condiţiile stabilite în lista din anexa II. Condiţiile menţionate anterior indică prelucrarea sau transformarea la care trebuie supuse
materialele neoriginare utilizate la fabricare şi se aplică exclusiv acestor materiale. De aici rezultă că, dacă un produs care a dobândit caracter de
produs originar îndeplinind condiţiile stabilite în listă este utilizat la fabricarea unui alt produs, condiţiile aplicabile produsului în care este încorporat nu i
se aplică şi nu se ţine seama de materialele neoriginare care au putut fi utilizate la fabricarea lui.
(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), materialele neoriginare care, conform condiţiilor prevăzute în lista din anexa II, nu ar trebui să fie
utilizate la fabricarea unui produs pot fi totuşi utilizate, cu condiţia ca:
(a) valoarea lor totală să nu depăşească 10 % din preţul franco fabrică al produsului;
(b) aplicarea prezentului alineat să nu conducă la depăşirea procentelor prevăzute în listă pentru valoarea maximă a materialelor neoriginare.
Prezentul alineat nu se aplică produselor care intră sub incidenţa capitolelor 50-63 din Sistemul armonizat.
(3) Alineatele (1) şi (2) se aplică sub rezerva articolului 6.
Articolul 6
Transformare sau prelucrare insuficientă
(1) Fără a aduce atingere alineatului (2), următoarele operaţiuni sunt considerate transformare sau prelucrare insuficientă pentru a conferi
caracterul de produs originar, indiferent dacă cerinţele de la articolul 5 sunt îndeplinite sau nu:
(a) operaţiunile de conservare destinate să asigure păstrarea în stare bună a produselor în timpul transportului şi depozitării;
(b) divizarea şi gruparea pachetelor;
(c) spălarea, curăţarea, îndepărtarea prafului, a oxidului, a uleiului, a vopselei sau a altor straturi acoperitoare;
(d) călcarea sau presarea textilelor;
(e) operaţiunile simple de vopsire şi şlefuire;
(f) decorticarea, albirea parţială sau completă, netezirea şi glasarea cerealelor şi a orezului;
(g) operaţiunile de colorare a zahărului sau de formare a bucăţilor de zahăr;
(h) decojirea, scoaterea sâmburilor şi înlăturarea cojii fructelor, nucilor şi legumelor;
(i) ascuţirea, simpla măcinare sau simpla tăiere;
(j) cernerea, strecurarea, trierea, clasarea, aranjarea pe clase şi pe sortimente (inclusiv alcătuirea de seturi de articole);
(k) simpla îmbuteliere în sticle, doze, flacoane, ambalarea în saci, lăzi, cutii, fixarea pe cartoane sau planşete şi orice alte operaţiuni simple de
ambalare;
(l) aplicarea sau imprimarea pe produse sau pe ambalajele lor de mărci, etichete, sigle şi alte semne distinctive similare;
(m) simpla amestecare a produselor, chiar din categorii diferite;
(n) amestecarea zahărului cu orice material;
(o) simpla asamblare a părţilor de articole în vederea constituirii unui articol complet sau demontarea produselor în părţi componente;
(p) o combinare a două sau mai multe operaţiuni prevăzute la literele (a)-(n);
(q) sacrificarea animalelor.
(2) Pentru a stabili dacă transformarea sau prelucrarea la care a fost supus un anumit produs trebuie considerată ca fiind insuficientă în sensul
alineatului (1), toate operaţiunile efectuate asupra respectivului produs în partea contractantă exportatoare sunt analizate împreună.
Articolul 7
Unitate de referinţă
(1) Unitatea de referinţă pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii este produsul specific reţinut ca unitate de bază pentru determinarea
clasificării pe baza nomenclaturii Sistemului armonizat. În consecinţă:
(a) în cazul în care un produs compus dintr-un grup sau dintr-un ansamblu de articole este încadrat pe baza Sistemului armonizat la o singură
poziţie, ansamblul constituie unitatea de referinţă;
(b) în cazul în care un transport este compus dintr-un anumit număr de produse identice încadrate la aceeaşi poziţie din Sistemul armonizat,
dispoziţiile prezentei convenţii se aplică separat fiecăruia dintre aceste produse.

(2) În cazul în care, prin aplicarea regulii generale nr.5 din Sistemul armonizat, ambalajele sunt încadrate împreună cu produsul pe care îl conţin
în scopul clasificării, acestea trebuie să fie considerate ca formând un tot cu produsul în scopul stabilirii originii.
Articolul 8
Accesorii, piese de schimb şi unelte
Accesoriile, piesele de schimb şi uneltele livrate cu un echipament, o maşină, un aparat sau un vehicul, care fac parte din echipamentul normal şi
sunt incluse în preţ sau nu sunt facturate separat, sunt considerate ca formând un tot cu echipamentul, maşina, aparatul sau vehiculul în cauză.
Articolul 9
Seturi
Seturile, în sensul regulii generale nr.3 din Sistemul armonizat, sunt considerate originare dacă toate articolele care intră în componenţa lor sunt
originare. Totuşi, un set alcătuit din articole originare şi neoriginare este considerat originar în ansamblu, cu condiţia ca valoarea articolelor neoriginare
să nu depăşească 15 % din preţul franco fabrică al setului.
Articolul 10
Elemente neutre
Pentru a stabili dacă un produs este originar, nu este necesar să se stabilească originea următoarelor elemente care ar putea fi utilizate la
fabricarea lui:
(a) energie şi combustibili;
(b) instalaţii şi echipamente;
(c) maşini şi unelte;
(d) mărfuri care nu intră şi care nu sunt destinate să intre în compoziţia finală a produsului.
TITLUL III
CONDIŢII TERITORIALE
Articolul 11
Principiul teritorialităţii
(1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (c), la articolul 3 şi la alineatul (3) din prezentul articol, condiţiile pentru
dobândirea caracterului de produs originar prevăzute la titlul II trebuie să fie îndeplinite fără întrerupere în partea contractantă exportatoare.
(2) Cu excepţia cazurilor prevăzute la articolul 3, în cazul în care mărfurile originare exportate dintr-o parte contractantă către o altă ţară sunt
returnate, ele trebuie considerate ca fiind neoriginare, cu excepţia cazului în care autorităţilor vamale li se poate demonstra în mod satisfăcător că: (a)
mărfurile returnate sunt aceleaşi mărfuri care au fost exportate; şi
(b) nu li s-au aplicat operaţiuni mai ample decât cele necesare pentru a le păstra în stare bună cât timp au fost pe teritoriul ţării respective sau în
timpul exportării lor.
(3) Obţinerea caracterului de produs originar pe baza condiţiilor prevăzute la titlul II nu este afectată de transformările sau prelucrările efectuate
în afara părţii contractante exportatoare asupra materialelor exportate şi ulterior reimportate în respectiva parte contractantă, cu condiţia ca:
(a) materialele menţionate să fie obţinute integral în partea contractantă exportatoare sau să fi fost supuse unor trans formări sau prelucrări mai
ample decât operaţiunile menţionate la articolul 6 înainte de exportare; şi
(b) să se demonstreze în mod satisfăcător pentru autorităţile vamale că:
(i) mărfurile reimportate au fost obţinute prin transformarea sau prelucrarea materialelor exportate; şi
(ii) valoarea adăugată totală obţinută în afara părţii contractante exportatoare prin aplicarea dispoziţiilor prezentului articol nu depăşeşte 10 % din
preţul franco fabrică al produsului final pentru care se pretinde caracterul de produs originar.
(4) În scopul aplicării alineatului (3), condiţiile de obţinere a caracterului de produs originar prevăzute la titlul II nu se aplică transformărilor sau
prelucrărilor efectuate în afara părţii contractante exportatoare. Totuşi, în cazul în care pentru lista din anexa II, la determinarea caracterului de produs
originar al produsului final se aplică o regulă care stabileşte o valoare maximă pentru toate materialele neoriginare utilizate, valoarea totală a

materialelor neoriginare utilizate pe teritoriul părţii contractante exportatoare împreună cu valoarea adăugată totală obţinută în afara respectivei părţi
contractante exportatoare prin aplicarea dispoziţiilor prezentului articol nu trebuie să depăşească procentajul indicat.
(5) În scopul aplicării dispoziţiilor alineatelor (3) şi (4), "valoare adăugată totală" înseamnă toate costurile acumulate în afara părţii contractante
exportatoare, inclusiv valoarea materialelor adăugate acolo.
(6) Dispoziţiile alineatelor (3) şi (4) nu se aplică produselor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în lista din anexa II sau care pot fi considerate
transformate sau prelucrate suficient numai dacă se aplică toleranţa generală stabilită la articolul 5 alineatul (2).
(7) Dispoziţiile alineatelor (3) şi (4) nu se aplică produselor de la capitolele 50-63 din Sistemul armonizat.
(8) Orice transformare sau prelucrare de tipul celor reglementate de dispoziţiile prezentului articol şi efectuate în afara părţii contractante
exportatoare se efectuează în conformitate cu regimul de perfecţionare pasivă sau cu regimuri similare.
Articolul 12
Transport direct
(1) Tratamentul preferenţial prevăzut de acordul relevant se aplică numai produselor care îndeplinesc condiţiile prezentei convenţii şi care sunt
transportate direct dintr-o parte contractantă în alta sau prin teritoriile părţilor contractante cu care se aplică un cumul în conformitate cu articolul 3. Cu
toate acestea, produsele care constituie o singură expediere pot fi transportate prin alte teritorii, dacă este necesar cu transbordarea sau depozitarea
temporară pe aceste teritorii, cu condiţia ca produsele să rămână sub supravegherea autorităţilor vamale din ţara de tranzit sau de depozitare şi să nu
fie supuse altor operaţiuni decât cele de descărcare, de reîncărcare sau orice altă operaţiune destinată să asigure păstrarea lor în stare bună.
Produsele originare pot fi transportate prin conducte de-a lungul altor teritorii decât cele ale părţilor contractante care acţionează ca părţi
exportatoare sau importatoare.
(2) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alineatul (1) se furnizează autorităţilor vamale din partea contractantă importatoare prin
prezentarea:
(a) fie a unui document de transport unic care atestă trecerea din partea contractantă exportatoare prin ţara de tranzit;
(b) fie a unui certificat emis de autorităţile vamale ale ţării de tranzit:
(i) care prezintă o descriere exactă a produselor;
(ii) care indică data descărcării şi data reîncărcării produselor şi, după caz, denumirile navelor sau ale altor mijloace de transport utilizate; şi
(iii) care certifică condiţiile în care au staţionat produsele în ţara de tranzit;
(c) fie, în lipsa acestora, a oricăror alte documente justificative.
Articolul 13
Expoziţii
(1) Produsele originare trimise pentru a fi expuse în altă ţară decât cele menţionate la articolul 3 cu care se poate aplica un cumul şi vândute,
după expunere, pentru a fi importate într-o parte contractantă, beneficiază la import de dispoziţiile acordului relevant, cu condiţia să se demonstreze în
mod satisfăcător autorităţilor vamale:
(a) că un exportator a expediat aceste produse dintr-o parte contractantă în ţara în care are loc expoziţia şi că le-a expus acolo;
(b) că respectivul exportator a vândut produsele sau le-a înstrăinat în alt mod unui destinatar dintr-o altă parte contractantă;
(c) că produsele au fost expediate în timpul expoziţiei sau imediat după aceasta în starea în care au fost expediate pentru expoziţie; şi
(d) că, din momentul în care au fost expediate pentru a fi expuse, produsele nu au fost utilizate în alte scopuri decât prezentarea la expoziţia
respectivă.
(2) O dovadă a originii este emisă sau întocmită în conformitate cu dispoziţiile titlului V şi prezentată autorităţilor vamale din partea contractantă
importatoare după procedurile obişnuite. Pe această dovadă trebuie indicate denumirea şi adresa expoziţiei. Dacă este necesar, se poate solicita un
document suplimentar care să ateste condiţiile în care au fost expuse produsele.
(3) Alineatul (1) se aplică tuturor expoziţiilor, târgurilor sau manifestărilor publice similare cu caracter comercial, industrial, agricol sau artizanal
care nu sunt organizate în scopuri private în magazine sau în spaţii comerciale care au ca scop vânzarea de produse străine, şi pe durata cărora
produsele rămân sub control vamal.
TITLUL IV

DRAWBACK SAU SCUTIRE DE TAXE VAMALE
Articolul 14
Interzicerea drawback-ului sau a scutirii de taxe vamale
(1) Materialele neoriginare utilizate la fabricarea produselor originare dintr-o parte contractantă pentru care se emite sau se întocmeşte o dovadă
de origine în conformitate cu dispoziţiile titlului V nu beneficiază, în partea contractantă exportatoare, de drawback sau de o scutire de taxe vamale,
indiferent de natura acestora.
(2) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) se aplică oricărui regim de restituire, remitere sau neplată parţială sau totală a taxelor vamale sau a
taxelor cu efect echivalent aplicabile în partea contractantă exportatoare materialelor utilizate la fabricare dacă această restituire, remitere sau neplată
se aplică, în mod expres sau în fapt, atunci când produsele obţinute din aceste materiale sunt exportate, şi nu atunci când sunt destinate consumului
naţional.
(3) Exportatorul produselor care fac obiectul unei dovezi de origine trebuie să poată prezenta în orice moment, la cererea autorităţilor vamale,
toate documentele necesare care atestă că pentru materialele neoriginare utilizate la fabricarea produselor respective nu s-a obţinut nici un drawback
şi că toate taxele vamale sau taxele cu efect echivalent aplicabile respectivelor materiale au fost efectiv achitate.
(4) Dispoziţiile alineatelor (1), (2) şi (3) din prezentul articol se aplică, de asemenea, ambalajelor în sensul articolului 7 alineatul (2), precum şi
accesoriilor, pieselor de schimb şi uneltelor în sensul articolului 8 şi produselor din seturi în sensul articolului 9 care nu sunt originare.
(5) Dispoziţiile alineatelor (1)-(4) se aplică numai materialelor care intră sub incidenţa acordului relevant.
(6) (a) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol nu se aplică schimburilor comerciale bilaterale dintre una dintre părţile
contractante menţionate la articolul 3 alineatul (1) şi una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (2), cu excepţia Israelului, a
Insulelor Feroe şi a participanţilor la Procesul Uniunii Europene de stabilizare şi de asociere, dacă produsele sunt considerate ca fiind originare din
partea contractantă exportatoare sau importatoare fără aplicarea cumulului cu materiale originare din una dintre celelalte părţi contractante menţionate
la articolul 3.
(b) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol nu se aplică schimburilor comerciale bilaterale dintre Egipt, Iordania, Maroc şi
Tunisia, dacă produsele sunt considerate ca fiind originare din una dintre aceste ţări fără aplicarea cumulului cu materiale originare din una dintre
celelalte părţi contractante menţionate la articolul 3.
(7) Fără a aduce atingere alineatului (1), partea contractantă exportatoare poate aplica, mai puţin pentru produsele încadrate la capitolele 1-24
din Sistemul armonizat, mecanisme de drawback sau scutiri de taxe vamale sau de taxe cu efect echivalent aplicabile materialelor neoriginare utilizate
la fabricarea produselor originare, sub rezerva următoarelor dispoziţii:
(a) o cotă de 4 % din taxele vamale se reţine pentru produsele încadrate la capitolele 25-49 şi 64-97 din Sistemul armonizat, ori o cotă mai mică,
în cazul în care aceasta este în vigoare în partea contractantă exportatoare;
(b) o cotă de 8 % din taxele vamale se reţine pentru produsele încadrate la capitolele 50-63 din Sistemul armonizat, ori o cotă mai mică, în cazul
în care aceasta este în vigoare în partea contractantă exportatoare.
Părţile contractante enumerate în anexa V nu aplică dispoziţiile prezentului alineat.
(8) Dispoziţiile alineatului (7) se aplică până la 31 decembrie 2012 şi pot fi reexaminate de comun acord.
TITLUL V
DOVADA DE ORIGINE
Articolul 15
Condiţii generale
(1) Atunci când sunt importate în alte părţi contractante, produsele originare din una din părţile contractante beneficiază de dispoziţiile acordurilor
relevante prin prezentarea uneia dintre următoarele dovezi de origine:
(a) un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1, al cărui model este prezentat în anexa III a;
(b) un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR-MED, al cărui model este prezentat în anexa III b;
(c) în cazurile menţionate la articolul 21 alineatul (1), o declaraţie (denumită în continuare "declaraţie de origine" sau "declaraţia de origine EURMED") întocmită de exportator pe o factură, un bon de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele în cauză suficient de detaliat
pentru a putea fi identificate. Textele declaraţiilor de origine sunt prezentate în anexele IV a şi b.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), produsele originare în sensul prezentei convenţii beneficiază, în cazurile prevăzute la articolul 26, de
dispoziţiile acordurilor relevante fără a fi necesară prezentarea vreuneia dintre dovezile de origine menţionate la alineatul (1) din prezentul articol.
Articolul 16
Procedura de emitere a unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED
(1) Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED se eliberează de către autorităţile vamale ale părţii contractante exportatoare la
cererea scrisă a exportatorului sau, sub responsabilitatea acestuia, a reprezentantului său autorizat.
(2) În acest scop, exportatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia completează atât certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EURMED, cât şi formularul de cerere, ale căror modele sunt prezentate în anexele III a şi b. Aceste formulare se completează în una dintre limbile în care
este redactat acordul relevant, conform dispoziţiilor legislaţiei naţionale a ţării exportatoare. Dacă formularele se completează de mână, ele trebuie
completate cu cerneală şi cu litere de tipar. Denumirea produselor trebuie indicată în rubrica rezervată în acest scop, fără spaţii între rânduri. În cazul în
care rubrica nu se completează în întregime, se trasează o linie orizontală sub ultimul rând al denumirii, spaţiul necompletat fiind barat.
(3) Exportatorul care solicită eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED trebuie să poată prezenta în orice moment,
la cererea autorităţilor vamale din partea contractantă exportatoare în care se eliberează certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED,
toate documentele necesare care fac dovada caracterului originar al produselor respective, precum şi a îndeplinirii tuturor celorlalte condiţii prevăzute
de prezenta convenţie.
(4) Fără a aduce atingere alineatului (5), autorităţile vamale ale părţii contractante exportatoare eliberează un certificat de circulaţie a mărfurilor
EUR.1 în următoarele cazuri:
(a) dacă produsele sunt exportate din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (1) către una dintre celelalte părţi
contractante menţionate la articolul 3 alineatul (1) şi:
(i) produsele respective pot fi considerate produse originare din partea contractantă exportatoare, din partea contractantă importatoare sau din una
dintre celelalte părţi contractante menţionate la articolul 3 alineatul (1) cu care se aplică cumulul, fără aplicarea cumulului cu materiale originare din una
dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (2), şi îndeplinesc celelalte condiţii ale prezentei convenţii; sau
(ii) produsele respective pot fi considerate produse originare din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (2) cu care se
aplică cumulul, fără aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3, şi îndeplinesc celelalte
condiţii ale prezentei convenţii, cu condiţia ca în ţara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declaraţie de origine EUR-MED;
(b) dacă produsele sunt exportate din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (1) către una dintre părţile contractante
menţionate la articolul 3 alineatul (2) sau din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (2) către una dintre părţile contractante
menţionate la articolul 3 alineatul (1) şi:
(i) produsele respective pot fi considerate produse originare din partea contractantă exportatoare sau din partea contractantă importatoare, fără
aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre celelalte părţi contractante, şi îndeplinesc celelalte condiţii ale prezentei convenţii; sau
(ii) produsele respective pot fi considerate produse originare din una dintre celelalte părţi contractante menţionate la articolul 3 cu care se aplică
cumulul, fără aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3, şi îndeplinesc celelalte condiţii ale
prezentei convenţii, cu condiţia ca în ţara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declaraţie de origine EUR-MED;
(c) dacă produsele sunt exportate din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (2) către una dintre părţile contractante
menţionate la articolul 3 alineatul (2) şi:
(i) produsele respective pot fi considerate produse originare din partea contractantă exportatoare sau din partea contractantă importatoare, fără
aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre celelalte părţi contractante, şi îndeplinesc celelalte condiţii ale prezentei convenţii; sau
(ii) produsele respective pot fi considerate produse originare din una dintre celelalte părţi contractante menţionate la articolul 3 cu care se aplică
cumulul, fără aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3, şi îndeplinesc celelalte condiţii ale
prezentei convenţii, cu condiţia ca în ţara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declaraţie de origine EUR-MED.
(5) Un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR-MED este emis de autorităţile vamale ale părţii contractante exporta toare, dacă produsele
respective pot fi considerate produse originare din partea contractantă exportatoare, din partea contractantă importatoare sau din una dintre celelalte
părţi contractante menţionate la articolul 3 cu care se aplică cumulul şi dacă îndeplinesc condiţiile prezentei convenţii, în următoarele cazuri:
(a) dacă produsele sunt exportate din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (1) către una dintre celelalte părţi
contractante menţionate la articolul 3 alineatul (1) şi:

(i) cumulul s-a aplicat cu materiale originare din una sau mai multe dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (2), cu condiţia ca
în ţara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declaraţie de origine EUR-MED; sau
(ii) produsele pot fi utilizate în partea contractantă importatoare în cadrul cumulului ca materiale pentru fabricarea unor produse destinate
exportului din partea contractantă importatoare către una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (2); sau
(iii) produsele pot fi reexportate din partea contractantă importatoare către una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (2);
(b) dacă produsele sunt exportate din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (1) către una dintre părţile contractante
menţionate la articolul 3 alineatul (2) sau din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (2) către una dintre părţile contractante
menţionate la articolul 3 alineatul (1) şi:
(i) cumulul s-a aplicat cu materiale originare din una sau mai multe dintre celelalte părţi contractante menţionate la articolul 3, cu condiţia ca în
ţara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declaraţie de origine EUR- MED; sau
(ii) produsele pot fi utilizate în partea contractantă importatoare în cadrul cumulului ca materiale pentru fabricarea unor produse destinate
exportului din partea contractantă importatoare către una dintre celelalte părţile contractante menţionate la articolul 3; sau
(iii) produsele pot fi reexportate din partea contractantă importatoare către una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3;
(c) dacă produsele sunt exportate din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (2) către una dintre părţile contractante
menţionate la articolul 3 alineatul (2) şi:
(i) cumulul s-a aplicat cu materiale originare din una sau mai multe dintre celelalte părţi contractante menţionate la articolul 3, cu condiţia ca în
ţara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declaraţie de origine EUR- MED; sau
(ii) produsele pot fi utilizate în partea contractantă importatoare în cadrul cumulului ca materiale pentru fabricarea unor produse destinate
exportului din partea contractantă importatoare către una dintre celelalte părţile contractante menţionate la articolul 3; sau
(iii) produsele pot fi reexportate din partea contractantă importatoare către una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3.
(6) Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR-MED trebuie să cuprindă una dintre următoarele declaraţii, în limba engleză, la rubrica 7:
(a) dacă originea s-a dobândit prin aplicarea cumulului cu materiale originare din una sau mai multe părţi contractante:
"CUMULATION APPLIED WITH … (numele ţării/ţărilor)";
(b) dacă originea s-a dobândit fără aplicarea cumulului cu materiale originare din una sau mai multe părţi contractante:
"NO CUMULATION APPLIED".
(7) Autorităţile vamale care emit certificate de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED iau toate măsurile necesare pentru a verifica caracterul
originar al produselor şi îndeplinirea celorlalte condiţii ale prezentei convenţii. În acest scop, ele sunt abilitate să solicite orice dovezi şi să efectueze
orice verificare a conturilor exportatorului sau orice alt control pe care îl consideră necesar. Autorităţile vamale se asigură, de asemenea, că
formularele menţionate la alineatul (2) sunt completate corect. În special, acestea verifică dacă rubrica rezervată denumirii produselor a fost completată
astfel încât să excludă orice posibilitate de adăugare frauduloasă.
(8) Data emiterii certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED trebuie indicată în rubrica 11 a certificatului.
(9) Un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED este emis de autorităţile vamale şi pus la dispoziţia exportatorului imediat după
efectuarea sau asigurarea exportului real.
Articolul 17
Certificate de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED emise ulterior
(1) Fără a aduce atingere articolului 16 alineatul (9), un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED poate fi emis, în mod
excepţional, după exportul produselor la care se referă, dacă:
(a) nu a fost emis în momentul exportului ca urmare a unor erori, a unor omisiuni involuntare sau a unor circumstanţe deosebite; sau
(b) se demonstrează în mod satisfăcător pentru autorităţile vamale că un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED a fost emis, dar
nu a fost acceptat la import din motive tehnice.
(2) Fără a aduce atingere articolului 16 alineatul (9), un certificat de circulaţie EUR-MED poate fi emis după exportul produselor la care se referă
şi pentru care a fost eliberat, la data exportului, un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1, cu condiţia să se demonstreze în mod satisfăcător
autorităţilor vamale că sunt îndeplinite condiţiile menţionate la articolul 16 alineatul (5).
(3) În scopul punerii în aplicare a alineatelor (1) şi (2), exportatorul indică în cererea sa locul şi data exportului produselor la care se referă
certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED, precum şi motivele cererii sale.

(4) Autorităţile vamale pot emite ulterior un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED numai după ce au verificat dacă informaţiile
furnizate în cererea exportatorului sunt conforme cu cele din dosarul corespunzător.
(5) Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED emise ulterior cuprind următoarea menţiune în limba engleză:
Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR-MED emise ulterior în temeiul alineatului (2) trebuie să cuprindă următoarea menţiune în limba
engleză: "ISSUED RETROSPECTIVELY [Original EUR.1 No … (data şi locul eliberării)]".
(6) Menţiunea prevăzută la alineatul (5) se introduce în rubrica 7 a certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED.
Articolul 18
Emiterea unui duplicat al certificatului EUR.1 sau EUR-MED
(1) În caz de furt, pierdere sau distrugere a unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED, exportatorul le poate solicita
autorităţilor vamale care l-au emis un duplicat, pe baza documentelor de export pe care le deţin.
(2) Duplicatul astfel emis cuprinde următoarea menţiune în limba engleză: "DUPLICATE".
(3) Menţiunea prevăzută la alineatul (2) se introduce în rubrica 7 a duplicatului certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED.
(4) Duplicatul, pe care trebuie reprodusă data emiterii certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED original, produce efecte de la
acea dată.
Articolul 19
Emiterea certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED
pe baza unei dovezi de origine emise sau întocmite anterior
Atunci când produsele originare sunt plasate sub controlul unui birou vamal dintr-o parte contractantă, este posibil să se înlocuiască dovada de
origine iniţială cu unul sau mai multe certificate de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED în scopul trimiterii tuturor sau a unora dintre aceste
produse în alt loc din respectiva parte contractantă. Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED de înlocuire sunt emise de biroul vamal
sub controlul căruia sunt plasate produsele.
Articolul 20
Separare contabilă
(1) În cazul în care păstrarea unor stocuri separate de materiale originare şi neoriginare care sunt identice şi interschimbabile creează costuri
substanţiale sau dificultăţi materiale considerabile, autorităţile vamale pot, la cererea scrisă a celor în cauză, să autorizeze utilizarea metodei "separării
contabile" (denumită în continuare "metoda") pentru gestionarea stocurilor respective.
(2) Metoda garantează că, pentru o anumită perioadă de referinţă, numărul de produse obţinute care ar putea fi considerate "originare" este
acelaşi cu cel care ar fi fost obţinut în cazul în care ar fi existat o separare fizică a stocurilor.
(3) Autorităţile vamale pot acorda autorizaţia menţionată la alineatul (1) sub rezerva oricăror condiţii pe care le consideră adecvate.
(4) Metoda se înregistrează şi se aplică pe baza principiilor generale de contabilitate aplicabile în ţara în care a fost fabricat produsul.
(5) Beneficiarul acestei metode poate întocmi sau solicita dovezi de origine, după caz, pentru cantitatea de produse care pot fi considerate
originare. La cererea autorităţilor vamale, beneficiarul furnizează o declaraţie privind modul în care au fost gestionate cantităţile.
(6) Autorităţile vamale monitorizează utilizarea autorizaţiei şi o pot retrage în orice moment dacă beneficiarul o utilizează necorespunzător în
orice mod sau dacă nu îndeplineşte oricare din celelalte condiţii prevăzute de prezenta convenţie.
Articolul 21
Condiţiile de întocmire a unei declaraţii de origine sau a unei declaraţii de origine EUR-MED
(1) Declaraţia de origine sau declaraţia de origine EUR-MED prevăzută la articolul 15 alineatul (1) litera (c) poate fi întocmită:
(a) de către un exportator autorizat în sensul articolului 22; sau
(b) de orice exportator pentru orice transport constând în unul sau mai multe pachete care conţin produse originare a căror valoare totală nu
depăşeşte 6 000 EUR.
(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), o declaraţie de origine poate fi întocmită în următoarele cazuri:

(a) dacă produsele sunt exportate din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (1) către una dintre celelalte părţi
contractante menţionate la articolul 3 alineatul (1) şi:
(i) produsele respective pot fi considerate produse originare din partea contractantă exportatoare, din partea contractantă importatoare sau din
una dintre celelalte părţi contractante menţionate la articolul 3 alineatul (1) cu care se aplică cumulul, fără aplicarea cumulului cu materiale originare din
una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (2), şi îndeplinesc celelalte condiţii ale prezentei convenţii; sau
(ii) produsele respective pot fi considerate produse originare din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (2) cu care se
aplică cumulul, fără aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3, şi îndeplinesc celelalte
condiţii ale prezentei convenţii, cu condiţia ca în ţara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declaraţie de origine EUR-MED;
(b) dacă produsele sunt exportate din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (1) către una dintre părţile contractante
menţionate la articolul 3 alineatul (2) sau din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (2) către una dintre părţile contractante
menţionate la articolul 3 alineatul (1) şi:
(i) produsele respective pot fi considerate produse originare din partea contractantă exportatoare sau din partea contractantă importatoare, fără
aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre celelalte părţi contractante, şi îndeplinesc celelalte condiţii ale prezentei convenţii; sau
(ii) produsele respective pot fi considerate produse originare din una dintre celelalte părţi contractante menţionate la articolul 3 cu care se aplică
cumulul, fără aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3, şi îndeplinesc celelalte condiţii ale
prezentei convenţii, cu condiţia ca în ţara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declaraţie de origine EUR-MED;
(c) dacă produsele sunt exportate din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (2) către una dintre părţile contractante
menţionate la articolul 3 alineatul (2) şi:
(i) produsele respective pot fi considerate produse originare din partea contractantă exportatoare sau din partea contractantă importatoare, fără
aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre celelalte părţi contractante, şi îndeplinesc celelalte condiţii ale prezentei convenţii; sau
(ii) produsele respective pot fi considerate produse originare din una dintre celelalte părţi contractante menţionate la articolul 3 cu care se aplică
cumulul, fără aplicarea cumulului cu materialele originare din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3, şi îndeplinesc celelalte condiţii ale
prezentei convenţii, cu condiţia ca în ţara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declaraţie de origine EUR-MED.
(3) O declaraţie de origine EUR-MED poate fi întocmită, dacă produsele respective pot fi considerate produse originare din partea contractantă
exportatoare, din partea contractantă importatoare sau din una dintre celelalte părţi contractante menţionate la articolul 3 cu care se aplică cumulul şi
dacă îndeplinesc condiţiile prezentei convenţii, în următoarele cazuri:
(a) dacă produsele sunt exportate din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (1) către una dintre celelalte părţi
contractante menţionate la articolul 3 alineatul (1) şi:
(i) cumulul s-a aplicat cu materiale originare din una sau mai multe dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (2), cu condiţia ca
în ţara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declaraţie de origine EUR-MED; sau
(ii) produsele pot fi utilizate în partea contractantă importatoare în cadrul cumulului ca materiale pentru fabricarea unor produse destinate
exportului din partea contractantă importatoare către una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (2); sau
(iii) produsele pot fi reexportate din partea contractantă importatoare către una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (2);
(b) dacă produsele sunt exportate din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (1) către una dintre părţile contractante
menţionate la articolul 3 alineatul (2) sau din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (2) către una dintre părţile contractante
menţionate la articolul 3 alineatul (1) şi:
(i) cumulul s-a aplicat cu materiale originare din una sau mai multe dintre celelalte părţi contractante menţionate la articolul 3, cu condiţia ca în
ţara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declaraţie de origine EUR- MED; sau
(ii) produsele pot fi utilizate în partea contractantă importatoare în cadrul cumulului ca materiale pentru fabricarea unor produse destinate
exportului din partea contractantă importatoare către una dintre celelalte părţile contractante menţionate la articolul 3; sau
(iii) produsele pot fi reexportate din partea contractantă importatoare către una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3;
(c) dacă produsele sunt exportate din una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3 alineatul (2) către una dintre părţile contractante
menţionate la articolul 3 alineatul (2) şi:
(i) cumulul s-a aplicat cu materiale originare din una sau mai multe dintre celelalte părţi contractante menţionate la articolul 3, cu condiţia ca în
ţara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declaraţie de origine EUR- MED; sau

(ii) produsele pot fi utilizate în partea contractantă importatoare în cadrul cumulului ca materiale pentru fabricarea unor produse destinate
exportului din partea contractantă importatoare către una dintre celelalte părţile contractante menţionate la articolul 3; sau
(iii) produsele pot fi reexportate din partea contractantă importatoare către una dintre părţile contractante menţionate la articolul 3.
(4) O declaraţie de origine EUR-MED trebuie să cuprindă una dintre următoarele menţiuni în limba engleză:
(a) dacă originea s-a dobândit prin aplicarea cumulului cu materiale originare din una sau mai multe părţi contractante: "CUMULATION APPLIED
WITH … (numele ţării/ţărilor)";
(b) dacă originea s-a dobândit fără aplicarea cumulului cu materiale originare din una sau mai multe părţi contractante: "NO CUMULATION
APPLIED".
(5) Exportatorul care întocmeşte o declaraţie de origine sau o declaraţie de origine EUR-MED trebuie să poată prezenta în orice moment, la
cererea autorităţilor vamale ale părţii contractante exportatoare, toate documentele necesare care fac dovada caracterului originar al produselor
respective, precum şi a îndeplinirii celorlalte condiţii prevăzute de prezenta convenţie.
(6) Exportatorul întocmeşte o declaraţie de origine sau o declaraţie de origine EUR-MED dactilografiind, ştampilând sau tipărind pe factură, pe
bonul de livrare sau pe orice alt document comercial declaraţia al cărei text este prevăzut în anexele IV a şi IV b, utilizând una din versiunile lingvistice
din respectivele anexe, în conformitate cu dispoziţiile de drept intern ale ţării exportatoare. Dacă este întocmită de mână, declaraţia trebuie scrisă cu
cerneală şi cu litere de tipar.
(7) Declaraţiile de origine şi declaraţiile de origine EUR-MED poartă semnătura de mână originală a exportatorului. Cu toate acestea, un
exportator autorizat în sensul articolului 22 nu este obligat să semneze astfel de declaraţii, cu condiţia să prezinte autorităţilor vamale din partea
contractantă exportatoare un angajament scris prin care acceptă responsabilitatea integrală pentru orice declaraţie de origine care îl identifică ca şi
cum ar fi fost semnată personal de el.
(8) O declaraţie de origine sau o declaraţie de origine EUR-MED poate fi întocmită de exportator la exportul produselor la care se referă
declaraţia sau după export, cu condiţia ca prezentarea acesteia în ţara importatoare să se facă în decurs de cel mult doi ani de la importul produselor
la care se referă.
Articolul 22
Exportator autorizat
(1) Autorităţile vamale din partea contractantă exportatoare pot autoriza orice exportator (denumit în continuare "exportator autorizat") care
efectuează frecvent exporturi de produse în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii să întocmească declaraţii de origine sau declaraţii de
origine EUR-MED indiferent de valoarea produselor respective. Un exportator care doreşte o astfel de autorizare trebuie să ofere, în mod satisfăcător
pentru autorităţile vamale, toate garanţiile necesare pentru verificarea caracterului originar al produselor şi a respectării celorlalte condiţii ale prezentei
convenţii.
(2) Autorităţile vamale pot condiţiona acordarea statutului de exportator autorizat de orice condiţii pe care le consideră adecvate.
(3) Autorităţile vamale îi atribuie exportatorului autorizat un număr de autorizaţie vamală, care trebuie să figureze pe declaraţia de origine sau pe
declaraţia de origine EUR-MED.
(4) Autorităţile vamale monitorizează utilizarea acestei autorizaţii de către exportatorul autorizat.
(5) Autorităţile vamale pot retrage autorizaţia în orice moment. Ele trebuie să facă acest lucru atunci când exportatorul autorizat nu mai oferă
garanţiile menţionate la alineatul (1), nu mai îndeplineşte condiţiile menţionate la alineatul (2) sau abuzează în orice mod de autorizaţie.
Articolul 23
Valabilitatea dovezii de origine
(1) O dovadă de origine este valabilă timp de patru luni de la data emiterii sale în partea contractantă exportatoare şi trebuie prezentată
autorităţilor vamale din partea contractantă importatoare în acelaşi termen.
(2) Dovezile de origine care sunt prezentate autorităţilor vamale din partea contractantă importatoare după expirarea termenului de prezentare
prevăzut la alineatul (1) pot fi acceptate în scopul aplicării tratamentului preferenţial dacă nerespectarea termenului este cauzată de circumstanţe
excepţionale.
(3) În alte cazuri de prezentare tardivă, autorităţile vamale din partea contractantă importatoare pot accepta dovezile de origine dacă produsele
le-au fost prezentate înainte de expirarea respectivului termen.

Articolul 24
Prezentarea dovezii de origine
Dovezile de origine sunt prezentate autorităţilor vamale din partea contractantă importatoare în conformitate cu proce durile aplicabile în ţara
respectivă. Autorităţile menţionate anterior pot solicita traducerea unei dovezi de origine şi totodată pot solicita ca declaraţia de import să fie însoţită de
o declaraţie prin care importatorul să ateste că produsele îndeplinesc condiţiile necesare pentru punerea în aplicare a acordului relevant.
Articolul 25
Importul eşalonat
În cazul în care, la cererea importatorului şi în condiţiile stabilite de autorităţile vamale din partea contractantă impor tatoare, produsele
demontate sau neasamblate în sensul regulii generale nr.2 litera (a) din Sistemul armonizat încadrate la secţiunile XVI şi XVII sau la poziţiile 7308 şi
9406 din Sistemul armonizat sunt importate eşalonat, autorităţilor vamale li se prezintă o singură dovadă de origine pentru respectivele produse, la
importul primului transport.
Articolul 26
Scutiri de la dovada de origine
(1) Sunt admise ca produse originare, fără a fi necesară prezentarea unei dovezi de origine, produsele care sunt expediate de particulari către
particulari sub formă de colete mici sau care sunt fac parte din bagajele personale ale călătorilor, cu condiţia ca aceste produse să reprezinte importuri
lipsite de caracter comercial şi să fie declarate ca îndeplinind condiţiile prezentei convenţii, neexistând nicio îndoială cu privire la veridicitatea unei
astfel de declaraţii. În caz de expediere prin poştă, această declaraţie se poate face pe declaraţia vamală CN22/CN23 sau pe o foaie anexată la
respectiva declaraţie.
(2) Sunt considerate lipsite de caracter comercial importurile ocazionale ce constau exclusiv din produse destinate uzului personal al
destinatarilor, al călătorilor sau al familiilor lor, dacă este evident că aceste produse, prin natura şi cantitatea lor, nu sunt destinate comercializării.
(3) În plus, valoarea totală a acestor produse nu poate depăşi 500 EUR în cazul coletelor mici şi 1 200 EUR în cazul produselor care fac parte din
bagajul personal al călătorilor.
Articolul 27
Documente justificative
Documentele menţionate la articolul 16 alineatul (3) şi la articolul 21 alineatul (5), menite să ateste faptul că produsele care fac obiectul unui
certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED ori al unei declaraţii de origine sau al unei declaraţii de origine EUR-MED pot fi considerate
produse originare dintr-o parte contractantă şi îndeplinesc celelalte condiţii ale prezentei convenţii, pot consta, inter alia, în:
1. dovada directă a operaţiunilor efectuate de exportator sau de furnizor pentru a obţine mărfurile respective, conţinută, de exemplu, în conturile
sale sau în contabilitatea sa internă;
2. documente care atestă caracterul originar al materialelor utilizate, emise sau întocmite în partea contractantă în cauză, atunci când aceste
documente sunt utilizate în conformitate cu legislaţia naţională;
3. documente care dovedesc prelucrarea sau transformarea materialelor în partea contractantă în cauză, emise sau întocmite în respectiva parte
contractantă, atunci când aceste documente sunt utilizate în conformitate cu legislaţia naţională;
4. certificate de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED ori declaraţii de origine sau declaraţii de origine EUR-MED care atestă caracterul
originar al materialelor utilizate, emise sau întocmite în părţile contractante conform prezentei convenţii;
5. dovezi corespunzătoare cu privire la transformarea sau prelucrarea suferită în afara părţii contractante în cauză în conformitate cu articolul 11,
care atestă respectarea condiţiilor prevăzute la articolul respectiv.
Articolul 28
Păstrarea dovezii de origine, a declaraţiei furnizorului şi a documentelor justificative
(1) Exportatorul care solicită emiterea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED trebuie să păstreze documentele menţionate
la articolul 16 alineatul (3) timp de cel puţin trei ani.

(2) Exportatorul care întocmeşte o declaraţie de origine sau o declaraţie de origine EUR-MED trebuie să păstreze timp de cel puţin trei ani copia
acestei declaraţii de origine, precum şi documentele menţionate la articolul 21 alineatul (5).
(3) Autorităţile vamale din partea contractantă exportatoare care emit un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED trebuie să
păstreze formularul de cerere menţionat la articolul 16 alineatul (2) timp de cel puţin trei ani.
(4) Autorităţile vamale din partea contractantă importatoare trebuie să păstreze timp de cel puţin trei ani certificatele de circulaţie a mărfurilor
EUR.1 şi EUR-MED, declaraţiile de origine şi declaraţiile de origine EUR-MED care le sunt prezentate.
Articolul 29
Discordanţe şi erori formale
(1) Constatarea unor mici discordanţe între declaraţiile făcute pe dovada de origine şi cele făcute pe documentele prezentate biroului vamal în
vederea îndeplinirii formalităţilor de import al produselor nu duce ipso facto la invalidarea dovezii de origine dacă se constată în mod satisfăcător că
respectivul document corespunde produselor prezentate.
(2) Erorile formale evidente, cum sunt greşelile de dactilografiere dintr-o dovadă de origine, nu duc la refuzarea documentului dacă aceste erori
nu sunt de natură să pună la îndoială corectitudinea declaraţiilor făcute pe respectivul document.
Articolul 30
Sume exprimate în euro
(1) În scopul punerii în aplicare a dispoziţiilor articolului 21 alineatul (1) litera (b) şi ale articolului 26 alineatul (3), atunci când produsele sunt
facturate în altă monedă decât euro, sumele exprimate în moneda naţională a părţilor contractante echivalente cu sumele exprimate în euro se fixează
anual de către fiecare dintre ţările în cauză.
(2) Un transport beneficiază de dispoziţiile articolului 21 alineatul (1) litera (b) sau ale articolului 26 alineatul (3) în raport cu moneda în care este
întocmită factura şi potrivit sumei fixate de ţara în cauză.
(3) Sumele care trebuie folosite în orice monedă naţională dată reprezintă contravaloarea, în respectiva monedă, a sumelor exprimate în euro din
prima zi lucrătoare din luna octombrie. Sumele sunt comunicate Comisiei Europene până la 15 octombrie şi se aplică de la 1 ianuarie anul următor.
Comisia Europeană comunică sumele respective tuturor ţărilor în cauză.
(4) O ţară poate rotunji în plus sau în minus suma rezultată din conversia în moneda sa naţională a unei sume exprimate în euro. Suma rotunjită
nu poate să difere cu mai mult de 5 % faţă de suma rezultată din conversie. O ţară poate menţine neschimbată contravaloarea în moneda sa naţională
a unei sume exprimate în euro dacă, la momentul ajustării anuale prevăzute la alineatul (3), conversia sumei respective duce, înainte de orice rotunjire,
la o creştere cu mai puţin de 15 % a contravalorii sale în moneda naţională. Contravaloarea în moneda naţională poate fi menţinută neschimbată în
cazul în care conversia ar duce la o scădere a respectivei contravalori.
(5) Sumele exprimate în euro sunt revizuite de comitetul mixt la cererea oricărei părţi contractante. La efectuarea acestei revizuiri, comitetul mixt
analizează necesitatea de a menţine efectele limitelor respective în termeni reali. Comitetul poate decide în acest scop modificarea sumelor exprimate
în euro.
TITLUL VI
METODE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ
Articolul 31
Cooperare administrativă
(1) Autorităţile vamale ale părţilor contractante îşi transmit reciproc, prin intermediul Comisiei Europene, specimene ale ştampilelor utilizate în
birourile lor vamale pentru emiterea certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi EUR-MED, precum şi adresele autorităţilor vamale responsabile
pentru verificarea certificatelor, a declaraţiilor de origine şi a declaraţiilor de origine EUR-MED.
(2) Pentru a garanta o aplicare corectă a prezentei convenţii, părţile contractante îşi acordă reciproc asistenţă, prin intermediul administraţiilor
vamale competente, la verificarea autenticităţii certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi EUR-MED, a declaraţiilor de origine şi a declaraţiilor de
origine EUR-MED, precum şi a exactităţii informaţiilor furnizate în aceste documente.
Articolul 32
Verificarea dovezilor de origine

(1) Verificarea ulterioară a dovezilor de origine se efectuează prin sondaj sau de fiecare dată când autorităţile vamale ale părţii contractante
importatoare au îndoieli justificate cu privire la autenticitatea acestor documente, la caracterul originar al produselor respective sau la respectarea
celorlalte condiţii ale prezentei convenţii.
(2) În scopul punerii în aplicare a dispoziţiilor alineatului (1), autorităţile vamale ale părţii contractante importatoare înapoiază certificatul de
circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED şi factura, dacă a fost prezentată, declaraţia de origine sau declaraţia de origine EUR-MED sau o copie a
acestor documente autorităţilor vamale din partea contractantă exportatoare, indicând, după caz, motivele pentru care solicită verificarea. În sprijinul
cererii de verificare trebuie furnizate orice documente şi informaţii obţinute care sugerează că declaraţiile făcute pe dovada de origine sunt inexacte.
(3) Verificarea este efectuată de autorităţile vamale ale părţii contractante exportatoare. În acest sens, ele sunt abilitate să solicite orice dovezi şi
să efectueze orice verificare a conturilor exportatorului sau orice alt control pe care îl consideră necesar.
(4) În cazul în care decid să suspende acordarea tratamentului preferenţial produselor în cauză până la obţinerea rezultatelor verificării,
autorităţile vamale din partea contractantă importatoare acordă importatorului liberul de vamă pentru produsele respective, sub rezerva oricăror măsuri
de precauţie considerate necesare.
(5) Autorităţile vamale care solicită verificarea sunt informate în cel mai scurt timp cu privire la rezultatele acesteia. Rezultatele trebuie să indice
clar dacă documentele sunt autentice şi dacă produsele în cauză pot fi considerate produse originare din una dintre părţile contractante şi îndeplinesc
celelalte condiţii ale prezentei convenţii.
(6) Dacă există îndoieli justificate şi în lipsa unui răspuns în termen de zece luni de la data cererii de verificare sau dacă răspunsul nu conţine
informaţii suficiente pentru a determina autenticitatea documentului respectiv sau originea reală a produselor, autorităţile vamale solicitante refuză, cu
excepţia unor circumstanţe excepţionale, acordarea tratamentului preferenţial.
Articolul 33
Soluţionarea litigiilor
În cazul în care litigiile survenite în urma procedurilor de verificare prevăzute la articolul 32 nu pot fi soluţionate între autorităţile vamale care
solicită verificarea şi autorităţile vamale responsabile cu efectuarea verificării, ele sunt înaintate organismului bilateral înfiinţat în temeiul acordului
relevant. În cazul în care survin alte litigii, decât cele legate de procedurile de verificare prevăzute la articolul 32, în privinţa interpretării prezentei
convenţii, este sesizat comitetul mixt. În toate cazurile, soluţionarea litigiilor dintre importator şi autorităţile vamale ale părţii contractante importatoare
are loc în conformitate cu legislaţia ţării respective.
Articolul 34
Sancţiuni
Se aplică sancţiuni oricărei persoane care întocmeşte sau dispune întocmirea unui document care conţine date inexacte în scopul obţinerii unui
tratament preferenţial pentru produse.
Articolul 35
Zone libere
(1) Părţile contractante iau toate măsurile necesare pentru a garanta că produsele comercializate pe baza unei dovezi de origine şi care, în
cursul transportului, staţionează într-o zonă liberă situată pe teritoriul lor, nu sunt substituite cu alte mărfuri şi nu fac obiectul unor alte manipulări decât
operaţiunile normale destinate să împiedice deteriorarea lor.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), atunci când produse originare dintr-o parte contractantă sunt importate într-o zonă liberă pe baza unei dovezi
de origine şi suferă tratamente sau transformări, autorităţile competente emit, la cererea exportatorului, un nou certificat de circulaţie a mărfurilor
EUR.1 sau EUR-MED dacă tratamentele sau transformările la care au fost supuse sunt în conformitate cu prezenta convenţie.
ANEXA I
Nota 1:

Note introductive la lista din anexa II

În listă sunt prevăzute condiţiile pe care toate produsele trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerate prelucrate sau transformate suficient
în sensul articolului 5 din prezentul apendice.
Nota 2:
2.1. Primele două coloane din listă descriu produsul obţinut. Prima coloană indică numărul poziţiei sau numărul capitolului din Sistemul
armonizat, iar a doua coloană indică denumirea mărfurilor folosită în acest sistem pentru poziţia sau capitolul respectiv. Pentru fiecare menţiune din
primele două coloane este enunţată o regulă în coloana 3 sau 4. Acolo unde, în unele cazuri, numărul din prima coloană este precedat de un "ex",
acesta înseamnă că regula din coloana 3 sau 4 se aplică numai părţii din poziţia descrisă în coloana 2.
2.2. Acolo unde, în coloana 1, sunt grupate mai multe numere de poziţii sau acolo unde se indică un număr de capitol, iar denumirea produselor
din coloana 2 este, prin urmare, dată în termeni generali, regulile corespunzătoare din coloana 3 sau 4 se aplică tuturor produselor care, în cadrul
Sistemului armonizat, sunt încadrate la diferite poziţii ale capitolului sau la oricare dintre poziţiile grupate în coloana 1.
2.3. În cazul în care lista conţine diferite reguli aplicabile diferitelor produse încadrate la aceeaşi poziţie, fiecare liniuţă poartă denumirea părţii din
poziţie care face obiectul regulii corespunzătoare din coloana 3 sau 4.
2.4. Acolo unde, în dreptul unei intrări din primele două coloane, este menţionată câte o regulă atât în coloana 3, cât şi în coloana 4, exportatorul
poate alege să aplice fie regula din coloana 3, fie pe cea din coloana 4. Dacă în coloana 4 nu este indicată nicio regulă de origine, se aplică regula din
coloana 3.
Nota 3:
3.1. Dispoziţiile articolului 5 din prezentul apendice, referitoare la produsele care au dobândit caracterul originar şi care sunt folosite la fabricarea
altor produse, se aplică indiferent dacă acest caracter a fost obţinut în fabrica în care au fost folosite produsele sau într-o altă fabrică dintr-o parte
contractantă.
Exemplu:
Un motor de la poziţia 8407, pentru care regula prevede că valoarea materialelor neoriginare care pot fi utilizate nu poate depăşi 40 % din preţul franco fabrică, este fabricat din "alte
piese forjate din alte oţeluri aliate" de la poziţia ex 7224.
Dacă semifabricatul a fost obţinut în Uniunea Europeană prin forjarea unui lingou neoriginar, el a dobândit deja caracter originar prin aplicarea regulii prevăzute în listă pentru poziţia
ex 7224. Prin urmare, semifabricatul poate fi considerat produs originar la calcularea valorii motorului, indiferent dacă a fost fabricat în aceeaşi fabrică sau într-o altă fabrică din Uniunea
Europeană. Valoarea lingoului neoriginar nu trebuie deci luată în considerare la calcularea valorii materialelor neoriginare utilizate.

3.2. Regula indicată în listă stabileşte nivelul minim de prelucrare sau de transformare necesar, iar prelucrările sau transformările suplimentare
conferă, la rândul lor, caracterul de produs originar; dimpotrivă, prelucrările sau transformările sub nivelul minim necesar nu pot conferi caracterul de
produs originar. Astfel, dacă o regulă prevede că anumite materiale neoriginare pot fi folosite într-un anumit stadiu de fabricaţie, folosirea respectivelor
materiale într-un stadiu mai puţin avansat de fabricaţie este autorizată, însă folosirea lor într-un stadiu de fabricaţie avansat, nu.
3.3. Fără a aduce atingere notei 3.2, atunci când o regulă utilizează expresia "Fabricare din materiale de la orice poziţie", pot fi utilizate materiale
de la orice poziţie(poziţii) (chiar materiale cu aceeaşi denumire şi de la aceeaşi poziţie cu produsul), însă sub rezerva eventualelor restricţii specifice
care pot fi cuprinse, de asemenea, în regulă.
Cu toate acestea, expresia "Fabricare din materiale de la orice poziţie, inclusiv din alte materiale de la poziţia ..." sau "Fabricare din materiale de
la orice poziţie, inclusiv din alte materiale de la aceeaşi poziţie cu produsul" înseamnă că se pot utiliza materiale de la orice poziţie (poziţii), cu excepţia
materialelor care au aceeaşi denumire cu produsul, astfel cum este prevăzută în coloana 2 a listei.
3.4. Atunci când o regulă din listă prevede că un produs poate fi fabricat din mai multe materiale, acest lucru înseamnă că se pot utiliza unul sau
mai multe dintre aceste materiale. Regula nu prevede obligativitatea utilizării tuturor acestor materiale.
Exemplu:
Regula aplicabilă ţesăturilor de la poziţiile 5208-5212 prevede că se pot utiliza fibre naturale şi că, printre altele, se pot utiliza şi materiale chimice. Aceasta nu înseamnă că ambele
trebuie utilizate; este posibilă utilizarea fie a unora sau a celorlalte din aceste materiale, fie a ambelor.

3.5. Atunci când o regulă din listă prevede că un produs trebuie fabricat dintr-un anumit material, această condiţie nu împiedică utilizarea altor
materiale care, prin natura lor, nu pot satisface regula (a se vedea şi nota introductivă 6.2 de mai jos privind textilele).

Exemplu:
Regula privind produsele alimentare preparate de la poziţia 1904, care exclude în mod explicit utilizarea cerealelor şi a derivaţilor acestora, nu interzice utilizarea sărurilor minerale, a
substanţelor chimice sau a altor aditivi care nu sunt obţinuţi din cereale.

Cu toate acestea, regula nu se aplică produselor care, deşi nu pot fi fabricate din materialele specificate în listă, pot fi fabricate dintr-un material de aceeaşi natură într-un stadiu mai
puţin avansat de fabricaţie.
Exemplu:
În cazul unui articol de îmbrăcăminte de la ex capitolul 62 fabricat din materiale neţesute, dacă se prevede că această categorie de articol poate fi fabricată numai din fire neoriginare,
nu este permisă utilizarea materialelor textile neţesute, chiar dacă materialele neţesute nu pot fi obţinute în mod normal din fire. În astfel de cazuri, materialul recomandat ar fi în mod normal
cel aflat în stadiul de prelucrare anterior firelor, adică în stadiul de fibră.

3.6. Atunci când o regulă din listă prevede două procentaje ale valorii maxime a materialelor neoriginare care pot fi folosite, aceste procentaje nu
pot fi adunate. Cu alte cuvinte, valoarea maximă a tuturor materialelor neoriginare utilizate nu poate depăşi niciodată cel mai mare procentaj dat. De
asemenea, procentajele individuale care se aplică unor anumitor produse nu trebuie depăşite.
Nota 4:
4.1. Noţiunea de "fibre naturale" utilizat în listă se referă la alte fibre decât cele artificiale sau sintetice. Noţiunea se limitează la stadiile anterioare
filării, inclusiv deşeurile, şi, dacă nu se prevede altfel, include fibrele care au fost cardate, pieptănate sau prelucrate în alt mod, dar nefilate.
4.2. Noţiunea "fibre naturale" include părul de cal de la poziţia 0511, mătasea de la poziţiile 5002 şi 5003, precum şi lâna, părul fin şi părul grosier
de animale de la poziţiile 5101-5105, fibrele de bumbac de la poziţiile 5201-5203 şi celelalte fibre de origine vegetală de la poziţiile 5301-5305.
4.3. Noţiunile "pastă textilă", "materiale chimice" şi "materiale folosite la fabricarea hârtiei" utilizate în listă descriu materialele care nu sunt
încadrate la capitolele 50-63 şi care pot fi utilizate la fabricarea fibrelor sau a firelor sintetice sau artificiale ori a firelor sau a fibrelor de hârtie.
4.4. Noţiunea "fibre sintetice sau artificiale discontinue" utilizată în listă cuprinde cablurile din filamente, fibrele discontinue şi deşeurile de fibre
sintetice sau artificiale discontinue de la poziţiile 5501-5507.
Nota 5:
5.1. Atunci când, pentru un anumit produs din listă, se face trimitere la prezenta notă introductivă, condiţiile prevăzute în coloana 3 nu se aplică
niciunuia dintre materialele textile de bază utilizate la fabricarea respectivului produs dacă, luate împreună, acestea reprezintă 10 % sau mai puţin din
greutatea totală a tuturor materialelor textile de bază utilizate (a se vedea şi notele 5.3 şi 5.4).
5.2. Cu toate acestea, toleranţa menţionată la nota 5.1 se aplică numai produselor care au fost obţinute din două sau mai multe materiale textile
de bază.
Materialele textile de bază sunt următoarele:
– mătase;
– lână;
– păr grosier de animale;
– păr fin de animale;
– păr de cal;
– bumbac;
– materiale utilizate pentru fabricarea hârtiei şi hârtie;
– in;
– cânepă;
– iută şi alte fibre textile liberiene;
– sisal şi alte fibre textile din genul "agave";
– cocos, abacă, ramie şi alte fibre textile vegetale;
– filamente sintetice;
– filamente artificiale;
– filamente conductoare electrice;
– fibre sintetice discontinue de polipropilenă;
– fibre sintetice discontinue de poliester;
– fibre sintetice discontinue de poliamidă;
– fibre sintetice discontinue de poliacrilonitril;
– fibre sintetice discontinue de poliimidă;
– fibre sintetice discontinue de politetrafluoretilenă;

– fibrele sintetice discontinue de polisulfură de fenilen;
– fibrele sintetice discontinue de policlorură de vinil;
– alte fibre sintetice discontinue;
– fibre artificiale discontinue de viscoză;
– alte fibre artificiale discontinue;
– fire de poliuretan segmentate cu segmente flexibile de polieter, izolate sau nu;
– fire de poliuretan segmentate cu segmente flexibile de poliester, izolate sau nu;
– produsele de la poziţia 5605 (fire metalice şi fire metalizate) formate dintr-un miez care constă fie dintr-o bandă îngustă de aluminiu, fie dintr-o
peliculă de material plastic acoperită sau nu cu praf de aluminiu, cu o lăţime de cel mult 5 mm, acest miez fiind inserat prin lipire între două pelicule de
material plastic cu un lipici transparent sau colorat;
– celelalte produse de la poziţia 5605.

Exemplu:
Un fir de la poziţia 5205 obţinut din fibre de bumbac de la poziţia 5203 şi din fibre sintetice discontinue de la poziţia 5506 este un fir mixt. Din acest motiv, fibrele sintetice discontinue
neoriginare care nu îndeplinesc regulile de origine (care impun fabricarea din materiale chimice sau pastă textilă) pot fi utilizate până la un nivel de 10 % din greutatea firului.
Exemplu:
O ţesătură din lână de la poziţia 5112 obţinută din fire de lână de la poziţia 5107 şi fire din fibre sintetice discontinue de la poziţia 5509 este o ţesătură mixtă. De aceea, firele sintetice
care nu îndeplinesc regulile de origine (care impun fabricarea din materiale chimice sau pastă textilă) sau firele de lână care nu îndeplinesc regulile de origine (care impun fabricarea din
fibre naturale necardate şi nepieptănate sau altfel prelucrate pentru filare) sau o combinaţie a acestor două tipuri de fire pot fi utilizate, cu condiţia ca greutatea lor totală să nu depăşească
10 % din greutatea ţesăturii.
Exemplu:
O ţesătură cu smocuri de la poziţia 5802, fabricată din fire de bumbac de la poziţia 5205 şi din ţesătură din bumbac de la poziţia 5210 se consideră produs în amestec numai dacă
ţesătura de bumbac este o ţesătură în amestec fabricată din fire încadrate la două poziţii diferite sau dacă firele de bumbac utilizate sunt la rândul lor în amestec.
Exemplu:
Dacă aceeaşi ţesătură cu smocuri este fabricată din fire de bumbac de la poziţia 5205 şi dintr-o ţesătură sintetică de la poziţia 5407, este evident că cele două fire utilizate sunt două
materiale textile diferite şi ţesătura cu smocuri este, în consecinţă, un produs în amestec.

5.3. În cazul produselor care încorporează "fire de poliuretan segmentate cu segmente flexibile de polieter, izolate sau nu", toleranţa este de 20
% în ceea ce priveşte firele.
5.4. În cazul produselor formate dintr-un "miez care constă fie dintr-o bandă îngustă de aluminiu, fie dintr-o peliculă de material plastic acoperită
sau nu cu praf de aluminiu, cu o lăţime de cel mult 5 mm, acest miez fiind inserat prin lipire între două pelicule de material plastic cu un lipici
transparent sau colorat", toleranţa este de 30 % pentru acest miez.
Nota 6:
6.1. Atunci când în listă se face trimitere la prezenta notă, materialele textile (cu excepţia dublurilor şi a căptuşelilor) care nu respectă regula
stabilită în coloana 3 din listă în ceea ce priveşte produsul confecţionat respectiv pot fi folosite, cu condiţia să fie încadrate la o poziţie diferită de cea la
care este încadrat produsul, iar valoarea lor să nu depăşească 8 % din preţul franco fabrică al produsului.
6.2. Fără a aduce atingere notei 6.3, materialele care nu sunt încadrate la capitolele 50-63 pot fi utilizate fără restricţii la fabricarea produselor
textile, indiferent dacă acestea conţin sau nu materiale textile.

Exemplu:
Dacă o regulă din listă prevede, pentru un anumit articol din material textil (de exemplu un pantalon), că trebuie utilizate firele, acest lucru nu împiedică folosirea articolelor din metal,
cum sunt nasturii, deoarece aceştia nu sunt încadraţi la capitolele 50-63. Din acelaşi motiv, acest lucru nu împiedică utilizarea fermoarelor, chiar dacă acestea conţin în mod obişnuit
materiale textile.

6.3. Atunci când se aplică o regulă de procentaj, la calcularea valorii materialelor neoriginare încorporate trebuie luată în considerare valoarea
materialelor care nu sunt încadrate la capitolele 50-63.
Nota 7:
7.1. În sensul poziţiilor 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 şi ex 3403, "tratamentele specifice" sunt următoarele:
(a) distilarea în vid;
(b) redistilarea printr-un procedeu de fracţionare foarte intens;

(c) cracarea;
(d) reformarea;
(e) extracţia cu solvenţi selectivi;
(f) tratamentul care cuprinde toate operaţiunile următoare: tratare cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică, neutralizare cu
agenţi alcalini, decolorare şi epurare cu pământ activ natural, pământ activat, cărbune activ sau bauxită;
(g) polimerizarea;
(h) alchilarea;
(i) izomerizarea.
7.2. În sensul poziţiilor 2710, 2711 şi 2712, "tratamentele specifice" sunt următoarele:
(a) distilarea în vid;
(b) redistilarea printr-un procedeu de fracţionare foarte intens;
(c) cracarea;
(d) reformarea;
(e) extracţia cu solvenţi selectivi;
(f) tratamentul care cuprinde toate operaţiunile următoare: tratare cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică, neutralizare cu
agenţi alcalini, decolorare şi epurare cu pământ activ natural, pământ activat, cărbune activ sau bauxită;
(g) polimerizarea;
(h) alchilarea;
(i) izomerizarea;
(j) numai în ceea ce priveşte uleiurile grele de la poziţia ex 2710, desulfurarea cu hidrogen, care produce o reducere cu cel puţin 85 % a
conţinutului de sulf al produselor tratate (metoda ASTM D 1266-59 T);
(k) numai în ceea ce priveşte produsele de la poziţia 2710, deparafinarea printr-un alt procedeu decât filtrarea simplă;
(l) numai în ceea ce priveşte uleiurile grele de la poziţia ex 2710, tratarea cu hidrogen, alta decât desulfurarea, în care hidrogenul participă activ
la o reacţie chimică realizată la o presiune mai mare de 20 bari şi la o temperatură mai mare de 250°C cu ajutorul unui catalizator. Tratamentele de
finisare cu hidrogen a uleiurilor lubrifiante de la poziţia ex 2710 care au ca scop principal ameliorarea culorii sau a stabilităţii (de exemplu hidrofinisare
sau decolorare) nu sunt însă considerate tratamente specifice;
(m) numai în ceea ce priveşte păcura de la poziţia ex 2710, distilarea atmosferică, cu condiţia ca aceste produse să distileze ca volum, inclusiv
pierderile, mai puţin de 30 % la o temperatură de 300 °C, prin metoda ASTM D 86;
(n) numai în ceea ce priveşte uleiurile grele altele decât motorina şi păcura de la poziţia ex 2710, tratamentul prin descărcări electrice de înaltă
frecvenţă;
(o) numai în ceea ce priveşte produsele de la poziţia ex 2712 (altele decât vaselina, ozocherita, ceara de lignit sau de turbă, ceara de parafină cu
un conţinut de ulei de maximum 0,75 % din greutate), dezuleierea prin cristalizare fracţionată.
7.3. În sensul poziţiilor 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 şi ex 3403, operaţiunile simple precum curăţarea, decantarea, desalinizarea,
separarea apei, filtrarea, colorarea, marcarea, obţinerea unui conţinut de sulf prin amestec cu produse cu conţinuturi diferite de sulf şi toate
combinaţiile acestor operaţiuni sau ale unor operaţiuni similare nu conferă caracterul de produs originar.
ANEXA II
Lista prelucrărilor sau a transformărilor
care trebuie aplicate materialelor neoriginare pentru ca produsul
fabricat să poată obţine caracterul de produs originar

ANEXA III a
Modele de certificat
de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi de cerere de eliberare
a unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1
Instrucţiuni pentru imprimare
1. Dimensiunea fiecărui formular este de 210 × 297 mm, pentru lungime fiind admisă o toleranţă maximă de minus 5 mm sau de plus 8 mm.
Hârtia utilizată trebuie să fie hârtie de scris albă, care să nu conţină pastă mecanică şi să nu cântărească sub 25 g/m2. Hârtia are un fond ghioşat de
culoare verde, astfel încât orice falsificare a acesteia cu mijloace mecanice sau chimice să fie vizibilă.
2. Autorităţile competente ale părţilor contractante îşi pot rezerva dreptul de a tipări ele însele formularele sau pot autoriza tipărirea acestora la
tipografii autorizate. În al doilea caz, fiecare formular trebuie să cuprindă o trimitere la această autorizaţie. Fiecare formular trebuie să indice numele şi
adresa tipografiei sau să poarte un semn care să permită identificarea acesteia. Formularele cuprind, de asemenea, un număr de serie, imprimat sau
nu, prin care pot fi identificate.

ANEXA III b
Modele de certificat
de circulaţie a mărfurilor EUR-MED şi de cerere de eliberare
a unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR-MED
Instrucţiuni pentru imprimare
1. Dimensiunea fiecărui formular este de 210 × 297 mm, pentru lungime fiind admisă o toleranţă maximă de minus 5 mm sau de plus 8 mm.
Hârtia utilizată trebuie să fie hârtie de scris albă, care să nu conţină pastă mecanică şi să nu cântărească sub 25 g/m2. Hârtia are un fond ghioşat de
culoare verde, astfel încât orice falsificare a acesteia cu mijloace mecanice sau chimice să fie vizibilă.
2. Autorităţile competente ale părţilor contractante îşi pot rezerva dreptul de a tipări ele însele formularele sau pot autoriza tipărirea acestora la
tipografii autorizate. În al doilea caz, fiecare formular trebuie să cuprindă o trimitere la această autorizaţie. Fiecare formular trebuie să indice numele şi
adresa tipografiei sau să poarte un semn care să permită identificarea acesteia. Formularele cuprind, de asemenea, un număr de serie, imprimat sau
nu, prin care pot fi identificate.

ANEXA IV a
Textul declaraţiei de origine
Declaraţia de origine, al cărei text este prevăzut în continuare, trebuie întocmită în conformitate cu notele de subsol. Nu este necesar însă ca
notele de subsol să fie reproduse.

ANEXA IV b
Textul declaraţiei de origine EUR-MED
Declaraţia de origine EUR-MED, al cărei text este prevăzut în continuare, trebuie întocmită în conformitate cu notele de subsol. Nu este necesar
însă ca notele de subsol să fie reproduse.

ANEXA V
Lista părţilor contractante
care nu aplică dispoziţii privind drawback-ul parţial, astfel cum se
prevede la articolul 14 alineatul (7) din prezentul apendice

1. Uniunea Europeană
2. Statele AELS
3. Republica Turcia
4. Statul Israel
5. Insulele Feroe
6. Participanţii la Procesul Uniunii Europene de stabilizare şi de asociere

Apendicele II
Dispoziţii speciale care derogă de la dispoziţiile prevăzute în apendicele I
CUPRINS

Articolul 1
Articolul 2
ANEXA I Schimburi comerciale între Uniunea Europeană şiparticipanţii la Procesul Uniunii Europene de stabilizare şi de asociere
ANEXA II Schimburi comerciale între Uniunea Europeană şi Republica Populară Democrată Algeria
ANEXA III Schimburi comerciale între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc
ANEXA IV Schimburi comerciale între Uniunea Europeană şi Republica Tunisiană
ANEXA V Ceuta şi Melilla
ANEXA VI Declaraţie comună privind Principatul Andorra
ANEXA VII Declaraţie comună privind Republica San Marino
ANEXA VIII Schimburi comerciale între Republica Turcia şi participanţii la Procesul Uniunii Europene de stabilizare şi de asociere
ANEXA IX Schimburi comerciale între Republica Turcia şi Regatul Maroc
ANEXA X Schimburi comerciale între Republica Turcia şi Republica Tunisiană
ANEXA XI Schimburi comerciale între statele AELS şi Republica Tunisiană
ANEXA XII Schimburi comerciale în cadrul Acordului de liber schimb dintre ţările arabe din zona mediteraneeană (Acordul de la Agadir)
ANEXA A Declaraţia furnizorului cu privire la mărfurile care au fost supuse unor prelucrări sau transformări în Uniunea Europeană, Algeria, Maroc sau
Tunisia fără a obţine caracterul originar preferenţial
ANEXA B Declaraţia pe termen lung a furnizorului cu privire la mărfurile care au fost supuse unor prelucrări sau transformări în Uniunea Europeană,
Algeria, Maroc sau Tunisia fără a obţine caracterul originar preferenţial
ANEXA C Declaraţia furnizorului cu privire la mărfurile care au fost supuse unor prelucrări sau transformări în Algeria, Maroc, Tunisia sau Turcia fără a
obţine caracterul originar preferenţial
ANEXA D Declaraţia pe termen lung a furnizorului cu privire la mărfurile care au fost supuse unor prelucrări sau transformări în Algeria, Maroc, Tunisia sau
Turcia fără a obţine caracterul originar preferenţial
ANEXA E Declaraţia furnizorului cu privire la mărfurile care au fost supuse unor prelucrări sau transformări într-un stat AELS sau în Tunisia fără a obţine
caracterul originar preferenţial
ANEXA F Declaraţia pe termen lung a furnizorului cu privire la mărfurile care au fost supuse unor prelucrări sau transformări într-un stat AELS sau în
Tunisia fără a obţine caracterul originar preferenţial

Articolul 1
În cadrul schimburilor lor comerciale bilaterale, părţile contractante pot aplica dispoziţii speciale care derogă de la dispoziţiile prevăzute în
apendicele I.
Respectivele dispoziţii speciale sunt prevăzute în anexele la prezentul apendice.
Articolul 2
Mărfurile originare din Ceuta şi Melilla, din Andorra şi din San Marino sunt considerate produse originare în comerţul diagonal menţionat la
articolul 3 din apendicele I, cu condiţia ca în ţara de origine să fi fost emis un certificat EUR-MED sau o declaraţie de origine EUR-MED.
ANEXA I
Schimburi comerciale între Uniunea Europeană şi participanţii la
Procesul Uniunii Europene de stabilizare şi de asociere
Articolul 1
Produsele enumerate în cele ce urmează sunt excluse de la cumulul prevăzut la articolul 3 din apendicele I dacă:
(a) ţara de destinaţie finală este Uniunea Europeană şi:
(i) materialele folosite la fabricarea acestor produse sunt originare din oricare participanţi la Procesul Uniunii Europene de
stabilizare şi de asociere; sau
(ii) aceste produse au dobândit caracter originar pe baza prelucrărilor sau transformărilor efectuate în oricare dintre
participanţii la Procesul Uniunii Europene de stabilizare şi de asociere; sau
(b) ţara de destinaţie finală este una dintre cele participante la Procesul Uniunii Europene de stabilizare şi de asociere şi:
(i) materialele folosite la fabricarea acestor produse sunt originare din Uniunea Europeană; sau
(ii) aceste produse au dobândit caracter originar pe baza prelucrărilor sau transformărilor efectuate în Uniunea Europeană.
Cod NC
1704 90 99
1806 10 30
1806 10 90

1806 20 95

1901 90 99

Denumire
Alte produse zaharoase fără cacao
Ciocolată şi alte preparate alimentare care conţin cacao
– Pudră de cacao, cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori:
– – Cu un conţinut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) sau izoglucoză calculată, de asemenea,
în zaharoză de minimum 65 %, dar sub 80 % din greutate
– – Cu un conţinut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) sau izoglucoză calculată, de asemenea,
în zaharoză de minimum 80 %
– Alte preparate alimentare care conţin cacao prezentate fie sub formă de blocuri sau bare în greutate de peste 2 kg,
fie sub formă de lichid, de pastă, de pudră, de granule sau forme similare, ambalate în recipiente sau ambalaje directe
cu un conţinut de peste 2 kg
– – Altele
– – – Altele
Extracte de malţ; preparate alimentare din făină, crupe, griş, amidon, fecule sau extracte de malţ, care nu conţin
cacao sau care conţin cacao într-o proporţie de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată,
nedenumite şi necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la poziţiile 0401-0404, care nu conţin
cacao sau care conţin cacao într-o proporţie de sub 5 % din greutate calculată pe o bază complet degresată,
nedenumite şi necuprinse în altă parte
– Altele
– – Altele (decât extractele de malţ)
– – – Altele

2101 12 98
2101 20 98
2106 90 59
2106 90 98

3302 10 29

Alte preparate pe bază de cafea
Alte preparate pe bază de ceai sau de mate
Preparate alimentare nedenumite şi necuprinse în altă parte
– Altele
– – Altele
Preparate alimentare nedenumite şi necuprinse în altă parte:
– Altele (decât concentratele de proteine şi substanţe proteice texturate)
– – Altele
– – – Altele
Amestecuri de substanţe odoriferante şi amestecuri (inclusiv soluţiile alcoolice) pe baza uneia sau mai multor
substanţe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie; alte preparate pe bază de substanţe
odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor:
– De tipul celor utilizate în industria alimentară sau a băuturilor
– – De tipul celor utilizate în industria băuturilor:
– – – Preparate care conţin toţi agenţii aromatizanţi care caracterizează o băutură:
– – – – Cu o concentraţie de alcool de peste 0,5 % vol.
– – – – Altele:
– – – – – Care nu conţin grăsimi provenite din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule sau care conţin
în greutate sub 1,5 % grăsimi din lapte, sub 5 % zaharoză sau izoglucoză, sub 5 % glucoză sau amidon sau fecule
– – – – – Altele

ANEXA II
Schimburi comerciale
între Uniunea Europeană şi Republica Populară Democrată Algeria
Articolul 1
Produsele care au dobândit caracterul de produs originar prin aplicarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta anexă sunt excluse
de la cumulul prevăzut la articolul 3 din apendicele I.
Articolul 2
Cumulul în Uniunea Europeană
În scopul punerii în aplicare a articolului 2 alineatul (1) litera (b) din apendicele I, prelucrările sau transformările efectuate în
Algeria, Maroc sau Tunisia sunt considerate a fi fost efectuate în Uniunea Europeană dacă produsele obţinute suferă prelucrări sau
transformări ulterioare în Uniunea Europeană. Atunci când, în conformitate cu prezenta dispoziţie, produsele originare sunt obţinute
în două sau mai multe dintre ţările respective, ele sunt considerate ca fiind originare din Uniunea Europeană numai dacă prelucrările
sau transformările sunt mai ample decât operaţiunile prevăzute la articolul 6 din apendicele I.
Articolul 3
Cumulul în Algeria
În scopul punerii în aplicare a articolului 2 alineatul (1) litera (b) din apendicele I, prelucrările sau transformările efectuate în
Uniunea Europeană, Maroc sau Tunisia sunt considerate a fi fost efectuate în Algeria dacă produsele obţinute suferă prelucrări sau
transformări ulterioare în Algeria. Atunci când, în conformitate cu prezenta dispoziţie, produsele originare sunt obţinute în două sau
mai multe dintre ţările respective, ele sunt considerate ca fiind originare din Algeria numai dacă prelucrările sau transformările sunt
mai ample decât operaţiunile prevăzute la articolul 6 din apendicele I.
Articolul 4

Dovezile de origine
(1) Fără a aduce atingere articolului 16 alineatele (4) şi (5) din apendicele I, un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 este
emis de autorităţile vamale ale unui stat membru al Uniunii Europene sau ale Algeriei dacă produsele în cauză pot fi considerate
produse originare din Uniunea Europeană sau din Algeria, cu aplicarea cumulului prevăzut la articolele 2 şi 3 din prezenta anexă, şi
dacă îndeplinesc celelalte condiţii ale apendicelui I.
(2) Fără a aduce atingere articolului 21 alineatele (2) şi (3) din apendicele I, o declaraţie de origine poate fi întocmită dacă
produsele în cauză pot fi considerate produse originare din Uniunea Europeană sau din Algeria, cu aplicarea cumulului prevăzut la
articolele 2 şi 3 din prezenta anexă, şi dacă îndeplinesc celelalte condiţii ale apendicelui I.
Articolul 5
Declaraţiile furnizorului
(1) La eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau la întocmirea, în Uniunea Europeană sau în Algeria, a unei
declaraţii de origine pentru produse originare la fabricarea cărora s-au folosit mărfuri provenind din Algeria, Maroc, Tunisia sau
Uniunea Europeană, unde au fost supuse unor prelucrări sau transformări fără a obţine caracterul de produs originar preferenţial, se
ţine seama de declaraţia furnizorului cu privire la respectivele mărfuri în conformitate cu prezentul articol.
(2) Declaraţia furnizorului menţionată la alineatul (1) serveşte ca dovadă a prelucrărilor sau a transformărilor la care au fost
supuse mărfurile în cauză în Algeria, Maroc, Tunisia sau Uniunea Europeană, pentru a determina dacă produsele la fabricarea cărora
s-au folosit mărfurile respective pot fi considerate produse originare din Uniunea Europeană sau din Algeria şi dacă îndeplinesc
celelalte condiţii ale apendicelui I.
(3) Cu excepţia cazurilor menţionate la alineatul (4), furnizorul întocmeşte o declaraţie separată pentru fiecare transport de
mărfuri, după modelul prevăzut în anexa A, pe o foaie de hârtie anexată la factură, la bonul de livrare sau la orice alt document
comercial, descriind mărfurile respective suficient de detaliat pentru a putea fi identificate.
(4) În cazul în care un furnizor livrează regulat unui anumit client mărfuri a căror prelucrare sau transformare efectuată în
Algeria, Maroc, Tunisia sau Uniunea Europeană se estimează a rămâne constantă o lungă perioadă de timp, acesta poate prezenta
o singură declaraţie (denumită în continuare "declaraţie pe termen lung a furnizorului") care acoperă transporturile ulterioare ale
respectivelor produse.
În mod normal, o declaraţie pe termen lung a furnizorului poate fi valabilă timp de cel mult un an de la data întocmirii sale.
Autorităţile vamale ale ţării în care este întocmită declaraţia stabilesc condiţiile în care pot fi acceptate perioade mai lungi de timp.
Declaraţia pe termen lung a furnizorului este întocmită de furnizor după modelul prevăzut în anexa B şi descrie mărfurile
respective suficient de detaliat pentru a putea fi identificate. Declaraţia este furnizată clientului în cauză înainte sau odată cu livrarea
primului transport de mărfuri care face obiectul declaraţiei.
Furnizorul îşi informează de îndată clientul dacă declaraţia pe termen lung nu mai corespunde mărfurilor livrate.
(5) Declaraţiile furnizorului menţionate la alineatele (3) şi (4) se dactilografiază sau se imprimă în una dintre limbile în care este
redactat acordul, conform dispoziţiilor de drept intern ale ţării în care sunt întocmite declaraţiile, şi poartă semnătura de mână
originală a furnizorului. Declaraţia poate fi redactată şi de mână, caz în care trebuie scrisă cu cerneală şi cu litere de tipar.
(6) Furnizorul care întocmeşte declaraţia trebuie să poată prezenta, în orice moment, la cererea autorităţilor vamale ale ţării în
care este întocmită declaraţia, toate documentele corespunzătoare care fac dovada că informaţiile prezentate în declaraţie sunt
corecte.
Articolul 6
Documente justificative
Declaraţia furnizorului care atestă prelucrările sau transformările la care au fost supuse în Uniunea Europeană, Algeria, Maroc
sau Tunisia materialele utilizate, întocmită în una dintre aceste ţări, este tratată ca document menţionat la articolul 16 alineatul (3) şi
la articolul 21 alineatul (5) din apendicele I şi la articolul 5 alineatul (6) din prezenta anexă, utilizat pentru a dovedi că produsele care
fac obiectul unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau al unei declaraţii de origine pot fi considerate produse originare din
Uniunea Europeană sau Algeria şi îndeplinesc celelalte condiţii ale apendicelui I.
Articolul 7
Păstrarea declaraţiilor furnizorului

Furnizorul care întocmeşte o declaraţie a furnizorului păstrează timp de cel puţin trei ani copii ale declaraţiei şi ale tuturor
facturilor, ale bonurilor de livrare sau ale oricăror alte documente comerciale la care este anexată declaraţia, precum şi documentele
menţionate la articolul 5 alineatul (6).
Furnizorul care întocmeşte o declaraţie pe termen lung a furnizorului păstrează timp de cel puţin trei ani copii ale declaraţiei şi
ale tuturor facturilor, ale bonurilor de livrare sau ale oricăror alte documente comerciale referitoare la mărfurile specificate în
respectiva declaraţie şi livrate clientului în cauză, precum şi documentele menţionate la articolul 5 alineatul (6). Această perioadă se
calculează de la data expirării valabilităţii declaraţiei pe termen lung a furnizorului.
Articolul 8
Cooperare administrativă
Pentru a garanta o aplicare corectă a prezentei anexe, Uniunea Europeană şi Algeria îşi acordă reciproc asistenţă, prin
intermediul autorităţilor vamale competente, la verificarea autenticităţii certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1, a declaraţiilor de
origine sau a declaraţiilor furnizorilor, precum şi a exactităţii informaţiilor furnizate în aceste documente.
Articolul 9
Verificarea declaraţiilor furnizorului
(1) Verificările a posteriori ale declaraţiilor furnizorului sau ale declaraţiilor pe termen lung ale furnizorului se pot efectua prin
sondaj sau ori de câte ori autorităţile vamale ale ţării în care aceste declaraţii au fost luate în considerare pentru eliberarea unui
certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau pentru întocmirea unei declaraţii de origine au îndoieli întemeiate cu privire la
autenticitatea documentului sau la corectitudinea informaţiilor furnizate în respectivul document.
(2) În scopul punerii în aplicare a alineatului (1), autorităţile vamale ale ţării menţionate la alineatul (1) returnează declaraţia
furnizorului sau declaraţia pe termen lung a furnizorului şi facturile, bonurile de livrare sau alte documente comerciale referitoare la
mărfurile care fac obiectul respectivei declaraţii autorităţilor vamale ale ţării în care a fost întocmită declaraţia, indicând, dacă este
cazul, motivele de fond sau de formă care stau la baza cererii de verificare.
În sprijinul cererii de verificare a posteriori, acestea furnizează toate documentele şi toate informaţiile obţinute care sugerează
că informaţiile din declaraţia furnizorului sau din declaraţia furnizorului pe termen lung sunt inexacte.
(3) Verificarea este efectuată de către autorităţile vamale ale ţării în care a fost întocmită declaraţia sau declaraţia pe termen
lung a furnizorului. În acest scop, ele sunt abilitate să solicite orice dovezi şi să efectueze orice verificare a conturilor furnizorului sau
orice alt control pe care îl consideră necesar.
(4) Autorităţile vamale care solicită verificarea sunt informate în cel mai scurt timp cu privire la rezultatele acesteia. Aceste
rezultate trebuie să indice clar dacă informaţiile menţionate în declaraţia sau declaraţia pe termen lung a furnizorului sunt corecte şi
dacă permit autorităţilor să stabilească dacă şi în ce măsură respectiva declaraţie a furnizorului ar putea fi luată în considerare pentru
eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau pentru întocmirea unei declaraţii de origine.
Articolul 10
Sancţiuni
Se aplică sancţiuni oricărei persoane care întocmeşte sau dispune întocmirea unui document care conţine date inexacte în
scopul obţinerii unui tratament preferenţial pentru produse.
Articolul 11
Zone libere
(1) Uniunea Europeană şi Algeria iau toate măsurile necesare pentru a garanta că produsele comercializate pe baza unei
dovezi de origine şi care, în cursul transportului, staţionează într-o zonă liberă situată pe teritoriul lor, nu sunt substituite cu alte
mărfuri şi nu fac obiectul unor alte manipulări decât operaţiunile normale destinate să împiedice deteriorarea lor.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), atunci când produse originare din Uniunea Europeană sau din Algeria sunt importate într-o
zonă liberă pe baza unei dovezi de origine şi suferă transformări sau prelucrări, autorităţile competente emit, la cererea
exportatorului, un nou certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1, dacă prelucrările sau transformările la care au fost supuse
îndeplinesc dispoziţiile prezentei convenţii.

ANEXA III
Schimburi comerciale între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc
Articolul 1
Produsele care au dobândit caracterul de produs originar prin aplicarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta anexă sunt excluse
de la cumulul prevăzut la articolul 3 din apendicele I.
Articolul 2
Cumulul în Uniunea Europeană
În scopul punerii în aplicare a articolului 2 alineatul (1) litera (b) din apendicele I, prelucrările sau transformările efectuate în
Algeria, Maroc sau Tunisia sunt considerate a fi fost efectuate în Uniunea Europeană dacă produsele obţinute suferă prelucrări sau
transformări ulterioare în Uniunea Europeană. Atunci când, în conformitate cu prezenta dispoziţie, produsele originare sunt obţinute
în două sau mai multe dintre ţările respective, ele sunt considerate ca fiind originare din Uniunea Europeană numai dacă prelucrările
sau transformările sunt mai ample decât operaţiunile prevăzute la articolul 6 din apendicele I.
Articolul 3
Cumulul în Maroc
În scopul punerii în aplicare a articolului 2 alineatul (1) litera (b) din apendicele I, prelucrările sau transformările efectuate în
Uniunea Europeană, Algeria sau Tunisia sunt considerate a fi fost efectuate în Maroc dacă produsele obţinute suferă prelucrări sau
transformări ulterioare în Maroc. Atunci când, în conformitate cu prezenta dispoziţie, produsele originare sunt obţinute în două sau
mai multe dintre ţările respective, ele sunt considerate ca fiind originare din Maroc numai dacă prelucrările sau transformările sunt
mai ample decât operaţiunile prevăzute la articolul 6 din apendicele I.
Articolul 4
Dovezile de origine
(1) Fără a aduce atingere articolului 16 alineatele (4) şi (5) din apendicele I, un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 este
emis de autorităţile vamale ale unui stat membru al Uniunii Europene sau ale Marocului dacă produsele în cauză pot fi considerate
produse originare din Uniunea Europeană sau din Maroc, cu aplicarea cumulului prevăzut la articolele 2 şi 3 din prezenta anexă, şi
dacă îndeplinesc celelalte condiţii ale apendicelui I.
(2) Fără a aduce atingere articolului 21 alineatele (2) şi (3) din apendicele I, o declaraţie de origine poate fi întocmită dacă
produsele în cauză pot fi considerate produse originare din Uniunea Europeană sau din Maroc, cu aplicarea cumulului prevăzut la
articolele 2 şi 3 din prezenta anexă, şi dacă îndeplinesc celelalte condiţii ale apendicelui I.
Articolul 5
Declaraţiile furnizorului
(1) La eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau la întocmirea, în Uniunea Europeană sau în Maroc, a unei
declaraţii de origine pentru produse originare la fabricarea cărora s-au folosit mărfuri provenind din Algeria, Maroc, Tunisia sau din
Uniunea Europeană, unde au fost supuse unor prelucrări sau transformări fără a obţine caracterul de produs originar preferenţial, se
ţine seama de declaraţia furnizorului cu privire la respectivele mărfuri în conformitate cu prezentul articol.
(2) Declaraţia furnizorului menţionată la alineatul (1) serveşte ca dovadă a prelucrărilor sau a transformărilor la care au fost
supuse mărfurile în cauză în Algeria, Maroc, Tunisia sau Uniunea Europeană, pentru a determina dacă produsele la fabricarea cărora
s-au folosit mărfurile respective pot fi considerate produse originare din Uniunea Europeană sau din Maroc şi dacă îndeplinesc
celelalte condiţii ale apendicelui I.
(3) Cu excepţia cazurilor menţionate la alineatul (4), furnizorul întocmeşte o declaraţie separată pentru fiecare transport de
mărfuri, după modelul prevăzut în anexa A, pe o foaie de hârtie anexată la factură, la bonul de livrare sau la orice alt document
comercial, descriind mărfurile respective suficient de detaliat pentru a putea fi identificate.

(4) În cazul în care un furnizor livrează regulat unui anumit client mărfuri a căror prelucrare sau transformare efectuată în
Algeria, Maroc, Tunisia sau Uniunea Europeană se estimează a rămâne constantă o lungă perioadă de timp, acesta poate prezenta
o singură declaraţie (denumită în continuare "declaraţie pe termen lung a furnizorului") care acoperă transporturile ulterioare ale
respectivelor produse.
În mod normal, o declaraţie pe termen lung a furnizorului poate fi valabilă timp de cel mult un an de la data întocmirii sale.
Autorităţile vamale ale ţării în care este întocmită declaraţia stabilesc condiţiile în care pot fi acceptate perioade mai lungi de timp.
Declaraţia pe termen lung a furnizorului este întocmită de furnizor după modelul prevăzut în anexa B şi descrie mărfurile
respective suficient de detaliat pentru a putea fi identificate. Declaraţia este furnizată clientului în cauză înainte sau odată cu livrarea
primului transport de mărfuri care face obiectul declaraţiei.
Furnizorul îşi informează de îndată clientul dacă declaraţia pe termen lung nu mai corespunde mărfurilor livrate.
(5) Declaraţiile furnizorului menţionate la alineatele (3) şi (4) se dactilografiază sau se imprimă în una dintre limbile în care este
redactat acordul, conform dispoziţiilor de drept intern ale ţării în care sunt întocmite declaraţiile, şi poartă semnătura de mână
originală a furnizorului. Declaraţia poate fi redactată şi de mână, caz în care trebuie scrisă cu cerneală şi cu litere de tipar.
(6) Furnizorul care întocmeşte declaraţia trebuie să poată prezenta, în orice moment, la cererea autorităţilor vamale ale ţării în
care este întocmită declaraţia, toate documentele corespunzătoare care fac dovada că informaţiile prezentate în declaraţie sunt
corecte.
Articolul 6
Documente justificative
Declaraţia furnizorului care atestă prelucrările sau transformările la care au fost supuse în Uniunea Europeană, Algeria, Maroc
sau Tunisia materialele utilizate, întocmită în una dintre aceste ţări, este tratată ca document menţionat la articolul 16 alineatul (3) şi
la articolul 21 alineatul (5) din apendicele I şi la articolul 5 alineatul (6) din prezenta anexă, utilizat pentru a dovedi că produsele care
fac obiectul unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau al unei declaraţii de origine pot fi considerate produse originare din
Uniunea Europeană sau din Maroc şi îndeplinesc celelalte condiţii ale apendicelui I.
Articolul 7
Păstrarea declaraţiilor furnizorului
Furnizorul care întocmeşte o declaraţie a furnizorului păstrează timp de cel puţin trei ani copii ale declaraţiei şi ale tuturor
facturilor, bonurilor de livrare sau ale oricăror alte documente comerciale la care este anexată declaraţia, precum şi documentele
menţionate la articolul 5 alineatul (6).
Furnizorul care întocmeşte o declaraţie pe termen lung a furnizorului păstrează timp de cel puţin trei ani copii ale declaraţiei şi
ale tuturor facturilor, ale bonurilor de livrare sau ale oricăror alte documente comerciale referitoare la mărfurile specificate în
respectiva declaraţie şi livrate clientului în cauză, precum şi documentele menţionate la articolul 5 alineatul (6). Această perioadă se
calculează de la data expirării valabilităţii declaraţiei pe termen lung a furnizorului.
Articolul 8
Cooperare administrativă
Pentru a garanta o aplicare corectă a prezentei anexe, Uniunea Europeană şi Maroc îşi acordă reciproc asistenţă, prin
intermediul autorităţilor vamale competente, la verificarea autenticităţii certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1, a declaraţiilor de
origine sau a declaraţiilor furnizorilor, precum şi a exactităţii informaţiilor furnizate în aceste documente.
Articolul 9
Verificarea declaraţiilor furnizorului
(1) Verificările a posteriori ale declaraţiilor furnizorului sau ale declaraţiilor pe termen lung ale furnizorului se pot efectua prin
sondaj sau ori de câte ori autorităţile vamale ale ţării în care aceste declaraţii au fost luate în considerare pentru eliberarea unui
certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau pentru întocmirea unei declaraţii de origine au îndoieli întemeiate cu privire la
autenticitatea documentului sau la corectitudinea informaţiilor furnizate în respectivul document.
(2) În scopul punerii în aplicare a alineatului (1), autorităţile vamale ale ţării menţionate la alineatul (1) returnează declaraţia
sau declaraţia pe termen lung a furnizorului şi facturile, bonurile de livrare sau alte documente comerciale referitoare la mărfurile care

fac obiectul respectivei declaraţii autorităţilor vamale ale ţării în care a fost întocmită declaraţia, indicând, dacă este cazul, motivele de
fond sau de formă care stau la baza cererii de verificare.
În sprijinul cererii de verificare a posteriori, acestea furnizează toate documentele şi toate informaţiile obţinute care sugerează
că informaţiile din declaraţia sau declaraţia pe termen lung a furnizorului sunt inexacte.
(3) Verificarea este efectuată de către autorităţile vamale ale ţării în care a fost întocmită declaraţia sau declaraţia pe termen
lung a furnizorului. În acest scop, ele sunt abilitate să solicite orice dovezi şi să efectueze orice verificare a conturilor furnizorului sau
orice alt control pe care îl consideră necesar.
(4) Autorităţile vamale care solicită verificarea sunt informate în cel mai scurt timp cu privire la rezultatele acesteia. Aceste
rezultate trebuie să indice clar dacă informaţiile menţionate în declaraţia sau declaraţia pe termen lung a furnizorului sunt corecte şi
dacă permit autorităţilor să stabilească dacă şi în ce măsură respectiva declaraţie a furnizorului ar putea fi luată în considerare pentru
eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau pentru întocmirea unei declaraţii de origine.
Articolul 10
Sancţiuni
Se aplică sancţiuni oricărei persoane care întocmeşte sau dispune întocmirea unui document care conţine date inexacte în
scopul obţinerii unui tratament preferenţial pentru produse.
Articolul 11
Zone libere
(1) Uniunea Europeană şi Maroc iau toate măsurile necesare pentru a garanta că produsele comercializate pe baza unei
dovezi de origine şi care, în cursul transportului, staţionează într-o zonă liberă situată pe teritoriul lor, nu sunt substituite cu alte
mărfuri şi nu fac obiectul unor alte manipulări decât operaţiunile normale destinate să împiedice deteriorarea lor.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), atunci când produse originare din Uniunea Europeană sau din Maroc sunt importate într-o
zonă liberă pe baza unei dovezi de origine şi suferă transformări sau prelucrări, autorităţile competente emit, la cererea
exportatorului, un nou certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1, dacă prelucrările sau transformările la care au fost supuse
îndeplinesc dispoziţiile prezentei convenţii.
ANEXA IV
Schimburi comerciale între Uniunea Europeană şi Republica Tunisiană
Articolul 1
Produsele care au dobândit caracterul de produs originar prin aplicarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta anexă sunt
excluse de la cumulul prevăzut la articolul 3 din apendicele I.
Articolul 2
Cumulul în Uniunea Europeană
În scopul punerii în aplicare a articolului 2 alineatul (1) litera (b) din apendicele I, prelucrările sau transformările efectuate în
Algeria, Maroc sau Tunisia sunt considerate a fi fost efectuate în Uniunea Europeană dacă produsele obţinute suferă prelucrări sau
transformări ulterioare în Uniunea Europeană. Atunci când, în conformitate cu prezenta dispoziţie, produsele originare sunt obţinute
în două sau mai multe dintre ţările respective, ele sunt considerate ca fiind originare din Uniunea Europeană numai dacă prelucrările
sau transformările sunt mai ample decât operaţiunile prevăzute la articolul 6 din apendicele I.
Articolul 3
Cumulul în Tunisia
În scopul punerii în aplicare a articolului 2 alineatul (1) litera (b) din apendicele I, prelucrările sau transformările efectuate în
Uniunea Europeană, Algeria sau Maroc sunt considerate a fi fost efectuate în Tunisia dacă produsele obţinute suferă prelucrări sau
transformări ulterioare în Tunisia. Atunci când, în conformitate cu prezenta dispoziţie, produsele originare sunt obţinute în două sau

mai multe dintre ţările respective, ele sunt considerate ca fiind originare din Tunisia numai dacă prelucrările sau transformările sunt
mai ample decât operaţiunile prevăzute la articolul 6 din apendicele I.
Articolul 4
Dovezile de origine
(1) Fără a aduce atingere articolului 16 alineatele (4) şi (5) din apendicele I, un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 este
emis de autorităţile vamale ale unui stat membru al Uniunii Europene sau ale Tunisiei dacă produsele în cauză pot fi considerate
produse originare din Uniunea Europeană sau din Tunisia, cu aplicarea cumulului prevăzut la articolele 2 şi 3 din prezenta anexă, şi
dacă îndeplinesc celelalte condiţii ale apendicelui I.
(2) Fără a aduce atingere articolului 21 alineatele (2) şi (3) din apendicele I, o declaraţie de origine poate fi întocmită dacă
produsele în cauză pot fi considerate produse originare din Uniunea Europeană sau din Tunisia, cu aplicarea cumulului prevăzut la
articolele 2 şi 3 din prezenta anexă, şi dacă îndeplinesc celelalte condiţii ale apendicelui I.
Articolul 5
Declaraţiile furnizorului
(1) La eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau la întocmirea, în Uniunea Europeană sau în Tunisia, a unei
declaraţii de origine pentru produse originare la fabricarea cărora s-au folosit mărfuri provenind din Algeria, Maroc, Tunisia sau
Uniunea Europeană, unde au fost supuse unor prelucrări sau transformări fără a obţine caracterul de produs originar preferenţial, se
ţine seama de declaraţia furnizorului cu privire la respectivele mărfuri în conformitate cu prezentul articol.
(2) Declaraţia furnizorului menţionată la alineatul (1) serveşte ca dovadă a prelucrărilor sau a transformărilor la care au fost
supuse mărfurile în cauză în Algeria, Maroc, Tunisia sau Uniunea Europeană, pentru a determina dacă produsele la fabricarea cărora
s-au folosit mărfurile respective pot fi considerate produse originare din Uniunea Europeană sau din Tunisia şi dacă îndeplinesc
celelalte condiţii ale apendicelui I.
(3) Cu excepţia cazurilor menţionate la alineatul (4), furnizorul întocmeşte o declaraţie separată pentru fiecare transport de
mărfuri, după modelul prevăzut în anexa A, pe o foaie de hârtie anexată la factură, la bonul de livrare sau la orice alt document
comercial, descriind mărfurile respective suficient de detaliat pentru a putea fi identificate.
(4) În cazul în care un furnizor livrează regulat unui anumit client mărfuri a căror prelucrare sau transformare efectuată în
Algeria, Maroc, Tunisia sau Uniunea Europeană se estimează a rămâne constantă o lungă perioadă de timp, acesta poate prezenta
o singură declaraţie, denumită în continuare "declaraţie pe termen lung a furnizorului", care acoperă transporturile ulterioare ale
respectivelor produse.
În mod normal, o declaraţie pe termen lung a furnizorului poate fi valabilă timp de cel mult un an de la data întocmirii sale.
Autorităţile vamale ale ţării în care este întocmită declaraţia stabilesc condiţiile în care pot fi acceptate perioade mai lungi de timp.
Declaraţia pe termen lung a furnizorului este întocmită de furnizor după modelul prevăzut în anexa B şi descrie mărfurile
respective suficient de detaliat pentru a putea fi identificate. Declaraţia este furnizată clientului în cauză înainte sau odată cu livrarea
primului transport de mărfuri care face obiectul declaraţiei.
Furnizorul îşi informează de îndată clientul dacă declaraţia pe termen lung nu mai corespunde mărfurilor livrate.
(5) Declaraţia furnizorului menţionată la alineatele (3) şi (4) se dactilografiază sau se imprimă în una dintre limbile în care este
redactat acordul, conform dispoziţiilor de drept intern ale ţării în care este întocmită declaraţia, şi poartă semnătura de mână originală
a furnizorului. Declaraţia poate fi redactată şi de mână, caz în care trebuie scrisă cu cerneală şi cu litere de tipar.
(6) Furnizorul care întocmeşte declaraţia trebuie să poată prezenta, în orice moment, la cererea autorităţilor vamale ale ţării în
care este întocmită declaraţia, toate documentele corespunzătoare care fac dovada că informaţiile prezentate în declaraţie sunt
corecte.
Articolul 6
Documente justificative
Declaraţia furnizorului care atestă prelucrările sau transformările la care au fost supuse în Uniunea Europeană, Algeria, Maroc
sau Tunisia materialele utilizate, întocmită în una dintre aceste ţări, este tratată ca document menţionat la articolul 16 alineatul (3) şi
la articolul 21 alineatul (5) din apendicele I şi la articolul 5 alineatul (6) din prezenta anexă, utilizat pentru a dovedi că produsele care

fac obiectul unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau al unei declaraţii de origine pot fi considerate produse originare din
Uniunea Europeană sau din Tunisia şi îndeplinesc celelalte condiţii ale apendicelui I.
Articolul 7
Păstrarea declaraţiilor furnizorului
Furnizorul care întocmeşte o declaraţie a furnizorului păstrează timp de cel puţin trei ani copii ale declaraţiei şi ale tuturor
facturilor, bonurilor de livrare sau ale oricăror alte documente comerciale la care este anexată declaraţia, precum şi documentele
menţionate la articolul 5 alineatul (6).
Furnizorul care întocmeşte o declaraţie pe termen lung a furnizorului păstrează timp de cel puţin trei ani copii ale declaraţiei şi
ale tuturor facturilor, ale bonurilor de livrare sau ale oricăror alte documente comerciale referitoare la mărfurile specificate în
respectiva declaraţie şi livrate clientului în cauză, precum şi documentele menţionate la articolul 5 alineatul (6). Această perioadă se
calculează de la data expirării valabilităţii declaraţiei pe termen lung a furnizorului.
Articolul 8
Cooperare administrativă
Pentru a garanta o aplicare corectă a prezentei anexe, Uniunea Europeană şi Tunisia îşi acordă reciproc asistenţă, prin
intermediul autorităţilor vamale competente, la verificarea autenticităţii certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1, a declaraţiilor de
origine sau a declaraţiilor furnizorilor, precum şi a exactităţii informaţiilor furnizate în aceste documente.
Articolul 9
Verificarea declaraţiilor furnizorului
(1) Verificările a posteriori ale declaraţiilor furnizorului sau ale declaraţiilor pe termen lung ale furnizorului se pot efectua prin
sondaj sau ori de câte ori autorităţile vamale ale ţării în care aceste declaraţii au fost luate în considerare pentru eliberarea unui
certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau pentru întocmirea unei declaraţii de origine au îndoieli întemeiate cu privire la
autenticitatea documentului sau la corectitudinea informaţiilor furnizate în respectivul document.
(2) În scopul punerii în aplicare a alineatului (1), autorităţile vamale ale ţării menţionate la alineatul (1) returnează declaraţia
sau declaraţia pe termen lung a furnizorului şi facturile, bonurile de livrare sau alte documente comerciale referitoare la mărfurile care
fac obiectul respectivei declaraţii autorităţilor vamale ale ţării în care a fost întocmită declaraţia, indicând, dacă este cazul, motivele de
fond sau de formă care stau la baza cererii de verificare.
În sprijinul cererii de verificare a posteriori, acestea furnizează toate documentele şi toate informaţiile obţinute care sugerează
că informaţiile din declaraţia sau declaraţia pe termen lung a furnizorului sunt inexacte.
(3) Verificarea este efectuată de către autorităţile vamale ale ţării în care a fost întocmită declaraţia sau declaraţia pe termen
lung a furnizorului. În acest scop, ele sunt abilitate să solicite orice dovezi şi să efectueze orice verificare a conturilor furnizorului sau
orice alt control pe care îl consideră necesar.
(4) Autorităţile vamale care solicită verificarea sunt informate în cel mai scurt timp cu privire la rezultatele acesteia. Aceste
rezultate trebuie să indice clar dacă informaţiile menţionate în declaraţia sau declaraţia pe termen lung a furnizorului sunt corecte şi
dacă permit autorităţilor să stabilească dacă şi în ce măsură respectiva declaraţie a furnizorului ar putea fi luată în considerare pentru
eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau pentru întocmirea unei declaraţii de origine.
Articolul 10
Sancţiuni
Se aplică sancţiuni oricărei persoane care întocmeşte sau dispune întocmirea unui document care conţine date inexacte în
scopul obţinerii unui tratament preferenţial pentru produse.
Articolul 11
Zone libere
(1) Uniunea Europeană şi Tunisia iau toate măsurile necesare pentru a garanta că produsele comercializate pe baza unei
dovezi de origine şi care, în cursul transportului, staţionează într-o zonă liberă situată pe teritoriul lor, nu sunt substituite cu alte
mărfuri şi nu fac obiectul unor alte manipulări decât operaţiunile normale destinate să împiedice deteriorarea lor.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), atunci când produse originare din Uniunea Europeană sau din Tunisia sunt importate întro zonă liberă pe baza unei dovezi de origine şi suferă transformări sau prelucrări, autorităţile competente emit, la cererea
exportatorului, un nou certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1, dacă prelucrările sau transformările la care au fost supuse
îndeplinesc dispoziţiile prezentei convenţii.
ANEXA V
Ceuta şi Melilla
Articolul 1
Aplicarea prezentei convenţii
(1) Termenul "Uniunea Europeană" nu acoperă Ceuta şi Melilla.
(2) Atunci când sunt importate în Ceuta sau Melilla, produsele originare dintr-o parte contractantă alta decât Uniunea
Europeană beneficiază în toate privinţele de acelaşi regim vamal ca cel aplicat produselor originare de pe teritoriul vamal al Uniunii
Europene în temeiul protocolului nr.2 la Actul de aderare a Regatului Spaniei şi a Republicii Portugheze la Comunităţile Europene.
Părţile contractante altele decât Uniunea Europeană aplică importurilor de produse reglementate de acordul relevant şi originare din
Ceuta şi Melilla acelaşi regim vamal pe care îl acordă produselor importate şi originare din Uniunea Europeană.
(3) În scopul punerii în aplicare a alineatului (2) în ceea ce priveşte produsele originare din Ceuta şi Melilla, prezenta convenţie
se aplică mutatis mutandis, sub rezerva condiţiilor speciale prevăzute la articolul 2.
Articolul 2
Condiţii speciale
(1) Cu condiţia să fi fost transportate direct în conformitate cu dispoziţiile articolului 12 din apendicele I, sunt considerate:
1. produse originare din Ceuta şi Melilla:
(a) produsele obţinute integral în Ceuta şi Melilla;
(b) produsele obţinute în Ceuta şi Melilla, la fabricarea cărora se folosesc alte produse decât cele menţionate la litera (a), cu
condiţia ca:
(i) respectivele produse să fi fost supuse unor prelucrări sau transformări suficiente în sensul articolului 5 din apendicele I; sau
ca
(ii) respectivele produse să fie originare din partea contractantă importatoare sau din Uniunea Europeană, cu condiţia să fi fost
supuse unor prelucrări sau transformări mai ample decât operaţiunile prevăzute la articolul 6 din apendicele I;
2. produse originare din partea contractantă exportatoare, alta decât Uniunea Europeană:
(a) produsele obţinute integral în partea contractantă exportatoare;
(b) produsele obţinute în partea contractantă exportatoare, la fabricarea cărora se folosesc alte produse decât cele menţionate
la litera (a), cu condiţia ca:
(i) respectivele produse să fi fost supuse unor prelucrări sau transformări suficiente în sensul articolului 5 din apendicele I; sau
ca
(ii) respectivele produse să fie originare din Ceuta şi Melilla sau din Uniunea Europeană, cu condiţia să fi fost supuse unor
prelucrări sau transformări mai ample decât operaţiunile prevăzute la articolul 6 din apendicele I.
(2) Ceuta şi Melilla sunt considerate un singur teritoriu.
(3) Exportatorul sau reprezentantul său autorizat indică denumirea părţii contractante exportatoare sau importatoare şi "Ceuta
şi Melilla" în rubrica 2 a certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED, în declaraţiile de origine sau în declaraţiile de
origine EUR-MED. De asemenea, în cazul produselor originare din Ceuta şi Melilla, caracterul de produs originar trebuie indicat în
rubrica 4 a certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED, în declaraţiile de origine sau în declaraţiile de origine EURMED.
(4) Autorităţile vamale spaniole sunt responsabile pentru punerea în aplicare a prezentei convenţii în Ceuta şi Melilla.

ANEXA VI
DECLARAŢIE COMUNĂ
privind Principatul Andorra
1. Produsele originare din Principatul Andorra încadrate la capitolele 25-97 din Sistemul armonizat sunt acceptate de părţile
contractante altele decât Uniunea Europeană ca fiind originare din Uniunea Europeană în sensul prezentei convenţii.
2. Convenţia se aplică mutatis mutandis în scopul stabilirii caracterului originar al produselor menţionate anterior.
ANEXA VII
DECLARAŢIE COMUNĂ
privind Republica San Marino
1. Produsele originare din republica San Marino sunt acceptate de părţile contractante altele decât Uniunea Europeană ca fiind
originare din Uniunea Europeană în sensul prezentei convenţii.
2. Convenţia se aplică mutatis mutandis în scopul stabilirii caracterului originar al produselor menţionate anterior.
ANEXA VIII
Schimburi comerciale
între Republica Turcia şi participanţii la Procesul Uniunii
Europene de stabilizare şi de asociere
Articolul 1
Produsele enumerate în cele ce urmează sunt excluse de la cumulul prevăzut la articolul 3 din apendicele I dacă:
(a) ţara de destinaţie finală este Republica Turcia şi:
(i) materialele folosite la fabricarea acestor produse sunt originare din oricare dintre participanţii la Procesul Uniunii Europene
de stabilizare şi de asociere; sau
(ii) aceste produse au dobândit caracter originar pe baza prelucrărilor sau transformărilor efectuate în oricare dintre
participanţii la Procesul Uniunii Europene de stabilizare şi de asociere; sau
(b) ţara de destinaţie finală este una dintre cele participante la Procesul Uniunii Europene de stabilizare şi de asociere şi:
(i) materialele folosite la fabricarea acestor produse sunt originare din Republica Turcia; sau
(ii) aceste produse au dobândit caracter originar pe baza prelucrărilor sau transformărilor efectuate în Republica Turcia.
Cod NC
1704 90 99
1806 10 30
1806 10 90

1806 20 95

Denumire
Alte produse zaharoase fără cacao
Ciocolată şi alte preparate alimentare care conţin cacao
- Pudră de cacao, cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori:
-- Cu un conţinut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) sau izoglucoză calculată, de asemenea, în
zaharoză, de minimum 65 %, dar sub 80 % din greutate
-- Cu un conţinut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) sau izoglucoză calculată, de asemenea, în
zaharoză de minimum 80 %
- Alte preparate alimentare care conţin cacao prezentate fie sub formă de blocuri sau bare în greutate de peste 2 kg,
fie sub formă de lichid, de pastă, de pudră, de granule sau forme similare, ambalate în recipiente sau ambalaje directe
cu un conţinut de peste 2 kg

1901 90 99

2101 12 98
2101 20 98
2106 90 59

2106 90 98

3302 10 29

-- Altele
--- Altele
Extracte de malţ; preparate alimentare din făină, crupe, griş, amidon, fecule sau extracte de malţ, care nu conţin cacao
sau care conţin cacao într-o proporţie de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite şi
necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la poziţiile 0401-0404, care nu conţin cacao sau care
conţin cacao într-o proporţie de sub 5 % din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite şi necuprinse
în altă parte
- Altele
-- Altele (decât extractele de malţ)
--- Altele
Alte preparate pe bază de cafea
Alte preparate pe bază de ceai sau de mate
(1) Preparate alimentare nedenumite şi necuprinse în altă parte
- Altele
-- Altele
Preparate alimentare nedenumite şi necuprinse în altă parte:
- Altele (decât concentratele de proteine şi substanţe proteice texturate)
-- Altele
--- Altele
Amestecuri de substanţe odoriferante şi amestecuri (inclusiv soluţiile alcoolice) pe baza uneia sau mai multor
substanţe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie; alte preparate pe bază de substanţe
odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor:
- De tipul celor utilizate în industria alimentară sau a băuturilor
-- De tipul celor utilizate în industria băuturilor:
--- Preparate care conţin toţi agenţii aromatizanţi care caracterizează o băutură:
---- Cu o concentraţie de alcool de peste 0,5 % vol.
---- Altele:
----- Care nu conţin grăsimi provenite din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule sau care conţin în
greutate sub 1,5 % grăsimi din lapte, sub 5 % zaharoză sau izoglucoză, sub 5 % glucoză sau amidon sau fecule
----- Altele

(1) Acest produs nu este exclus de la cumulul prevăzut la articolul 1 din prezenta anexă în cadrul schimburilor comerciale
preferenţiale dintre Republica Turcia şi fosta Republică iugoslavă a Macedoniei.
ANEXA IX
Schimburi comerciale între Republica Turcia şi Regatul Maroc
Articolul 1
Produsele care au dobândit caracterul de produs originar prin aplicarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta anexă sunt excluse
de la cumulul prevăzut la articolul 3 din apendicele I.
Articolul 2
Cumulul în Turcia
În scopul punerii în aplicare a articolului 2 alineatul (1) litera (b) din apendicele I, prelucrările sau transformările efectuate în
Algeria, Maroc sau Tunisia sunt considerate a fi fost efectuate în Turcia dacă produsele obţinute suferă prelucrări sau transformări

ulterioare în Turcia. Atunci când, în conformitate cu prezenta dispoziţie, produsele originare sunt obţinute în două sau mai multe
dintre ţările respective, ele sunt considerate ca fiind originare din Turcia numai dacă prelucrările sau transformările sunt mai ample
decât operaţiunile prevăzute la articolul 6 din apendicele I.
Articolul 3
Cumulul în Maroc
În scopul punerii în aplicare a articolului 2 alineatul (1) litera (b) din apendicele I, prelucrările sau transformările efectuate în
Algeria, Tunisia sau Turcia sunt considerate a fi fost efectuate în Maroc dacă produsele obţinute suferă prelucrări sau transformări
ulterioare în Maroc. Atunci când, în conformitate cu prezenta dispoziţie, produsele originare sunt obţinute în două sau mai multe
dintre ţările respective, ele sunt considerate ca fiind originare din Maroc numai dacă prelucrările sau transformările sunt mai ample
decât operaţiunile prevăzute la articolul 6 din apendicele I.
Articolul 4
Dovezile de origine
(1) Fără a aduce atingere articolului 16 alineatele (4) şi (5) din apendicele I, un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 este
emis de autorităţile vamale ale Turciei sau ale Marocului dacă produsele în cauză pot fi considerate produse originare din Turcia sau
din Maroc, cu aplicarea cumulului prevăzut la articolele 2 şi 3 din prezenta anexă, şi dacă îndeplinesc celelalte condiţii ale apendicelui
I.
(2) Fără a aduce atingere articolului 21 alineatele (2) şi (3) din apendicele I, o declaraţie de origine poate fi întocmită dacă
produsele în cauză pot fi considerate produse originare din Turcia sau din Maroc, cu aplicarea cumulului prevăzut la articolele 2 şi 3
din prezenta anexă, şi dacă îndeplinesc celelalte condiţii ale apendicelui I.
Articolul 5
Declaraţiile furnizorului
(1) La eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau la întocmirea, în Turcia sau în Maroc, a unei declaraţii de
origine pentru produse originare la fabricarea cărora s-au folosit mărfuri provenind din Algeria, Maroc, Tunisia sau Turcia, unde au
fost supuse unor prelucrări sau transformări fără a obţine caracterul de produs originar preferenţial, se ţine seama de declaraţia
furnizorului cu privire la respectivele mărfuri în conformitate cu prezentul articol.
(2) Declaraţia furnizorului menţionată la alineatul (1) serveşte ca dovadă a prelucrărilor sau a transformărilor la care au fost
supuse mărfurile în cauză în Algeria, Maroc, Tunisia sau Turcia, pentru a determina dacă produsele la fabricarea cărora s-au folosit
mărfurile respective pot fi considerate produse originare din Turcia sau din Maroc şi dacă îndeplinesc celelalte condiţii ale apendicelui
I.
(3) Cu excepţia cazurilor menţionate la alineatul (4), furnizorul întocmeşte o declaraţie separată pentru fiecare transport de
mărfuri, după modelul prevăzut în anexa C, pe o foaie de hârtie anexată la factură, la bonul de livrare sau la orice alt document
comercial, descriind mărfurile respective suficient de detaliat pentru a putea fi identificate.
(4) În cazul în care un furnizor livrează regulat unui anumit client mărfuri a căror prelucrare sau transformare efectuată în
Algeria, Maroc, Tunisia sau Turcia se estimează a rămâne constantă o lungă perioadă de timp, acesta poate prezenta o singură
declaraţie, denumită în continuare "declaraţie pe termen lung a furnizorului", care acoperă transporturile ulterioare ale respectivelor
produse.
În mod normal, o declaraţie pe termen lung a furnizorului poate fi valabilă timp de cel mult un an de la data întocmirii sale.
Autorităţile vamale ale ţării în care este întocmită declaraţia stabilesc condiţiile în care pot fi acceptate perioade mai lungi de timp.
Declaraţia pe termen lung a furnizorului este întocmită de furnizor după modelul prevăzut în anexa D şi descrie mărfurile
respective suficient de detaliat pentru a putea fi identificate. Declaraţia este furnizată clientului în cauză înainte sau odată cu livrarea
primului transport de mărfuri care face obiectul declaraţiei.
Furnizorul îşi informează de îndată clientul dacă declaraţia pe termen lung nu mai corespunde mărfurilor livrate.
(5) Declaraţia furnizorului menţionată la alineatele (3) şi (4) se dactilografiază sau se imprimă în una dintre limbile în care este
redactat acordul, conform dispoziţiilor de drept intern ale ţării în care este întocmită declaraţia, şi poartă semnătura de mână originală
a furnizorului. Declaraţia poate fi redactată şi de mână, caz în care trebuie scrisă cu cerneală şi cu litere de tipar.

(6) Furnizorul care întocmeşte declaraţia trebuie să poată prezenta, în orice moment, la cererea autorităţilor vamale ale ţării în
care este întocmită declaraţia, toate documentele corespunzătoare care fac dovada că informaţiile prezentate în declaraţie sunt
corecte.
Articolul 6
Documente justificative
Declaraţia furnizorului care atestă prelucrările sau transformările la care au fost supuse în Algeria, Maroc, Tunisia sau Turcia
materialele utilizate, întocmită în una dintre aceste ţări, este tratată ca document menţionat la articolul 16 alineatul (3) şi la articolul 21
alineatul (5) din apendicele I şi la articolul 5 alineatul (6) din prezenta anexă, utilizat pentru a dovedi că produsele care fac obiectul
unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau al unei declaraţii de origine pot fi considerate produse originare din Turcia sau din
Maroc şi îndeplinesc celelalte condiţii ale apendicelui I.
Articolul 7
Păstrarea declaraţiilor furnizorului
Furnizorul care întocmeşte o declaraţie a furnizorului păstrează timp de cel puţin trei ani copii ale declaraţiei şi ale tuturor
facturilor, ale bonurilor de livrare sau ale oricăror alte documente comerciale la care este anexată declaraţia, precum şi documentele
menţionate la articolul 5 alineatul (6).
Furnizorul care întocmeşte o declaraţie pe termen lung a furnizorului păstrează timp de cel puţin trei ani copii ale declaraţiei şi
ale tuturor facturilor, ale bonurilor de livrare sau ale oricăror alte documente comerciale referitoare la mărfurile specificate în
respectiva declaraţie şi livrate clientului în cauză, precum şi documentele menţionate la articolul 5 alineatul (6). Această perioadă se
calculează de la data expirării valabilităţii declaraţiei pe termen lung a furnizorului.
Articolul 8
Cooperare administrativă
Pentru a garanta o aplicare corectă a prezentei anexe, Turcia şi Maroc îşi acordă reciproc asistenţă, prin intermediul
autorităţilor vamale competente, la verificarea autenticităţii certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1, a declaraţiilor de origine sau
a declaraţiilor furnizorilor, precum şi a exactităţii informaţiilor furnizate în aceste documente.
Articolul 9
Verificarea declaraţiilor furnizorului
(1) Verificările a posteriori ale declaraţiilor furnizorului sau ale declaraţiilor pe termen lung ale furnizorului se pot efectua prin
sondaj sau ori de câte ori autorităţile vamale ale ţării în care aceste declaraţii au fost luate în considerare pentru eliberarea unui
certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau pentru întocmirea unei declaraţii de origine au îndoieli întemeiate cu privire la
autenticitatea documentului sau la corectitudinea informaţiilor furnizate în respectivul document.
(2) În scopul punerii în aplicare a alineatului (1), autorităţile vamale ale ţării menţionate la alineatul (1) returnează declaraţia
sau declaraţia pe termen lung a furnizorului şi facturile, bonurile de livrare sau alte documente comerciale referitoare la mărfurile care
fac obiectul respectivei declaraţii autorităţilor vamale ale ţării în care a fost întocmită declaraţia, indicând, dacă este cazul, motivele de
fond sau de formă care stau la baza cererii de verificare.
În sprijinul cererii de verificare a posteriori, acestea furnizează toate documentele şi toate informaţiile obţinute care sugerează
că informaţiile din declaraţia sau declaraţia pe termen lung a furnizorului sunt inexacte.
(3) Verificarea este efectuată de către autorităţile vamale ale ţării în care a fost întocmită declaraţia sau declaraţia pe termen
lung a furnizorului. În acest scop, ele sunt abilitate să solicite orice dovezi şi să efectueze orice verificare a conturilor furnizorului sau
orice alt control pe care îl consideră necesar.
(4) Autorităţile vamale care solicită verificarea sunt informate în cel mai scurt timp cu privire la rezultatele acesteia. Aceste
rezultate trebuie să indice clar dacă informaţiile menţionate în declaraţia sau declaraţia pe termen lung a furnizorului sunt corecte şi
dacă permit autorităţilor să stabilească dacă şi în ce măsură respectiva declaraţie a furnizorului ar putea fi luată în considerare pentru
eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau pentru întocmirea unei declaraţii de origine.
Articolul 10

Sancţiuni
Se aplică sancţiuni oricărei persoane care întocmeşte sau dispune întocmirea unui document care conţine date inexacte în
scopul obţinerii unui tratament preferenţial pentru produse.
Articolul 11
Zone libere
(1) Turcia şi Maroc iau toate măsurile necesare pentru a garanta că produsele comercializate pe baza unei dovezi de origine şi
care, în cursul transportului, staţionează într-o zonă liberă situată pe teritoriul lor, nu sunt substituite cu alte mărfuri şi nu fac obiectul
unor alte manipulări decât operaţiunile normale destinate să împiedice deteriorarea lor.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), atunci când produse originare din Turcia sau din Maroc sunt importate într-o zonă liberă
pe baza unei dovezi de origine şi suferă transformări sau prelucrări, autorităţile competente emit, la cererea exportatorului, un nou
certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1, dacă prelucrările sau transformările la care au fost supuse îndeplinesc dispoziţiile prezentei
convenţii.
ANEXA X
Schimburi comerciale între Republica Turcia şi Republica Tunisiană
Articolul 1
Produsele care au dobândit caracterul de produs originar prin aplicarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta anexă sunt excluse
de la cumulul prevăzut la articolul 3 din apendicele I.
Articolul 2
Cumulul în Turcia
În scopul punerii în aplicare a articolului 2 alineatul (1) litera (b) din apendicele I, prelucrările sau transformările efectuate în
Algeria, Maroc sau Tunisia sunt considerate a fi fost efectuate în Turcia dacă produsele obţinute suferă prelucrări sau transformări
ulterioare în Turcia. Atunci când, în conformitate cu prezenta dispoziţie, produsele originare sunt obţinute în două sau mai multe
dintre ţările respective, ele sunt considerate ca fiind originare din Turcia numai dacă prelucrările sau transformările sunt mai ample
decât operaţiunile prevăzute la articolul 6 din apendicele I.
Articolul 3
Cumulul în Tunisia
În scopul punerii în aplicare a articolului 2 alineatul (1) litera (b) din apendicele I, prelucrările sau transformările efectuate în
Turcia, Algeria sau Maroc sunt considerate a fi fost efectuate în Tunisia dacă produsele obţinute suferă prelucrări sau transformări
ulterioare în Tunisia. Atunci când, în conformitate cu prezenta dispoziţie, produsele originare sunt obţinute în două sau mai multe
dintre ţările respective, ele sunt considerate ca fiind originare din Tunisia numai dacă prelucrările sau transformările sunt mai ample
decât operaţiunile prevăzute la articolul 6 din apendicele I.
Articolul 4
Dovezile de origine
(1) Fără a aduce atingere articolului 16 alineatele (4) şi (5) din apendicele I, un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 este
emis de autorităţile vamale ale Turciei sau ale Tunisiei dacă produsele în cauză pot fi considerate produse originare din Turcia sau
din Tunisia, cu aplicarea cumulului prevăzut la articolele 2 şi 3 din prezenta anexă, şi dacă îndeplinesc celelalte condiţii ale
apendicelui I.
(2) Fără a aduce atingere articolului 21 alineatele (2) şi (3) din apendicele I, o declaraţie de origine poate fi întocmită dacă
produsele în cauză pot fi considerate produse originare din Turcia sau din Tunisia, cu aplicarea cumulului prevăzut la articolele 2 şi 3
din prezenta anexă, şi dacă îndeplinesc celelalte condiţii ale apendicelui I.

Articolul 5
Declaraţiile furnizorului
(1) La eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau la întocmirea, în Turcia sau în Tunisia, a unei declaraţii de
origine pentru produse originare la fabricarea cărora s-au folosit mărfuri provenind din Algeria, Maroc, Tunisia sau Turcia, unde au
fost supuse unor prelucrări sau transformări fără a obţine caracterul de produs originar preferenţial, se ţine seama de declaraţia
furnizorului cu privire la respectivele mărfuri în conformitate cu prezentul articol.
(2) Declaraţia furnizorului menţionată la alineatul (1) serveşte ca dovadă a prelucrărilor sau a transformărilor la care au fost
supuse mărfurile în cauză în Algeria, Maroc, Tunisia sau Turcia, pentru a determina dacă produsele la fabricarea cărora s-au folosit
mărfurile respective pot fi considerate produse originare din Turcia sau din Tunisia şi dacă îndeplinesc celelalte condiţii ale
apendicelui I.
(3) Cu excepţia cazurilor menţionate la alineatul (4), furnizorul întocmeşte o declaraţie separată pentru fiecare transport de
mărfuri, după modelul prevăzut în anexa C, pe o foaie de hârtie anexată la factură, la bonul de livrare sau la orice alt document
comercial, descriind mărfurile respective suficient de detaliat pentru a putea fi identificate.
(4) În cazul în care un furnizor livrează regulat unui anumit client mărfuri a căror prelucrare sau transformare efectuată în
Algeria, Maroc, Tunisia sau Turcia se estimează a rămâne constantă o lungă perioadă de timp, acesta poate prezenta o singură
declaraţie, denumită în continuare "declaraţie pe termen lung a furnizorului", care acoperă transporturile ulterioare ale respectivelor
produse.
În mod normal, o declaraţie pe termen lung a furnizorului poate fi valabilă timp de cel mult un an de la data întocmirii sale.
Autorităţile vamale ale ţării în care este întocmită declaraţia stabilesc condiţiile în care pot fi acceptate perioade mai lungi de timp.
Declaraţia pe termen lung a furnizorului este întocmită de furnizor după modelul prevăzut în anexa D şi descrie mărfurile
respective suficient de detaliat pentru a putea fi identificate. Declaraţia este furnizată clientului în cauză înainte sau odată cu livrarea
primului transport de mărfuri care face obiectul declaraţiei.
Furnizorul îşi informează de îndată clientul dacă declaraţia pe termen lung nu mai corespunde mărfurilor livrate.
(5) Declaraţia furnizorului menţionată la alineatele (3) şi (4) se dactilografiază sau se imprimă în una dintre limbile în care este
redactat acordul, conform dispoziţiilor de drept intern ale ţării în care este întocmită declaraţia, şi poartă semnătura de mână originală
a furnizorului. Declaraţia poate fi redactată şi de mână, caz în care trebuie scrisă cu cerneală şi cu litere de tipar.
(6) Furnizorul care întocmeşte declaraţia trebuie să poată prezenta, în orice moment, la cererea autorităţilor vamale ale ţării în
care este întocmită declaraţia, toate documentele corespunzătoare care fac dovada că informaţiile prezentate în declaraţie sunt
corecte.
Articolul 6
Documente justificative
Declaraţia furnizorului care atestă prelucrările sau transformările la care au fost supuse în Algeria, Maroc, Tunisia sau Turcia
materialele utilizate, întocmită în una dintre aceste ţări, este tratată ca document menţionat la articolul 16 alineatul (3) şi la articolul 21
alineatul (5) din apendicele I şi la articolul 5 alineatul (6) din prezenta anexă, utilizat pentru a dovedi că produsele care fac obiectul
unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau al unei declaraţii de origine pot fi considerate produse originare din Turcia sau din
Tunisia şi îndeplinesc celelalte condiţii ale apendicelui I.
Articolul 7
Păstrarea declaraţiei furnizorului
Furnizorul care întocmeşte o declaraţie a furnizorului păstrează timp de cel puţin trei ani copii ale declaraţiei şi ale tuturor
facturilor, bonurilor de livrare sau ale oricăror alte documente comerciale la care este anexată declaraţia, precum şi documentele
menţionate la articolul 5 alineatul (6).
Furnizorul care întocmeşte o declaraţie pe termen lung a furnizorului păstrează timp de cel puţin trei ani copii ale declaraţiei şi
ale tuturor facturilor, ale bonurilor de livrare sau ale oricăror alte documente comerciale referitoare la mărfurile specificate în
respectiva declaraţie şi livrate clientului în cauză, precum şi documentele menţionate la articolul 5 alineatul (6). Această perioadă se
calculează de la data expirării valabilităţii declaraţiei pe termen lung a furnizorului.
Articolul 8

Cooperare administrativă
Pentru a garanta o aplicare corectă a prezentei anexe, Turcia şi Tunisia îşi acordă reciproc asistenţă, prin intermediul
autorităţilor vamale competente, la verificarea autenticităţii certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1, a declaraţiilor de origine sau
a declaraţiilor furnizorilor, precum şi a exactităţii informaţiilor furnizate în aceste documente.
Articolul 9
Verificarea declaraţiilor furnizorului
(1) Verificările a posteriori ale declaraţiilor furnizorului sau ale declaraţiilor pe termen lung ale furnizorului se pot efectua prin
sondaj sau ori de câte ori autorităţile vamale ale ţării în care aceste declaraţii au fost luate în considerare pentru eliberarea unui
certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau pentru întocmirea unei declaraţii de origine au îndoieli întemeiate cu privire la
autenticitatea documentului sau la corectitudinea informaţiilor furnizate în respectivul document.
(2) În scopul punerii în aplicare a alineatului (1), autorităţile vamale ale ţării menţionate la alineatul (1) returnează declaraţia
sau declaraţia pe termen lung a furnizorului şi facturile, bonurile de livrare sau alte documente comerciale referitoare la mărfurile care
fac obiectul respectivei declaraţii autorităţilor vamale ale ţării în care a fost întocmită declaraţia, indicând, dacă este cazul, motivele de
fond sau de formă care stau la baza cererii de verificare.
În sprijinul cererii de verificare a posteriori, acestea furnizează toate documentele şi toate informaţiile obţinute care sugerează
că informaţiile din declaraţia sau declaraţia pe termen lung a furnizorului sunt inexacte.
(3) Verificarea este efectuată de către autorităţile vamale ale ţării în care a fost întocmită declaraţia sau declaraţia pe termen
lung a furnizorului. În acest scop, ele sunt abilitate să solicite orice dovezi şi să efectueze orice verificare a conturilor furnizorului sau
orice alt control pe care îl consideră necesar.
(4) Autorităţile vamale care solicită verificarea sunt informate în cel mai scurt timp cu privire la rezultatele acesteia. Aceste
rezultate trebuie să indice clar dacă informaţiile menţionate în declaraţia sau declaraţia pe termen lung a furnizorului sunt corecte şi
dacă permit autorităţilor să stabilească dacă şi în ce măsură respectiva declaraţie a furnizorului ar putea fi luată în considerare pentru
eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau pentru întocmirea unei declaraţii de origine.
Articolul 10
Sancţiuni
Se aplică sancţiuni oricărei persoane care întocmeşte sau dispune întocmirea unui document care conţine date inexacte în
scopul obţinerii unui tratament preferenţial pentru produse.
Articolul 11
Zone libere
(1) Turcia şi Tunisia iau toate măsurile necesare pentru a garanta că produsele comercializate pe baza unei dovezi de origine
şi care, în cursul transportului, staţionează într-o zonă liberă situată pe teritoriul lor, nu sunt substituite cu alte mărfuri şi nu fac
obiectul unor alte manipulări decât operaţiunile normale destinate să împiedice deteriorarea lor.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), atunci când produse originare din Turcia sau din Tunisia sunt importate într-o zonă liberă
pe baza unei dovezi de origine şi suferă transformări sau prelucrări, autorităţile competente emit, la cererea exportatorului, un nou
certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1, dacă prelucrările sau transformările la care au fost supuse îndeplinesc dispoziţiile prezentei
convenţii.

Schimburi comerciale între statele AELS şi Republica Tunisiană

ANEXA XI

Articolul 1
Produsele care au dobândit caracterul de produs originar prin aplicarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta anexă sunt excluse
de la cumulul prevăzut la articolul 3 din apendicele I.
Articolul 2

Cumulul într-un stat AELS
În scopul punerii în aplicare a articolului 2 alineatul (1) litera (b) din apendicele I, prelucrările sau transformările efectuate în
Tunisia sunt considerate a fi fost efectuate într-un stat AELS dacă produsele obţinute suferă prelucrări sau transformări ulterioare întrun stat AELS. Atunci când, în conformitate cu prezenta dispoziţie, produsele originare sunt obţinute în două sau mai multe dintre
părţile respective, ele sunt considerate ca fiind originare dintr-un stat AELS numai dacă prelucrările sau transformările sunt mai ample
decât operaţiunile prevăzute la articolul 6 din apendicele I.
Articolul 3
Cumulul în Tunisia
În scopul punerii în aplicare a articolului 2 alineatul (1) litera (b) din apendicele I, prelucrările sau transformările efectuate în
statele AELS sunt considerate a fi fost efectuate în Tunisia dacă produsele obţinute suferă prelucrări sau transformări ulterioare în
Tunisia. Atunci când, în conformitate cu prezenta dispoziţie, produsele originare sunt obţinute în două sau mai multe dintre părţile
respective, ele sunt considerate ca fiind originare din Tunisia numai dacă prelucrările sau transformările sunt mai ample decât
operaţiunile prevăzute la articolul 6 din apendicele I.
Articolul 4
Dovezile de origine
(1) Fără a aduce atingere articolului 16 alineatele (4) şi (5) din apendicele I, un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 este
emis de autorităţile vamale ale unui stat AELS sau ale Tunisiei dacă produsele în cauză pot fi considerate produse originare dintr-un
stat AELS sau din Tunisia, cu aplicarea cumulului prevăzut la articolele 2 şi 3 din prezenta anexă, şi dacă îndeplinesc celelalte
condiţii ale apendicelui I.
(2) Fără a aduce atingere articolului 21 alineatele (2) şi (3) din apendicele I, o declaraţie de origine poate fi întocmită dacă
produsele în cauză pot fi considerate produse originare dintr-un stat AELS sau din Tunisia, cu aplicarea cumulului prevăzut la
articolele 2 şi 3 din prezenta anexă, şi dacă îndeplinesc celelalte condiţii ale apendicelui I.
Articolul 5
Declaraţiile furnizorului
(1) La eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau la întocmirea, într-un stat AELS sau în Tunisia, a unei
declaraţii de origine pentru produse originare la fabricarea cărora s-au folosit mărfuri provenind din Tunisia sau din statele AELS,
unde au fost supuse unor prelucrări sau transformări fără a obţine caracterul de produs originar preferenţial, se ţine seama de
declaraţia furnizorului cu privire la respectivele mărfuri în conformitate cu prezentul articol.
(2) Declaraţia furnizorului menţionată la alineatul (1) serveşte ca dovadă a prelucrărilor sau a transformărilor la care au fost
supuse mărfurile în cauză în Tunisia sau în statele AELS, pentru a determina dacă produsele la fabricarea cărora s-au folosit
mărfurile respective pot fi considerate produse originare din statele AELS sau din Tunisia şi dacă îndeplinesc celelalte condiţii ale
apendicelui I.
(3) Cu excepţia cazurilor menţionate la alineatul (4), furnizorul întocmeşte o declaraţie separată pentru fiecare transport de
mărfuri, după modelul prevăzut în anexa E, pe o foaie de hârtie anexată la factură, la bonul de livrare sau la orice alt document
comercial, descriind mărfurile respective suficient de detaliat pentru a putea fi identificate.
(4) În cazul în care un furnizor livrează regulat unui anumit client mărfuri a căror prelucrare sau transformare efectuată în
Tunisia sau în statele AELS se estimează a rămâne constantă o lungă perioadă de timp, acesta poate prezenta o singură declaraţie,
denumită în continuare "declaraţie pe termen lung a furnizorului", care acoperă transporturile ulterioare ale respectivelor produse.
În mod normal, o declaraţie pe termen lung a furnizorului poate fi valabilă timp de cel mult un an de la data întocmirii sale.
Autorităţile vamale ale ţării în care este întocmită declaraţia stabilesc condiţiile în care pot fi acceptate perioade mai lungi de timp.
Declaraţia pe termen lung a furnizorului este întocmită de furnizor după modelul prevăzut în anexa F şi descrie mărfurile
respective suficient de detaliat pentru a putea fi identificate. Declaraţia este furnizată clientului în cauză înainte sau odată cu livrarea
primului transport de mărfuri care face obiectul declaraţiei.
Furnizorul îşi informează de îndată clientul dacă declaraţia pe termen lung nu mai corespunde mărfurilor livrate.
(5) Declaraţia furnizorului menţionată la alineatele (3) şi (4) se dactilografiază sau se imprimă în una dintre limbile în care este
redactat acordul, conform dispoziţiilor de drept intern ale ţării în care este întocmită declaraţia, şi poartă semnătura de mână originală

a furnizorului. Declaraţia poate fi redactată şi de mână, caz în care trebuie scrisă cu cerneală şi cu litere de tipar.
(6) Furnizorul care întocmeşte declaraţia trebuie să poată prezenta, în orice moment, la cererea autorităţilor vamale ale ţării în
care este întocmită declaraţia, toate documentele corespunzătoare care fac dovada că informaţiile prezentate în declaraţie sunt
corecte.
Articolul 6
Documente justificative
Declaraţiile furnizorului care atestă prelucrările sau transformările la care au fost supuse în statele AELS sau în Tunisia
materialele utilizate, întocmită în una dintre aceste ţări, este tratată ca document menţionat la articolul 16 alineatul (3) şi la articolul 21
alineatul (5) din apendicele I şi la articolul 5 alineatul (6) din prezenta anexă, utilizat pentru a dovedi că produsele care fac obiectul
unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau al unei declaraţii de origine pot fi considerate produse originare dintr-un stat AELS
sau din Tunisia şi îndeplinesc celelalte condiţii ale apendicelui I.
Articolul 7
Păstrarea declaraţiilor furnizorului
Furnizorul care întocmeşte o declaraţie a furnizorului păstrează timp de cel puţin trei ani copii ale declaraţiei şi ale tuturor
facturilor, bonurilor de livrare sau ale oricăror alte documente comerciale la care este anexată declaraţia, precum şi documentele
menţionate la articolul 5 alineatul (6).
Furnizorul care întocmeşte o declaraţie pe termen lung a furnizorului păstrează timp de cel puţin trei ani copii ale declaraţiei şi
ale tuturor facturilor, ale bonurilor de livrare sau ale oricăror alte documente comerciale referitoare la mărfurile specificate în
respectiva declaraţie şi livrate clientului în cauză, precum şi documentele menţionate la articolul 5 alineatul (6). Această perioadă se
calculează de la data expirării valabilităţii declaraţiei pe termen lung a furnizorului.
Articolul 8
Cooperare administrativă
Pentru a garanta o aplicare corectă a prezentei anexe, statele AELS şi Tunisia îşi acordă reciproc asistenţă, prin intermediul
autorităţilor vamale competente, la verificarea autenticităţii certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1, a declaraţiilor de origine sau
a declaraţiilor furnizorilor, precum şi a exactităţii informaţiilor furnizate în aceste documente.
Articolul 9
Verificarea declaraţiilor furnizorului
(1) Verificările a posteriori ale declaraţiilor furnizorului sau ale declaraţiilor pe termen lung ale furnizorului se pot efectua prin
sondaj sau ori de câte ori autorităţile vamale ale ţării în care aceste declaraţii au fost luate în considerare pentru eliberarea unui
certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau pentru întocmirea unei declaraţii de origine au îndoieli întemeiate cu privire la
autenticitatea documentului sau la corectitudinea informaţiilor furnizate în respectivul document.
(2) În scopul punerii în aplicare a alineatului (1), autorităţile vamale ale ţării menţionate la alineatul (1) returnează declaraţia
sau declaraţia pe termen lung a furnizorului şi facturile, bonurile de livrare sau alte documente comerciale referitoare la mărfurile care
fac obiectul respectivei declaraţii autorităţilor vamale ale ţării în care a fost întocmită declaraţia, indicând, dacă este cazul, motivele de
fond sau de formă care stau la baza cererii de verificare.
În sprijinul cererii de verificare a posteriori, acestea furnizează toate documentele şi toate informaţiile obţinute care sugerează
că informaţiile din declaraţia sau declaraţia pe termen lung a furnizorului sunt inexacte.
(3) Verificarea este efectuată de către autorităţile vamale ale ţării în care a fost întocmită declaraţia sau declaraţia pe termen
lung a furnizorului. În acest scop, ele sunt abilitate să solicite orice dovezi şi să efectueze orice verificare a conturilor furnizorului sau
orice alt control pe care îl consideră necesar.
(4) Autorităţile vamale care solicită verificarea sunt informate în cel mai scurt timp cu privire la rezultatele acesteia. Aceste
rezultate trebuie să indice clar dacă informaţiile menţionate în declaraţia sau declaraţia pe termen lung a furnizorului sunt corecte şi
dacă permit autorităţilor să stabilească dacă şi în ce măsură respectiva declaraţie a furnizorului ar putea fi luată în considerare pentru
eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau pentru întocmirea unei declaraţii de origine.

Articolul 10
Sancţiuni
Se aplică sancţiuni oricărei persoane care întocmeşte sau dispune întocmirea unui document care conţine date inexacte în
scopul obţinerii unui tratament preferenţial pentru produse.
Articolul 11
Zone libere
(1) Statele AELS şi Tunisia iau toate măsurile necesare pentru a garanta că produsele comercializate pe baza unei dovezi de
origine şi care, în cursul transportului, staţionează într-o zonă liberă situată pe teritoriul lor, nu sunt substituite cu alte mărfuri şi nu fac
obiectul unor alte manipulări decât operaţiunile normale destinate să împiedice deteriorarea lor.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), atunci când produse originare dintr-un stat AELS sau din Tunisia sunt importate într-o
zonă liberă pe baza unei dovezi de origine şi suferă transformări sau prelucrări, autorităţile competente emit, la cererea
exportatorului, un nou certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1, dacă prelucrările sau transformările la care au fost supuse
îndeplinesc dispoziţiile prezentei convenţii.
ANEXA XII
Schimburi comerciale în cadrul Acordului de liber schimb dintre
ţările arabe din zona mediteraneană (Acordul de la Agadir)
Produsele obţinute în ţările membre la Acordul de liber schimb dintre ţările arabe din zona mediteraneană (Acordul de la
Aghadir) din materiale încadrate la capitolele 1-24 din Sistemul armonizat sunt excluse de la cumulul diagonal cu celelalte părţi
contractante în cazul în care comerţul cu aceste materiale nu este liberalizat în cadrul acordurilor de liber schimb încheiate între ţara
de destinaţie finală şi ţara de origine a materialelor folosite la fabricarea respectivelor produse.

REGIONAL CONVENTION
on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin
THE EUROPEAN UNION,
ICELAND,
THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN,
THE KINGDOM OF NORWAY,
THE SWISS CONFEDERATION,
hereinafter referred to as  the EFTA States′,
THE PEOPLE′S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA,
THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT,
THE STATE OF ISRAEL,
THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN,
THE REPUBLIC OF LEBANON,
THE KINGDOM OF MOROCCO,
THE PALESTINE LIBERATION ORGANISATION FOR THE BENEFIT OF THE PALESTINIAN AUTHORITY OF THE WEST BANK AND THE
GAZA STRIP,

THE SYRIAN ARAB REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF TUNISIA,
THE REPUBLIC OF TURKEY,
hereinafter referred to as the participants in the Barcelona Process′,
THE REPUBLIC OF ALBANIA,
BOSNIA AND HERZEGOVINA,
THE REPUBLIC OF CROATIA,
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA,
MONTENEGRO,
THE REPUBLIC OF SERBIA
AS WELL AS KOSOVO (UNDER RESOLUTION 1244(1999) OF THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL),
hereinafter referred to as the participants in the European Union′s Stabilisation and Association Process′,
THE KINGDOM OF DENMARK IN RESPECT OF THE FAROE ISLANDS,
hereinafter referred to as the Faroe Islands′,
hereinafter referred to together as the Contracting Parties′,
CONSIDERING the pan-Euro-Mediterranean system of cumulation of origin, which is made up of a network of Free Trade Agreements and
provides for identical rules of origin allowing for diagonal cumulation,
CONSIDERING the possible future extension of the geographical scope of diagonal cumulation to neighbouring countries and territories,
CONSIDERING the difficulties in the management of the current network of bilateral protocols on rules of origin among the countries or territories
of the pan-Euro-Mediterranean zone, it is desirable to transpose the existing bilateral systems on rules of origin into a multilateral framework, without
prejudice to the principles laid down in the relevant agreements or any other related bilateral agreements,
CONSIDERING that any amendment to a protocol on rules of origin applicable between two partner countries of the pan-Euro-Mediterranean
zone implies identical amendments to each and every protocol applicable within the zone,
CONSIDERING that the rules of origin will need to be amended in order to better respond to the economic reality,
CONSIDERING the idea to base cumulation of origin on a single legal instrument in the form of a regional convention on preferential rules of
origin, to which the individual free trade agreements applicable between the countries of the zone would refer,
CONSIDERING that the following regional Convention does not lead overall to a less favourable situation than in the previous relation between
the free trade partners which apply the pan-euro or pan-euro-med cumulation,
CONSIDERING that the idea of a regional convention on preferential rules of origin for the pan-Euro-Mediterranean zone received the support of
the Euro-Med Trade Ministers during their meeting in Lisbon on 21 October 2007,
CONSIDERING that a main objective of a single regional convention is to move towards the application of identical rules of origin for the purpose
of cumulation of origin for goods traded between all Contracting Parties,
HAVE DECIDED to conclude the following Convention:
PART I
GENERAL PROVISIONS
Article 1
1. This Convention lays down provisions on the origin of goods traded under the relevant Agreements concluded between the Contracting
Parties.
2. The concept of originating products′ and the methods of administrative cooperation relating thereto are set out in the Appendixes to this
Convention.
Appendix I sets out general rules for the definition of the concept of originating products and the methods of administrative cooperation.
Appendix II sets out special provisions applicable between certain Contracting Parties and derogating from the provisions laid down in Appendix
I.

3. The following are Contracting Parties to this Convention:
– the European Union,
– the EFTA States as listed in the Preamble,
– the Kingdom of Denmark in respect of the Faroe Islands,
– the participants in the Barcelona Process as listed in the Preamble,
– the participants in the European Union′s Stabilisation and Association Process as listed in the Preamble.
With respect to the European Union, this Convention shall apply to the territory in which the Treaty on European Union is applicable, as defined in
Article 52 of that Treaty and Article 355 of the Treaty of the Functioning of the European Union.
Article 2
For the purposes of this Convention:
(1) Contracting Party′ means those listed in Article 1(3);
(2) third party′ means any neighbouring country or territory which is not a Contracting Party,
(3) relevant Agreement′ means a free trade agreement between two or more Contracting Parties, which refers to this Convention.
PART II
THE JOINT COMMITTEE
Article 3
1. A Joint Committee is hereby established in which each Contracting Party shall be represented.
2. The Joint Committee shall act by unanimity, without prejudice to Article 5(4).
3. The Joint Committee shall meet whenever necessary, but at least once a year. Any Contracting Party may request that a meeting be held.
4. The Joint Committee shall adopt its own rules of procedure, which shall, inter alia, contain provisions for convening meetings and for the
designation of the chairperson and his term of office.
5. The Joint Committee may decide to set up any subcommittee or working group that can assist it in carrying out its duties.
Article 4
1. It shall be the responsibility of the Joint Committee to administer this Convention and ensure its proper implementation. For this purpose, it
shall be regularly informed by the Contracting Parties about the experiences they have in the application of this Convention. The Joint Committee shall
make recommendations, and in the cases provided for in paragraph 3, shall take decisions.
2. In particular the Joint Committee shall recommend to the Contracting Parties:
(a) explanatory notes and guidelines for the uniform application of this Convention;
(b) any other measures required for its application.
3. The Joint Committee shall adopt by decision:
(a) amendments to this Convention including amendments to the Appendixes;
(b) invitations to third parties to accede to this Convention in accordance with Article 5;
(c) transitional measures required in the case of the accession of new Contracting Parties.
Decisions referred to in this paragraph shall be put into effect by the Contracting Parties in accordance with their own legislation.
4. If a representative of a Contracting Party in the Joint Committee has accepted a decision subject to the fulfilment of fundamental legal
requirements, the decision shall enter into force, if no date is contained therein, on the first day of the second month after the lifting of the reservation is
notified.
PART III
ACCESSION OF THIRD PARTIES
Article 5
1. A third party may become a Contracting Party to this Convention, provided that the candidate country or territory has a free trade agreement in
force, providing for preferential rules of origin, with at least one of the Contracting Parties.

2. A third party shall submit a written request for accession to the depositary.
3. The depositary shall submit the request to the Joint Committee for its consideration.
4. The decision of the Joint Committee inviting a third party to accede to this Convention shall be sent to the depositary, which shall, within two
months, forward it, together with a text of the Convention in force on that date, to the requesting third party. One single Contracting Party may not
oppose that decision.
5. A third party invited to become a Contracting Party to this Convention shall do so by depositing an instrument of accession with the depositary.
The said instruments shall be accompanied by a translation of the Convention into the official language(s) of the acceding third party.
6. The accession shall become effective on the first day of the second month following the depositing of the instrument of accession.
7. The depositary shall notify all Contracting Parties of the date on which the instrument of accession was deposited and the date on which the
accession will become effective.
8. Recommendations and decisions of the Joint Committee referred to in Article 4(2) and (3) adopted between the date of submission of the
request referred to in paragraph 2 of this Article and the date on which accession becomes effective shall also be communicated to the acceding third
party via the depositary.
A declaration accepting such acts shall be inserted either in the instrument of accession or in a separate instrument deposited with the depositary
within six months of the communication. If the declaration is not deposited within that period, the accession shall be considered void.
9. From the date referred to in paragraph 4, the third party concerned may be represented with observer status in the Joint Committee and any
sub-committee and working groups.
PART IV
MISCELLANEOUS AND FINAL PROVISIONS
Article 6
Each Contracting Party shall take appropriate measures to ensure that this Convention is effectively applied, taking account of the need to
achieve mutually satisfactory solutions of any difficulties arising from its application.
Article 7
The Contracting Parties shall keep each other informed via the depositary of the measures which they adopt for the implementation of this
Convention.
Article 8
The Appendixes to this Convention shall form an integral part thereof.
Article 9
Any Contracting Party may withdraw from this Convention provided it gives 12 months′ notice in writing to the depositary, which shall notify all
other Contracting Parties.
Article 10
1. This Convention shall enter into force on 1 January 2011, in relation to those Contracting Parties which, by then, have deposited their
instrument of acceptance with the depositary, provided that at least two Contracting Parties have deposited their instruments of acceptance with the
depositary by 31.12.2010.
2. If this Convention does not enter into force on 1 January 2011, it shall enter into force on the first day of the second month following the deposit
of the last instrument of acceptance by at least two Contracting Parties.
3. In relation to any other Contracting Party than those referred to in paragraphs 1 and 2, this Convention shall enter into force on the first day of
the second month following the deposit of its instrument of acceptance.
4. The depositary shall notify to the Contracting Parties the date of the deposit of the instrument of acceptance of each Contracting Party and the
date of the entry into force of this Convention by publishing this information in the Official Journal of the European Union (C series).

Article 11
The General Secretariat of the Council of the European Union shall act as depositary of this Convention.
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TITLE I
GENERAL PROVISIONS
Article 1
Definitions

For the purposes of this Convention:
(a) manufacture′ means any kind of working or processing including assembly or specific operations;
(b) material′ means any ingredient, raw material, component or part, etc., used in the manufacture of a product;
(c) product′ means a product being manufactured, even if it is intended for later use in another manufacturing operation;
(d) goods′ means both materials and products;
(e) customs value′ means the value as determined in accordance with the Agreement on implementation of Article VII of the General
Agreement on Tariffs and Trade 1994;
(f) ex-works price′ means the price paid for the product ex works to the manufacturer in the Contracting Party in whose undertaking the last
working or processing is carried out, provided the price includes the value of all the materials used, minus any internal taxes which are, or may be,
repaid when the product obtained is exported;

(g) value of materials′ means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and
cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the exporting
Contracting Party;
(h) value of originating materials′ means the value of such materials as defined in (g) applied mutatis mutandis;
(i) value added′ means the ex-works price minus the customs value of each of the materials incorporated which originate in the other
Contracting Parties with which cumulation is applicable or, where the customs value is not known or cannot be ascertained, the first ascertainable price
paid for the materials in the exporting Contracting Party;
(j) chapters′ and headings′ mean the chapters and the headings (four-digit codes) used in the nomenclature which makes up the Harmonised
Commodity Description and Coding System, referred to in this Convention as the Harmonised System′ or HS′;
(k) classified′ refers to the classification of a product or material under a particular heading;
(l) consignment′ means products which are either sent simultaneously from one exporter to one consignee or covered by a single transport
document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoice;
(m) territories′ includes territorial waters;
(n) customs authorities of the Contracting Party′ for the European Union means any of the customs authorities of the Member States of the
European Union.
TITLE II
DEFINITION OF THE CONCEPT OF ORIGINATING PRODUCTS′
Article 2
General requirements
1. For the purpose of implementing the relevant Agreement, the following products shall be considered as originating in a Contracting Party when
exported to another Contracting Party:
(a) products wholly obtained in the Contracting Party, within the meaning of Article 4;
(b) products obtained in the Contracting Party incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials
have undergone sufficient working or processing in that Contracting Party within the meaning of Article 5;
(c) goods originating in the European Economic Area (EEA) within the meaning of Protocol 4 to the Agreement on the European Economic Area.
Such goods shall be considered as originating in the European Union, Iceland, Liechtenstein (1) or Norway (EEA Parties′) when exported respectively
from the European Union, Iceland, Liechtenstein or Norway to a Contracting Party other than the EEA Parties.
____________________
(1) Due to the Customs Union between Liechtenstein and Switzerland, products originating in Liechtenstein are cosidered as originating in
Switzerland.
2. The provisions of paragraph 1(c) shall apply only provided that free trade agreements are applicable between the importing Contracting Party
and the EEA Parties.
Article 3
Cumulation of origin
1. Without prejudice to the provisions of Article 2(1), products shall be considered as originating in the exporting Contracting Party when exported
to another Contracting Party if they are obtained there, incorporating materials originating in Switzerland (including Liechtenstein) (1), Iceland, Norway,
Turkey or in the European Union, provided that the working or processing carried out in the exporting Contracting Party goes beyond the operations
referred to in Article 6. It shall not be necessary for such materials to have undergone sufficient working or processing.
2. Without prejudice to the provisions of Article 2(1), products shall be considered as originating in the exporting Contracting Party when exported
to another Contracting Party if they are obtained there, incorporating materials originating in the Faroe Islands, any participant in the Barcelona Process
other than Turkey, or any Contracting Party other than those referred to in paragraph 1 of this Article, provided that the working or processing carried
out in the exporting Contracting Party goes beyond the operations referred to in Article 6. It shall not be necessary for such materials to have
undergone sufficient working or processing.

3. Where the working or processing carried out in the exporting Contracting Party does not go beyond the operations referred to in Article 6, the
product obtained shall be considered as originating in the exporting Contracting Party only where the value added there is greater than the value of the
materials used originating in any one of the other Contracting Parties referred to in paragraphs 1 and 2. If this is not so, the product obtained shall be
considered as originating in the Contracting Party which accounts for the highest value of originating materials used in the manufacture in the exporting
Contracting Party.
4. Products originating in the Contracting Parties referred to in paragraphs 1 and 2 which do not undergo any working or processing in the
exporting Contracting Party shall retain their origin if exported into one of the other Contracting Parties.
5. The cumulation provided for in this Article may be applied only provided that:
(a) a preferential trade agreement in accordance with Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade is applicable between the
Contracting Parties involved in the acquisition of the originating status and the Contracting Party of destination;
(b) materials and products have acquired originating status by the application of rules of origin identical to those given in this Convention; and
(c) notices indicating the fulfilment of the necessary requirements to apply cumulation have been published in the Official Journal of the European
Union (C series) and in the Contracting Parties which are party to the relevant Agreements, according to their own procedures.
The cumulation provided for in this Article shall apply from the date indicated in the notice published in the Official Journal of the European Union
(C series).
The Contracting Parties shall provide the other Contracting Parties which are party to the relevant Agreements, through the European
Commission, with details of the Agreements, including their dates of entry into force, which are applied with the other Contracting Parties referred to in
paragraphs 1 and 2.
Article 4
Wholly obtained products
1. The following shall be considered as wholly obtained in a Contracting Party when exported to another Contracting Party:
(a) mineral products extracted from its soil or from its seabed;
(b) vegetable products harvested there;
(c) live animals born and raised there;
(d) products from live animals raised there;
(e) products obtained by hunting or fishing conducted there;
(f) products of sea fishing and other products taken from the sea outside the territorial waters of the exporting Contracting Party by its vessels;
(g) products made aboard its factory ships exclusively from products referred to in (f);
____________________
(1) The Principality of Liechtenstein has a customs union with Switzerland and is a Contracting Party to the Agreement on the European
Economic Area.
(h) used articles collected there fit only for the recovery of raw materials, including used tyres fit only for retreading or for use as waste;
(i) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;
(j) products extracted from marine soil or subsoil outside its territorial waters provided that it has sole rights to work that soil or subsoil;
(k) goods produced there exclusively from the products specified in (a) to (j).
2. The terms its vessels′ and its factory ships′ in paragraph 1(f) and (g) shall apply only to vessels and factory ships:
(a) which are registered or recorded in the exporting Contracting Party;
(b) which sail under the flag of the exporting Contracting Party;
(c) which are owned to an extent of at least 50 % by nationals of the exporting Contracting Party, or by a company with its head office in the
exporting Contracting Party, of which the manager or managers, Chairman of the Board of Directors or the Supervisory Board, and the majority of the
members of such boards are nationals of the exporting Contracting Party and of which, in addition, in the case of partnerships or limited companies, at
least half the capital belongs to the exporting Contracting Party or to public bodies or nationals of the said Contracting Party;
(d) of which the master and officers are nationals of the exporting Contracting Party; and
(e) of which at least 75 % of the crew are nationals of the exporting Contracting Party.

3. For the purpose of paragraph 2 (a) and (b), when the exporting Contracting Party is the European Union, it means a Member State of the
European Union.
Article 5
Sufficiently worked or processed products
1. For the purposes of Article 2, products which are not wholly obtained shall be considered to be sufficiently worked or processed when the
conditions set out in the list in Annex II are fulfilled.
The conditions referred to above indicate the working or processing which must be carried out on non-originating materials used in manufacturing
and apply only in relation to such materials. It follows that if a product which has acquired originating status by fulfilling the conditions set out in the list
is used in the manufacture of another product, the conditions applicable to the product in which it is incorporated do not apply to it, and no account shall
be taken of the non-originating materials which may have been used in its manufacture.
2. Notwithstanding paragraph 1, non-originating materials which, according to the conditions set out in the list in Annex II, should not be used in
the manufacture of a product may nevertheless be used, provided that:
(a) their total value does not exceed 10 % of the ex-works price of the product;
(b) any of the percentages given in the list for the maximum value of non-originating materials are not exceeded by virtue of this paragraph.
This paragraph shall not apply to products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonised System.
3. Paragraphs 1 and 2 shall apply subject to the provisions of Article 6.
Article 6
Insufficient working or processing
1. Without prejudice to paragraph 2, the following operations shall be considered as insufficient working or processing to confer the status of
originating products, whether or not the requirements of Article 5 are satisfied:
(a) preserving operations to ensure that the products remain in good condition during transport and storage;
(b) breaking-up and assembly of packages;
(c) washing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings;
(d) ironing or pressing of textiles;
(e) simple painting and polishing operations;
(f) husking, partial or total bleaching, polishing, and glazing of cereals and rice;
(g) operations to colour sugar or form sugar lumps;
(h) peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables;
(i) sharpening, simple grinding or simple cutting;
(j) sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching; (including the making-up of sets of articles);
(k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and all other simple packaging operations;
(l) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing signs on products or their packaging;
(m) simple mixing of products, whether or not of different kinds;
(n) mixing of sugar with any material;
(o) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or disassembly of products into parts;
(p) a combination of two or more operations specified in (a) to (n);
(q) slaughter of animals.
2. All operations carried out in the exporting Contracting Party on a given product shall be considered together when determining whether the
working or processing undergone by that product is to be regarded as insufficient within the meaning of paragraph 1.
Article 7
Unit of qualification
1. The unit of qualification for the application of the provisions of this Convention shall be the particular product which is considered as the basic
unit when determining classification using the nomenclature of the Harmonised System.

It follows that:
(a) when a product composed of a group or assembly of articles is classified under the terms of the Harmonised System in a single heading, the
whole constitutes the unit of qualification;
(b) when a consignment consists of a number of identical products classified under the same heading of the Harmonised System, each product
must be taken individually when applying the provisions of this Convention.
2. Where, under General Rule 5 of the Harmonised System, packaging is included with the product for classification purposes, it shall be included
for the purposes of determining origin.
Article 8
Accessories, spare parts and tools
Accessories, spare parts and tools dispatched with a piece of equipment, machine, apparatus or vehicle, which are part of the normal equipment
and included in the price thereof or which are not separately invoiced, shall be regarded as one with the piece of equipment, machine, apparatus or
vehicle in question.
Article 9
Sets
Sets, as defined in General Rule 3 of the Harmonised System, shall be regarded as originating when all component products are originating.
Nevertheless, when a set is composed of originating and non-originating products, the set as a whole shall be regarded as originating, provided that the
value of the non-originating products does not exceed 15% of the ex-works price of the set.
Article 10
Neutral elements
In order to determine whether a product is an originating product, it shall not be necessary to determine the origin of the following which might be
used in its manufacture:
(a) energy and fuel;
(b) plant and equipment;
(c) machines and tools;
(d) goods which neither enter into the final composition of the product nor are intended to do so.
TITLE III
TERRITORIAL REQUIREMENTS
Article 11
Principle of territoriality
1. Except as provided for in Article 2(1)(c), Article 3 and paragraph 3 of this Article, the conditions for acquiring originating status set out in Title II
shall be fulfilled without interruption in the exporting Contracting Party.
2. Except as provided for in Article 3, where originating goods exported from a Contracting Party to another country return, they shall be
considered as non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:
(a) the returning goods are the same as those exported; and
(b) they have not undergone any operation beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country or while being
exported.
3. The acquisition of originating status in accordance with the conditions set out in Title II shall not be affected by working or processing done
outside the exporting Contracting Party on materials exported from the latter Contracting Party and subsequently re-imported there, provided:
(a) the said materials are wholly obtained in the exporting Contracting Party or have undergone working or processing beyond the operations
referred to in Article 6 prior to being exported; and
(b) it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:
(i) the re-imported goods have been obtained by working or processing the exported materials; and

(ii) the total added value acquired outside the exporting Contracting Party by applying the provisions of this Article does not exceed 10 % of the
ex-works price of the end product for which originating status is claimed.
4. For the purposes of paragraph 3, the conditions for acquiring originating status set out in Title II shall not apply to working or processing done
outside the exporting Contracting Party. However, where, in the list in Annex II, a rule setting a maximum value for all the non-originating materials
incorporated is applied in determining the originating status of the end product, the total value of the non-originating materials incorporated in the
territory of the exporting Contracting Party, taken together with the total added value acquired outside this Contracting Party by applying the provisions
of this Article, shall not exceed the stated percentage.
5. For the purposes of applying the provisions of paragraphs 3 and 4, total added value′ means all costs arising outside the exporting
Contracting Party, including the value of the materials incorporated there.
6. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products which do not fulfil the conditions set out in the list in Annex II or which can be
considered sufficiently worked or processed only if the general tolerance fixed in Article 5(2) is applied.
7. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products of Chapters 50 to 63 of the Harmonised System.
8. Any working or processing of the kind covered by the provisions of this Article and done outside the exporting Contracting Party shall be done
under the outward processing arrangements, or similar arrangements.
Article 12
Direct transport
1. The preferential treatment provided for under the relevant Agreement shall apply only to products satisfying the requirements of this
Convention which are transported directly between or through the territories of the Contracting Parties with which cumulation is applicable in
accordance with Article 3. However, products constituting one single consignment may be transported through other territories with, should the
occasion arise, trans-shipment or temporary warehousing in such territories, provided that they remain under the surveillance of the customs authorities
in the country of transit or warehousing and do not undergo operations other than unloading, reloading or any operation designed to preserve them in
good condition.
Originating products may be transported by pipeline across territory other than that of the Contracting Parties acting as exporting and importing
parties.
2. Evidence that the conditions set out in paragraph 1 have been fulfilled shall be supplied to the customs authorities of the importing Contracting
Party by the production of:
(a) a single transport document covering the passage from the exporting Contracting Party through the country of transit; or
(b) a certificate issued by the customs authorities of the country of transit:
(i) giving an exact description of the products;
(ii) stating the dates of unloading and reloading of the products and, where applicable, the names of the ships, or the other means of transport
used; and
(iii) certifying the conditions under which the products remained in the transit country; or
(c) failing these, any substantiating documents.
Article 13
Exhibitions
1. Originating products, sent for exhibition in a country other than those referred to in Article 3 with which cumulation is applicable and sold after
the exhibition for importation in a Contracting Party, shall benefit on importation from the provisions of the relevant Agreement provided it is shown to
the satisfaction of the customs authorities that:
(a) an exporter has consigned these products from a Contracting Party to the country in which the exhibition is held and has exhibited them there;
(b) the products have been sold or otherwise disposed of by that exporter to a person in another Contracting Party;
(c) the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for exhibition; and
(d) the products have not, since they were consigned for exhibition, been used for any purpose other than demonstration at the exhibition.
2. A proof of origin shall be issued or made out in accordance with the provisions of Title V and submitted to the customs authorities of the
importing Contracting Party in the normal manner. The name and address of the exhibition shall be indicated thereon. Where necessary, additional

documentary evidence of the conditions under which they have been exhibited may be required.
3. Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for
private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs
control.
TITLE IV
DRAWBACK OR EXEMPTION
Article 14
Prohibition of drawback of, or exemption from, customs duties
1. Non-originating materials used in the manufacture of products originating in a Contracting Party for which a proof of origin is issued or made
out in accordance with the provisions of Title V shall not be subject in the exporting Contracting Party to drawback of, or exemption from, customs
duties of whatever kind.
2. The prohibition in paragraph 1 shall apply to any arrangement for refund, remission or non-payment, partial or complete, of customs duties or
charges having an equivalent effect, applicable in the exporting Contracting Party to materials used in the manufacture, where such refund, remission
or non-payment applies, expressly or in effect, when products obtained from the said materials are exported and not when they are retained for home
use there.
3. The exporter of products covered by a proof of origin shall be prepared to submit at any time, upon request from the customs authorities, all
appropriate documents proving that no drawback has been obtained in respect of the non-originating materials used in the manufacture of the products
concerned and that all customs duties or charges having equivalent effect applicable to such materials have actually been paid.
4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall also apply in respect of packaging within the meaning of Article 7(2), accessories,
spare parts and tools within the meaning of Article 8 and products in a set within the meaning of Article 9 when such items are non-originating.
5. The provisions of paragraphs 1 to 4 shall apply only in respect of materials which are of the kind to which the relevant Agreement applies.
6. (a) The prohibition in paragraph 1 of this Article shall not apply in bilateral trade between one of the Contracting Parties referred to in Article
3(1) with one of the Contracting Parties referred to in Article 3(2), excluding Israel, the Faroe Islands and the participants in the European Union′s
Stabilisation and Association Process, if the products are considered as originating in the exporting or importing Contracting Party without application of
cumulation with materials originating in one of the other Contracting Parties referred to in Article 3.
(b) The prohibition in paragraph 1 of this Article shall not apply in bilateral trade between Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia, if the products are
considered as originating in one of these countries without application of cumulation with materials originating in one of the other Contracting Parties
referred to in Article 3.
7. Notwithstanding paragraph 1, the exporting Contracting Party may, except for products falling within Chapters 1 to 24 of the Harmonised
System, apply arrangements for drawback of, or exemption from, customs duties or charges having an equivalent effect, applicable to non-originating
materials used in the manufacture of originating products, subject to the following provisions:
(a) a 4 % rate of customs charge shall be retained in respect of products falling within Chapters 25 to 49 and 64 to 97 of the Harmonised System,
or such lower rate as is in force in the exporting Contracting Party;
(b) a 8 % rate of customs charge shall be retained in respect of products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonised System, or such
lower rate as is in force in the exporting Contracting Party.
The provisions of this paragraph shall not be applied by the Contracting Parties listed in Annex V.
8. The provisions of paragraph 7 shall apply until 31 December 2012 and may be reviewed by common accord.
TITLE V
PROOF OF ORIGIN
Article 15
General requirements
1. Products originating in one of the Contracting Parties shall, on importation into other Contracting Parties, benefit from the provisions of the
relevant Agreements upon submission of one of the following proofs of origin:
(a) a movement certificate EUR.1, a specimen of which appears in Annex III a;

(b) a movement certificate EUR-MED, a specimen of which appears in Annex III b;
(c) in the cases specified in Article 21(1), a declaration (hereinafter referred to as the origin declaration′ or the origin declaration EUR-MED′)
given by the exporter on an invoice, a delivery note or any other commercial document which describes the products concerned in sufficient detail to
enable them to be identified. The texts of the origin declarations appear in Annexes IV a and b.
2. Notwithstanding paragraph 1, originating products within the meaning of this Convention shall, in the cases specified in Article 26, benefit from
the provisions of the relevant Agreements without it being necessary to submit any of the proofs of origin referred to in paragraph 1 of this Article.
Article 16
Procedure for the issue of a movement certificate EUR.1 or EUR-MED
1. A movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall be issued by the customs authorities of the exporting Contracting Party on application having
been made in writing by the exporter or, under the exporter′s responsibility, by his authorised representative.
2. For this purpose, the exporter or his authorised representative shall fill in both the movement certificate EUR.1 or EUR-MED and the
application form, specimens of which appear in the Annexes III a and b. These forms shall be completed in one of the languages in which the relevant
Agreement is drawn up and in accordance with the provisions of the national law of the exporting country. If the completion of the forms is done in
handwriting, they shall be completed in ink in printed characters. The description of the products shall be given in the box reserved for this purpose
without leaving any blank lines. Where the box is not completely filled, a horizontal line shall be drawn below the last line of the description, the empty
space being crossed through.
3. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall be prepared to submit at any time, at the request of the
customs authorities of the exporting Contracting Party where the movement certificate EUR.1 or EUR-MED is issued, all appropriate documents
proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Convention.
4. Without prejudice to paragraph 5, a movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of the exporting Contracting Party
in the following cases:
(a) if the products are exported from one of the Contracting Parties referred to in Article 3(1) to one of the other Contracting Parties referred to in
Article 3(1) and
(i) the products concerned can be considered as products originating in the exporting Contracting Party, in the importing Contracting Party or in
one of the other Contracting Parties referred to in Article 3(1) with which cumulation is applicable, without application of cumulation with materials
originating in one of the Contracting Parties referred to in Article 3(2), and fulfil the other requirements of this Convention, or
(ii) the products concerned can be considered as products originating in one of the Contracting Parties referred to in Article 3(2) with which
cumulation is applicable, without application of cumulation with materials originating in one of the Contracting Parties referred to in Article 3, and fulfil
the other requirements of this Convention, provided a certificate EUR-MED or an origin declaration EUR-MED has been issued in the country of origin;
(b) if the products are exported from one of the Contracting Parties referred to in Article 3(1) to one of the Contracting Parties referred to in Article
3(2) or from one of the Contracting Parties referred to in Article 3(2) to one of the Contracting Parties referred to in Article 3(1) and
(i) the products concerned can be considered as products originating in the exporting Contracting Party or in the importing Contracting Party,
without application of cumulation with materials originating in one of the other Contracting Parties, and fulfil the other requirements of this Convention,
or
(ii) the products concerned can be considered as products originating in one of the other Contracting Parties referred to in Article 3, with which
cumulation is applicable, without application of cumulation with materials originating in one of the Contracting Parties referred to in Article 3, and fulfil
the other requirements of this Convention, provided a certificate EUR-MED or an origin declaration EUR-MED has been issued in the country of origin;
(c) if the products are exported from one of the Contracting Parties referred to in Article 3(2) to one of the Contracting Parties referred to in Article
3(2) and
(i) the products concerned can be considered as products originating in the exporting Contracting Party or in the importing Contracting Party,
without application of cumulation with materials originating in one of the other Contracting Parties, and fulfil the other requirements of this Convention,
or
(ii) the products concerned can be considered as products originating in one of the other Contracting Parties referred to in Article 3, with which
cumulation is applicable, without application of cumulation with materials originating in one of the Contracting Parties referred to in Article 3, and fulfil
the other requirements of this Convention, provided a certificate EUR-MED or an origin declaration EUR-MED has been issued in the country of origin.

5. A movement certificate EUR-MED shall be issued by the customs authorities of the exporting Contracting Party, if the products concerned can
be considered as products originating in the exporting Contracting Party, in the importing Contracting Party or in one of the other Contracting Parties
referred to in Article 3 with which cumulation is applicable and fulfil the requirements of this Convention, in the following cases:
(a) if the products are exported from one of the Contracting Parties referred to in Article 3(1) to one of the other Contracting Parties referred to in
Article 3(1) and
(i) cumulation was applied with materials originating in one or more of the Contracting Parties referred to in Article 3(2), provided a certificate
EUR-MED or an origin declaration EUR-MED has been issued in the country of origin, or
(ii) the products may be used in the importing Contracting Party as materials in the context of cumulation for the manufacture of products for
export from the importing Contracting Party to one of the Contracting Parties referred to in Article 3(2), or
(iii) the products may be re-exported from the importing Contracting Party to one of the Contracting Parties referred to in Article 3(2);
(b) if the products are exported from one of the Contracting Parties referred to in Article 3(1) to one of the Contracting Parties referred to in Article
3(2) or from one of the Contracting Parties referred to in Article 3(2) to one of the Contracting Parties referred to in Article 3(1) and
(i) cumulation was applied with materials originating in one or more of the other Contracting Parties referred to in Article 3, provided a certificate
EUR-MED or an origin declaration EUR-MED has been issued in the country of origin, or
(ii) the products may be used in the importing Contracting Party as materials in the context of cumulation for the manufacture of products for
export from the importing Contracting Party to one of the other Contracting Parties referred to in Article 3, or
(iii) the products may be re-exported from the importing Contracting Party to one of the Contracting Parties referred to in Article 3;
(c) if the products are exported from one of the Contracting Parties referred to in Article 3(2) to one of the Contracting Parties referred to in Article
3(2) and
(i) cumulation was applied with materials originating in one or more of the other Contracting Parties referred to in Article 3, provided a certificate
EUR-MED or an origin declaration EUR-MED has been issued in the country of origin, or
(ii) the products may be used in the importing Contracting Party as materials in the context of cumulation for the manufacture of products for
export from the importing Contracting Party to one of the other Contracting Parties referred to in Article 3, or
(iii) the products may be re-exported from the importing Contracting Party to one of the Contracting Parties referred to in Article 3.
6. A movement certificate EUR-MED shall contain one of the following statements in English in box 7:
(a) if origin has been obtained by application of cumulation with materials originating in one or more of the Contracting Parties:
CUMULATION APPLIED WITH … (name of the country/countries)′
(b) if origin has been obtained without the application of cumulation with materials originating in one or more of the Contracting Parties:
NO CUMULATION APPLIED′
7. The customs authorities issuing movement certificates EUR.1 or EUR-MED shall take any steps necessary to verify the originating status of
the products and the fulfilment of the other requirements of this Convention. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to
carry out any inspection of the exporter′s accounts or any other check considered appropriate. They shall also ensure that the forms referred to in
paragraph 2 are duly completed. In particular, they shall check whether the space reserved for the description of the products has been completed in
such a manner as to exclude all possibility of fraudulent additions.
8. The date of issue of the movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall be indicated in Box 11 of the certificate.
9. A movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall be issued by the customs authorities and made available to the exporter as soon as actual
exportation has been effected or ensured.
Article 17
Movement certificates EUR.1 or EUR-MED issued retrospectively
1. Notwithstanding Article 16(9), a movement certificate EUR.1 or EUR-MED may exceptionally be issued after exportation of the products to
which it relates if:
(a) it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances; or
(b) it is demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that a movement certificate EUR.1 or EUR-MED was issued but was not
accepted at importation for technical reasons.

2. Notwithstanding Article 16(9), a movement certificate EUR-MED may be issued after exportation of the products to which it relates and for
which a movement certificate EUR.1 was issued at the time of exportation, provided that it is demonstrated to the satisfaction of the customs authorities
that the conditions referred to in Article 16(5) are satisfied.
3. For the implementation of paragraphs 1 and 2, the exporter shall indicate in his application the place and date of exportation of the products to
which the movement certificate EUR.1 or EUR-MED relates, and state the reasons for his request.
4. The customs authorities may issue a movement certificate EUR.1 or EUR-MED retrospectively only after verifying that the information supplied
in the exporter′s application complies with that in the corresponding file.
5. Movement certificates EUR.1 or EUR-MED issued retrospectively shall be endorsed with the following phrase in English:
ISSUED RETROSPECTIVELY′
Movement certificates EUR-MED issued retrospectively by application of paragraph 2 shall be endorsed with the following phrase in English:
ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No … [date and place of issue])′
6. The endorsement referred to in paragraph 5 shall be inserted in Box 7 of the movement certificate EUR.1 or EUR-MED.
Article 18
Issue of a duplicate movement certificate EUR.1 or EUR-MED
1. In the event of theft, loss or destruction of a movement certificate EUR.1 or EUR-MED, the exporter may apply to the customs authorities
which issued it for a duplicate made out on the basis of the export documents in their possession.
2. The duplicate issued in this way shall be endorsed with the following word in English:
DUPLICATE′
3. The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in Box 7 of the duplicate movement certificate EUR.1 or EUR-MED.
4. The duplicate, which shall bear the date of issue of the original movement certificate EUR.1 or EUR-MED, shall take effect as from that date.
Article 19
Issue of movement certificates EUR.1 or EUR-MED on the basis
of a proof of origin issued or made out previously
When originating products are placed under the control of a customs office in a Contracting Party, it shall be possible to replace the original proof
of origin by one or more movement certificates EUR.1 or EUR-MED for the purpose of sending all or some of these products elsewhere within that
Contracting Party. The replacement movement certificate(s) EUR.1 or EUR-MED shall be issued by the customs office under whose control the
products are placed.
Article 20
Accounting segregation
1. Where considerable cost or material difficulties arise in keeping separate stocks of originating and non-originating materials which are identical
and interchangeable, the customs authorities may, at the written request of those concerned, authorise the so-called accounting segregation′ method
(hereinafter referred to as the method′) to be used for managing such stocks.
2. The method shall ensure that, for a specific reference period, the number of products obtained which could be considered as originating′ is
the same as that which would have been obtained had there been physical segregation of the stocks.
3. The customs authorities may make the grant of authorisation referred to in paragraph 1 subject to any conditions deemed appropriate.
4. The method shall be applied and the application thereof shall be recorded on the basis of the general accounting principles applicable in the
country where the product was manufactured.
5. The beneficiary of the method may make out or apply for proofs of origin, as the case may be, for the quantity of products which may be
considered as originating. At the request of the customs authorities, the beneficiary shall provide a statement of how the quantities have been
managed.
6. The customs authorities shall monitor the use made of the authorisation and may withdraw it whenever the beneficiary makes improper use of
the authorisation in any manner whatsoever or fails to fulfil any of the other conditions laid down in this Convention.

Article 21
Conditions for making out an origin declaration or an origin declaration EUR-MED
1. An origin declaration or an origin declaration EUR-MED as referred to in Article 15(1)(c) may be made out:
(a) by an approved exporter within the meaning of Article 22, or
(b) by any exporter for any consignment consisting of one or more packages containing originating products the total value of which does not
exceed EUR 6 000.
2. Without prejudice to paragraph 3, an origin declaration may be made out in the following cases:
(a) if the products are exported from one of the Contracting Parties referred to in Article 3(1) to one of the other Contracting Parties referred to in
Article 3(1) and
(i) the products concerned can be considered as products originating in the exporting Contracting Party, in the importing Contracting Party or in
one of the other Contracting Parties referred to in Article 3(1) with which cumulation is applicable, without application of cumulation with materials
originating in one of the Contracting Parties referred to in Articles 3(2), and fulfil the other requirements of this Convention, or
(ii) the products concerned can be considered as products originating in one of the Contracting Parties referred to in Article 3(2) with which
cumulation is applicable, without application of cumulation with materials originating in one of the Contracting Parties referred to in Article 3, and fulfil
the other requirements of this Convention, provided a certificate EUR-MED or an origin declaration EUR-MED has been issued in the country of origin;
(b) if the products are exported from one of the Contracting Parties referred to in Article 3(1) to one of the Contracting Parties referred to in Article
3(2) or from one of the Contracting Parties referred to in Article 3(2) to one of the Contracting Parties referred to in Article 3(1) and
(i) the products concerned can be considered as products originating in the exporting Contracting Party or in the importing Contracting Party,
without application of cumulation with materials originating in one of the other Contracting Parties, and fulfil the other requirements of this Convention,
or
(ii) the products concerned can be considered as products originating in one of the other Contracting Parties referred to in Article 3, with which
cumulation is applicable, without application of cumulation with materials originating in one of the Contracting Parties referred to in Article 3, and fulfil
the other requirements of this Convention, provided a certificate EUR-MED or an origin declaration EUR-MED has been issued in the country of origin;
(c) if the products are exported from one of the Contracting Parties referred to in Article 3(2) to one of the Contracting Parties referred to in Article
3(2) and
(i) the products concerned can be considered as products originating in the exporting Contracting Party or in the importing Contracting Party,
without application of cumulation with materials originating in one of the other Contracting Parties, and fulfil the other requirements of this Convention,
or
(ii) the products concerned can be considered as products originating in one of the other Contracting Parties referred to in Article 3, with which
cumulation is applicable, without application of cumulation with materials originating in one of the Contracting Parties referred to in Article 3, and fulfil
the other requirements of this Convention, provided a certificate EUR-MED or an origin declaration EUR-MED has been issued in the country of origin.
3. An origin declaration EUR-MED may be made out if the products concerned can be considered as products originating in the exporting
Contracting Party, in the importing Contracting Party or in one of the other Contracting Parties referred to in Article 3 with which cumulation is
applicable and fulfil the requirements of this Convention, in the following cases:
(a) if the products are exported from one of the Contracting Parties referred to in Article 3(1) to one of the other Contracting Parties referred to in
Article 3(1) and
(i) cumulation was applied with materials originating in one or more of the Contracting Parties referred to in Article 3(2), provided a certificate
EUR-MED or an origin declaration EUR-MED has been issued in the country of origin or
(ii) the products may be used in the importing Contracting Party as materials in the context of cumulation for the manufacture of products for
export from the importing Contracting Party to one of the Contracting Parties referred to in Article 3(2), or
(iii) the products may be re-exported from the importing Contracting Party to one of the Contracting Parties referred to in Article 3(2);
(b) if the products are exported from one of the Contracting Parties referred to in Article 3(1) to one of the Contracting Parties referred to in Article
3(2) or from one of the Contracting Parties referred to in Article 3(2) to one of the Contracting Parties referred to in Article 3(1) and
(i) cumulation was applied with materials originating in one or more of the other Contracting Parties referred to in Article 3, provided a certificate
EUR-MED or an origin declaration EUR-MED has been issued in the country of origin, or

(ii) the products may be used in the importing Contracting Party as materials in the context of cumulation for the manufacture of products for
export from the importing Contracting Party to one of the other Contracting Parties referred to in Article 3, or
(iii) the products may be re-exported from the importing Contracting Party to one of the Contracting Parties referred to in Article 3;
(c) if the products are exported from one of the Contracting Parties referred to in Article 3(2) to one of the Contracting Parties referred to in Article
3(2) and
(i) cumulation was applied with materials originating in one or more of the other Contracting Parties referred to in Article 3, provided a certificate
EUR-MED or an origin declaration EUR-MED has been issued in the country of origin, or
(ii) the products may be used in the importing Contracting Party as materials in the context of cumulation for the manufacture of products for
export from the importing Contracting Party to one of the other Contracting Parties referred to in Article 3, or
(iii) the products may be re-exported from the importing Contracting Party to one of the Contracting Parties referred to in Article 3.
4. An origin declaration EUR-MED shall contain one of the following statements in English:
(a) if origin has been obtained by application of cumulation with materials originating in one or more of the Contracting Parties:
CUMULATION APPLIED WITH … (name of the country/countries)′
(b) if origin has been obtained without the application of cumulation with materials originating in one or more of the Contracting Parties:
NO CUMULATION APPLIED′
5. The exporter making out an origin declaration or an origin declaration EUR-MED shall be prepared to submit at any time, at the request of the
customs authorities of the exporting Contracting Party, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as
the fulfilment of the other requirements of this Convention.
6. An origin declaration or an origin declaration EUR-MED shall be made out by the exporter by typing, stamping or printing on the invoice, the
delivery note or another commercial document, the declaration, the texts of which appear in Annexes IV a and b, using one of the linguistic versions set
out in those Annexes and in accordance with the provisions of the national law of the exporting country. If the declaration is handwritten, it shall be
written in ink in printed characters.
7. Origin declarations and origin declarations EUR-MED shall bear the original signature of the exporter in manuscript. However, an approved
exporter within the meaning of Article 22 shall not be required to sign such declarations provided that he gives the customs authorities of the exporting
Contracting Party a written undertaking that he accepts full responsibility for any origin declaration which identifies him as if it had been signed in
manuscript by him.
8. An origin declaration or an origin declaration EUR-MED may be made out by the exporter when the products to which it relates are exported,
or after exportation on condition that it is presented in the importing country at the latest two years after the importation of the products to which it
relates.
Article 22
Approved exporter
1. The customs authorities of the exporting Contracting Party may authorise any exporter (hereinafter referred to as approved exporter′), who
makes frequent shipments of products in accordance to the provisions of this Convention to make out origin declarations or origin declarations EURMED irrespective of the value of the products concerned. An exporter seeking such authorisation shall offer to the satisfaction of the customs
authorities all guarantees necessary to verify the originating status of the products as well as the fulfilment of the other requirements of this Convention.
2. The customs authorities may grant the status of approved exporter subject to any conditions which they consider appropriate.
3. The customs authorities shall grant to the approved exporter a customs authorisation number which shall appear on the origin declaration or
on the origin declaration EUR-MED.
4. The customs authorities shall monitor the use of the authorisation by the approved exporter.
5. The customs authorities may withdraw the authorisation at any time. They shall do so where the approved exporter no longer offers the
guarantees referred to in paragraph 1, no longer fulfils the conditions referred to in paragraph 2 or otherwise makes an incorrect use of the
authorisation.
Article 23
Validity of proof of origin

1. A proof of origin shall be valid for four months from the date of issue in the exporting Contracting Party, and shall be submitted within that
period to the customs authorities of the importing Contracting Party.
2. Proofs of origin which are submitted to the customs authorities of the importing Contracting Party after the final date for presentation specified
in paragraph 1 may be accepted for the purpose of applying preferential treatment, where the failure to submit these documents by the final date set is
due to exceptional circumstances.
3. In other cases of belated presentation, the customs authorities of the importing Contracting Party may accept the proofs of origin where the
products have been submitted before the said final date.
Article 24
Submission of proof of origin
Proofs of origin shall be submitted to the customs authorities of the importing Contracting Party in accordance with the procedures applicable in
that country. The said authorities may require a translation of a proof of origin and may also require the import declaration to be accompanied by a
statement from the importer to the effect that the products meet the conditions required for the implementation of the relevant Agreement.
Article 25
Importation by instalments
Where, at the request of the importer and subject to the conditions laid down by the customs authorities of the importing Contracting Party,
dismantled or non-assembled products within the meaning of General Rule 2(a) of the Harmonised System falling within Sections XVI and XVII or
headings 7308 and 9406 of the Harmonised System are imported by instalments, a single proof of origin for such products shall be submitted to the
customs authorities upon importation of the first instalment.
Article 26
Exemptions from proof of origin
1. Products sent as small packages from private persons to private persons or forming part of travellers′ personal luggage shall be admitted as
originating products without requiring the submission of a proof of origin, provided that such products are not imported by way of trade and have been
declared as meeting the requirements of this Convention and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration. In the case of products
sent by post, that declaration may be made on the customs declaration CN22/CN23 or on a sheet of paper annexed to that document.
2. Imports which are occasional and consist solely of products for the personal use of the recipients or travellers or their families shall not be
considered as imports by way of trade if it is evident from the nature and quantity of the products that no commercial purpose is in view.
3. Furthermore, the total value of these products shall not exceed EUR 500 in the case of small packages or EUR 1 200 in the case of products
forming part of travellers′ personal luggage.
Article 27
Supporting documents
The documents referred to in Articles 16(3) and 21(5) used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or
EUR-MED or an origin declaration or origin declaration EUR-MED may be considered as products originating in a Contracting Party and fulfil the other
requirements of this Convention may consist inter alia of the following:
(1) direct evidence of the processes carried out by the exporter or supplier to obtain the goods concerned, contained for example in his accounts
or internal bookkeeping;
(2) documents proving the originating status of materials used, issued or made out in the relevant Contracting Party where these documents are
used in accordance with national law;
(3) documents proving the working or processing of materials in the relevant Contracting Party, issued or made out in the relevant Contracting
Party, where these documents are used in accordance with national law;
(4) movement certificates EUR.1 or EUR-MED or origin declarations or origin declarations EUR-MED proving the originating status of materials
used, issued or made out in the Contracting Parties in accordance with this Convention;

(5) appropriate evidence concerning working or processing undergone outside the relevant Contracting Party by application of Article 11, proving
that the requirements of that Article have been satisfied.
Article 28
Preservation of proof of origin and supporting documents
1. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall keep for at least three years the documents referred to
in Article 16(3).
2. The exporter making out an origin declaration or origin declaration EUR-MED shall keep for at least three years a copy of this origin declaration
as well as the documents referred to in Article 21(5).
3. The customs authorities of the exporting Contracting Party issuing a movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall keep for at least three
years the application form referred to in Article 16(2).
4. The customs authorities of the importing Contracting Party shall keep for at least three years the movement certificates EUR.1 and EUR-MED
and the origin declarations and origin declarations EUR-MED submitted to them.
Article 29
Discrepancies and formal errors
1. The discovery of slight discrepancies between the statements made in the proof of origin and those made in the documents submitted to the
customs office for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not ipso facto render the proof of origin null and void if it is
duly established that this document does correspond to the products submitted.
2. Obvious formal errors such as typing errors on a proof of origin shall not cause this document to be rejected if these errors are not such as to
create doubts concerning the correctness of the statements made in this document.
Article 30
Amounts expressed in euro
1. For the application of the provisions of Article 21(1)(b) and Article 26(3) in cases where products are invoiced in a currency other than euro,
amounts in the national currencies of the Contracting Parties equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed annually by each of the
countries concerned.
2. A consignment shall benefit from the provisions of Article 21(1)(b) or Article 26(3) by reference to the currency in which the invoice is drawn up,
according to the amount fixed by the country concerned.
3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that currency of the amounts expressed in euro as at the first
working day of October. The amounts shall be communicated to the European Commission by 15 October and shall apply from 1 January the following
year. The European Commission shall notify all countries concerned of the relevant amounts.
4. A country may round up or down the amount resulting from the conversion into its national currency of an amount expressed in euro. The
rounded-off amount may not differ from the amount resulting from the conversion by more than 5 %. A country may retain unchanged its national
currency equivalent of an amount expressed in euro if, at the time of the annual adjustment provided for in paragraph 3, the conversion of that amount,
prior to any rounding-off, results in an increase of less than 15 % in the national currency equivalent. The national currency equivalent may be retained
unchanged if the conversion were to result in a decrease in that equivalent value.
5. The amounts expressed in euro shall be reviewed by the Joint Committee at the request of any Contracting Party. When carrying out this
review, the Joint Committee shall consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For this purpose, it may decide
to modify the amounts expressed in euro.
TITLE VI
ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE COOPERATION
Article 31
Administrative cooperation

1. The customs authorities of the Contracting Parties shall provide each other, through the European Commission, with specimen impressions of
stamps used in their customs offices for the issue of movement certificates EUR.1 and EUR-MED, and with the addresses of the customs authorities
responsible for verifying those certificates, origin declarations and origin declarations EUR-MED.
2. In order to ensure the proper application of this Convention, the Contracting Parties shall assist each other, through the competent customs
administrations, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1 and EUR-MED, the origin declarations and the origin declarations
EUR-MED and the correctness of the information given in these documents.
Article 32
Verification of proofs of origin
1. Subsequent verifications of proofs of origin shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing Contracting
Party have reasonable doubts as to the authenticity of such documents, the originating status of the products concerned or the fulfilment of the other
requirements of this Convention.
2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the importing Contracting Party shall return the
movement certificate EUR.1 or EUR-MED and the invoice, if it has been submitted, the origin declaration or the origin declaration EUR-MED, or a copy
of these documents, to the customs authorities of the exporting Contracting Party giving, where appropriate, the reasons for the request for verification.
Any documents and information obtained suggesting that the information given on the proof of origin is incorrect shall be forwarded in support of the
request for verification.
3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the exporting Contracting Party. For this purpose, they shall have the right to
call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter′s accounts or any other check considered appropriate.
4. If the customs authorities of the importing Contracting Party decide to suspend the granting of preferential treatment to the products concerned
while awaiting the results of the verification, release of the products shall be offered to the importer subject to any precautionary measures judged
necessary.
5. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results thereof as soon as possible. These results shall indicate
clearly whether the documents are authentic and whether the products concerned may be considered as products originating in one of the Contracting
Parties and fulfil the other requirements of this Convention.
6. If in cases of reasonable doubt there is no reply within ten months of the date of the verification request or if the reply does not contain
sufficient information to determine the authenticity of the document in question or the real origin of the products, the requesting customs authorities
shall, except in exceptional circumstances, refuse entitlement to the preferences.
Article 33
Dispute settlement
Where disputes arise in relation to the verification procedures of Article 32 which cannot be settled between the customs authorities requesting a
verification and the customs authorities responsible for carrying out this verification, they shall be submitted to the bilateral body established by the
relevant Agreement. Where disputes other than those related to the verification procedures of Article 32 arise in relation to the interpretation of this
Convention, they shall be submitted to the Joint Committee.
In all cases the settlement of disputes between the importer and the customs authorities of the importing Contracting Party shall take place under
the legislation of that country.
Article 34
Penalties
Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect information for the
purpose of obtaining a preferential treatment for products.
Article 35
Free zones

1. The Contracting Parties shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin, which in the course of
transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations
designed to prevent their deterioration.
2. By way of derogation from paragraph 1, when products originating in a Contracting Party are imported into a free zone under cover of a proof
of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement certificate EUR.1 or EUR-MED at the exporter′s
request, if the treatment or processing undergone complies with this Convention.
ANNEX I
Introductory notes to the list in Annex II
Note 1:
The list sets out the conditions required for all products to be considered as sufficiently worked or processed within the meaning of Article 5 of this
Appendix.
Note 2:
2.1. The first two columns in the list describe the product obtained. The first column gives the heading number or chapter number used in the
Harmonised System and the second column gives the description of goods used in that system for that heading or chapter. For each entry in the first
two columns, a rule is specified in column 3 or 4.
Where, in some cases, the entry in the first column is preceded by an ′ex′, this signifies that the rules in column 3 or 4 apply only to the part of
that heading as described in column 2.
2.2. Where several heading numbers are grouped together in column 1 or a chapter number is given and the description of products in column 2
is therefore given in general terms, the adjacent rules in column 3 or 4 apply to all products which, under the Harmonised System, are classified in
headings of the chapter or in any of the headings grouped together in column 1.
2.3. Where there are different rules in the list applying to different products within a heading, each indent contains the description of that part of
the heading covered by the adjacent rules in column 3 or 4.
2.4. Where, for an entry in the first two columns, a rule is specified in both columns 3 and 4, the exporter may opt to apply either the rule set out
in column 3 or that set out in column 4. If no origin rule is given in column 4, the rule set out in column 3 is to be applied.
Note 3:
3.1. The provisions of Article 5 of this Appendix, concerning products having acquired originating status which are used in the manufacture of
other products, shall apply regardless of whether this status has been acquired inside the factory where these products are used or in another factory in
a Contracting Party.

Example:
An engine of heading 8407, for which the rule states that the value of the non-originating materials which may be incorporated may not exceed 40 % of the ex-works price, is made
from other alloy steel roughly shaped by forging′ of heading ex 7224.
If this forging has been forged in the European Union from a non-originating ingot, it has already acquired originating status by virtue of the rule for heading ex 7224 in the list. The
forging can then count as originating in the value-calculation for the engine, regardless of whether it was produced in the same factory or in another factory in the European Union. The value
of the non-originating ingot is thus not taken into account when adding up the value of the non-originating materials used.

3.2. The rule in the list represents the minimum amount of working or processing required, and the carrying-out of more working or processing
also confers originating status; conversely, the carrying-out of less working or processing cannot confer originating status. Thus, if a rule provides that
non-originating material, at a certain level of manufacture, may be used, the use of such material at an earlier stage of manufacture is allowed, and the
use of such material at a later stage is not.
3.3. Without prejudice to Note 3.2, where a rule uses the expression Manufacture from materials of any heading′, then materials of any
heading(s) (even materials of the same description and heading as the product) may be used, subject, however, to any specific limitations which may
also be contained in the rule.

However, the expression Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading …′ or Manufacture from materials of
any heading, including other materials of the same heading as the product′ means that materials of any heading(s) may be used, except those of the
same description as the product as given in column 2 of the list.
3.4. When a rule in the list specifies that a product may be manufactured from more than one material, this means that one or more materials
may be used. It does not require that all be used.

Example:
The rule for fabrics of headings 5208 to 5212 provides that natural fibres may be used and that chemical materials, among other materials, may also be used. This does not mean
that both have to be used; it is possible to use one or the other, or both.
3.5. Where a rule in the list specifies that a product must be manufactured from a particular material, the condition does not prevent the use of other materials which, because of their
inherent nature, cannot satisfy the rule. (See also Note 6.2 below in relation to textiles).
Example:
The rule for prepared foods of heading 1904, which specifically excludes the use of cereals and their derivatives, does not prevent the use of mineral salts, chemicals and other
additives which are not products from cereals.
However, this does not apply to products which, although they cannot be manufactured from the particular materials specified in the list, can be produced from a material of the same
nature at an earlier stage of manufacture.
Example:
In the case of an article of apparel of ex Chapter 62 made from non-woven materials, if the use of only non-originating yarn is allowed for this class of article, it is not possible to start
from non-woven cloth – even if non-woven cloths cannot normally be made from yarn. In such cases, the starting material would normally be at the stage before yarn – that is, the fibre
stage.

3.6. Where, in a rule in the list, two percentages are given for the maximum value of non-originating materials that can be used, then these
percentages may not be added together. In other words, the maximum value of all the non-originating materials used may never exceed the higher of
the percentages given. Furthermore, the individual percentages must not be exceeded, in relation to the particular materials to which they apply.
Note 4:
4.1. The term natural fibres′ is used in the list to refer to fibres other than artificial or synthetic fibres. It is restricted to the stages before spinning
takes place, including waste, and, unless otherwise specified, includes fibres which have been carded, combed or otherwise processed, but not spun.
4.2. The term natural fibres′ includes horsehair of heading 0511, silk of headings 5002 and 5003, as well as wool fibres and fine or coarse
animal hair of headings 5101 to 5105, cotton fibres of headings 5201 to 5203, and other vegetable fibres of headings 5301 to 5305.
4.3. The terms textile pulp′, chemical materials′ and paper-making materials′ are used in the list to describe the materials, not classified in
Chapters 50 to 63, which can be used to manufacture artificial, synthetic or paper fibres or yarns.
4.4. The term man-made staple fibres′ is used in the list to refer to synthetic or artificial filament tow, staple fibres or waste, of headings 5501 to
5507.
Note 5:
5.1. Where, for a given product in the list, reference is made to this Note, the conditions set out in column 3 shall not be applied to any basic
textile materials used in the manufacture of this product and which, taken together, represent 10 % or less of the total weight of all the basic textile
materials used. (See also Notes 5.3 and 5.4).
5.2. However, the tolerance mentioned in Note 5.1 may be applied only to mixed products which have been made from two or more basic textile
materials.
The following are the basic textile materials:
– silk,
– wool,
– coarse animal hair,
– fine animal hair,
– horsehair,
– cotton,
– paper-making materials and paper,
– flax,

– true hemp,
– jute and other textile bast fibres,
– sisal and other textile fibres of the genus Agave,
– coconut, abaca, ramie and other vegetable textile fibres,
– synthetic man-made filaments,
– artificial man-made filaments,
– current-conducting filaments,
– synthetic man-made staple fibres of polypropylene,
– synthetic man-made staple fibres of polyester,
– synthetic man-made staple fibres of polyamide,
– synthetic man-made staple fibres of polyacrylonitrile,
– synthetic man-made staple fibres of polyimide,
– synthetic man-made staple fibres of polytetrafluoroethylene,
– synthetic man-made staple fibres of poly(phenylene sulphide),
– synthetic man-made staple fibres of poly(vinyl chloride),
– other synthetic man-made staple fibres,
– artificial man-made staple fibres of viscose,
– other artificial man-made staple fibres,
– yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped,
– yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyester, whether or not gimped,
– products of heading 5605 (metallised yarn) incorporating strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not
coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of
plastic film,
– other products of heading 5605.

Example:
A yarn, of heading 5205, made from cotton fibres of heading 5203 and synthetic staple fibres of heading 5506, is a mixed yarn. Therefore, non-originating synthetic staple fibres
which do not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp) may be used, provided that their total weight does not exceed 10 % of the weight of
the yarn.
Example:
A woollen fabric, of heading 5112, made from woollen yarn of heading 5107 and synthetic yarn of staple fibres of heading 5509, is a mixed fabric. Therefore, synthetic yarn which
does not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp), or woollen yarn which does not satisfy the origin-rules (which require manufacture from
natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning), or a combination of the two, may be used, provided that their total weight does not exceed 10 % of the weight of the
fabric.
Example:
Tufted textile fabric, of heading 5802, made from cotton yarn of heading 5205 and cotton fabric of heading 5210, is a only mixed product if the cotton fabric is itself a mixed fabric
made from yarns classified in two separate headings, or if the cotton yarns used are themselves mixtures.
Example:
If the tufted textile fabric concerned had been made from cotton yarn of heading 5205 and synthetic fabric of heading 5407, then, obviously, the yarns used are two separate basic
textile materials and the tufted textile fabric is, accordingly, a mixed product.

5.3. In the case of products incorporating yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped′,
this tolerance is 20 % in respect of this yarn.
5.4. In the case of products incorporating strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with
aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film′, this
tolerance is 30 % in respect of this strip.
Note 6:

6.1. Where, in the list, reference is made to this Note, textile materials (with the exception of linings and interlinings), which do not satisfy the rule
set out in the list in column 3 for the made-up product concerned, may be used, provided that they are classified in a heading other than that of the
product and that their value does not exceed 8 % of the ex-works price of the product.
6.2. Without prejudice to Note 6.3, materials, which are not classified within Chapters 50 to 63, may be used freely in the manufacture of textile
products, whether or not they contain textiles.

Example:
If a rule in the list provides that, for a particular textile item (such as trousers), yarn must be used, this does not prevent the use of metal items, such as buttons, because buttons are
not classified within Chapters 50 to 63. For the same reason, it does not prevent the use of slide-fasteners, even though slide-fasteners normally contain textiles.

6.3. Where a percentage rule applies, the value of materials which are not classified within Chapters 50 to 63 must be taken into account when
calculating the value of the non-originating materials incorporated.
Note 7:
7.1. For the purposes of headings ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, the specific processes′ are the following:
(a) vacuum-distillation;
(b) redistillation by a very thorough fractionation process;
(c) cracking;
(d) reforming;
(e) extraction by means of selective solvents;
(f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride;
neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;
(g) polymerisation;
(h) alkylation;
(i) isomerisation.
7.2. For the purposes of headings 2710, 2711 and 2712, the specific processes′ are the following:
(a) vacuum-distillation;
(b) redistillation by a very thorough fractionation process;
(c) cracking;
(d) reforming;
(e) extraction by means of selective solvents;
(f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride;
neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;
(g) polymerisation;
(h) alkylation;
(i) isomerisation;
(j) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, desulphurisation with hydrogen, resulting in a reduction of at least 85 % of the sulphur content
of the products processed (ASTM D 1266-59 T method);
(k) in respect of products of heading 2710 only, deparaffining by a process other than filtering;
(l) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, treatment with hydrogen, at a pressure of more than 20 bar and a temperature of more than
250 °C, with the use of a catalyst, other than to effect desulphurisation, when the hydrogen constitutes an active element in a chemical reaction. The
further treatment, with hydrogen, of lubricating oils of heading ex 2710 (e.g. hydrofinishing or decolourisation), in order, more especially, to improve
colour or stability shall not, however, be deemed to be a specific process;
(m) in respect of fuel oils of heading ex 2710 only, atmospheric distillation, on condition that less than 30 % of these products distils, by volume,
including losses, at 300 °C, by the ASTM D 86 method;
(n) in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils of heading ex 2710 only, treatment by means of a high-frequency electrical brush
discharge;
(o) in respect of crude products (other than petroleum jelly, ozokerite, lignite wax or peat wax, paraffin wax containing by weight less than 0.75 %
of oil) of heading ex 2712 only, de-oiling by fractional crystallisation.

7.3. For the purposes of headings ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, simple operations, such as cleaning, decanting,
desalting, water separation, filtering, colouring, marking, obtaining a sulphur content as a result of mixing products with different sulphur contents, or
any combination of these operations or like operations, do not confer origin.
ANNEX II
List of working or processing
required to be carried out on non-originating materials in order
for the product manufactured to obtain originating status

ANNEX III a
Specimens of movement certificate EUR.1 and application
for a movement certificate EUR.1
Printing instructions
1. Each form shall measure 210 × 297 mm; a tolerance of up to minus 5 mm or plus 8 mm in the length may be allowed. The paper used must be
white, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than 25 g/m2. It shall have a printed green guilloche pattern background

making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.
2. The competent authorities of the Contracting Parties may reserve the right to print the forms themselves or may have them printed by
approved printers. In the latter case, each form shall include a reference to such approval. Each form shall bear the name and address of the printer or
a mark by which the printer can be identified. It shall also bear a serial number, either printed or not, by which it can be identified.

ANNEX III b
Specimens of movement certificate EUR-MED and application
for a movement certificate EUR-MED
Printing instructions
1. Each form shall measure 210 × 297 mm; a tolerance of up to minus 5 mm or plus 8 mm in the length may be allowed. The paper used shall be
white, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than 25 g/m2. It shall have a printed green guilloche pattern background
making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.
2. The competent authorities of the Contracting Parties may reserve the right to print the forms themselves or may have them printed by
approved printers. In the latter case, each form shall include a reference to such approval. Each form shall bear the name and address of the printer or
a mark by which the printer can be identified. It shall also bear a serial number, either printed or not, by which it can be identified.

ANNEX IV a
Text of the origin declaration
The origin declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have
to be reproduced.

ANNEX IVb
Text of the origin declaration EUR-MED
The origin declaration EUR-MED, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes.
However, the footnotes do not have to be reproduced.

ANNEX V
List of Contracting Parties
which do not apply provisions on partial drawback as
provided for in Article 14(7) of this Appendix

1. The European Union,
2. The EFTA States,
3. The Republic of Turkey,
4. The State of Israel,
5. The Faroe Islands,
6. The participants in the European Union′s Stabilisation and Association Process.
Appendix II

Special provisions derogating from the provisions laid down in appendix I
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Article 1
The Contracting Parties may apply in their bilateral trade special provisions derogating from the provisions laid down in Appendix I.
Those special provisions are laid down in the Annexes to this Appendix.
Article 2
Goods originating in Ceuta and Melilla, Andorra and San Marino shall be treated as originating products in diagonal trade as referred to in Article
3 of Appendix I, provided a certificate EUR-MED or an origin declaration EUR-MED has been issued in the country of origin.
ANNEX I
Trade between the European Union and the participants in the
European Union′s Stabilisation and Association Process
Article 1

The products listed below shall be excluded from cumulation provided for in Article 3 of Appendix I, if:
(a) the country of final destination is the European Union, and:
(i) the materials used in the manufacture of these products are originating in any of the participants in the European Union′s
Stabilisation and Association Process; or
(ii) these products have acquired their origin on the basis of working or processing carried out in any of the participants in the
European Union′s Stabilisation and Association Process; or
(b) the country of final destination is any of the participants in the European Union′s Stabilisation and Association Process, and:
(i) the materials used in the manufacture of these products are originating in the European Union; or
(ii) these products have acquired their origin on the basis of working or processing carried out in the European Union.
CN-Code
Description
1704 90 99 Other sugar confectionery, not containing cocoa
1806 10 30 Chocolate and other food preparations containing cocoa
1806 10 90 – Cocoa powder, containing added sugar or sweetening matter:
– – Containing 65 % or more but less than 80 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or
isoglucose expressed as sucrose
– – Containing 80 % or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose
expressed as sucrose
1806 20 95 – Other food preparations containing cocoa in block, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder,
granular or other bulk form in containers or immediate packaging of a content exceeding 2 kg
– – Other
– – – Other
1901 90 99 Malt extract, food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than
40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included, food preparations of
goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a
totally defatted basis, not elsewhere specified or included
– Other
– – Other (than malt extract)
– – – Other
2101 12 98 Other preparations with a basis of coffee
2101 20 98 Other preparations with a basis of tea or mate
2106 90 59 Food preparations not elsewhere specified or included
– Other
– – Other
2106 90 98 Food preparations not elsewhere specified or included:
– Other (than protein concentrates and textured protein substances)
– – Other
– – – Other
3302 10 29 Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these
substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind
used for the manufacture of beverages:
– Of a kind used in the food or drink industries
– – Of the type used in the drink industries:
– – – Preparations containing all flavouring agents characterizing a beverage:
– – – – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0.5 %
– – – – Other:

– – – – – Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose, or starch or containing, by weight, less than 1.5 %
milkfat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch
– – – – – Other

ANNEX II
Trade between the European Union and the People′s
Democratic Republic of Algeria
Article 1
Products having acquired their origin by application of the provisions foreseen in this Annex shall be excluded from cumulation
as referred to in Article 3 of Appendix I.
Article 2
Cumulation in the European Union
For the purpose of implementing Article 2(1)(b) of Appendix I, working or processing carried out in Algeria, Morocco, or Tunisia
shall be considered as having been carried out in the European Union when the products obtained undergo subsequent working or
processing in the European Union. Where, pursuant to this provision, the originating products are obtained in two or more of the
countries concerned, they shall be considered as originating in the European Union only if the working or processing goes beyond the
operations referred to in Article 6 of Appendix I.
Article 3
Cumulation in Algeria
For the purpose of implementing Article 2(1)(b) of Appendix I, working or processing carried out in the European Union, in
Morocco or Tunisia shall be considered as having been carried out in Algeria when the products obtained undergo subsequent
working or processing in Algeria. Where, pursuant to this provision, the originating products are obtained in two or more of the
countries concerned, they shall be considered as originating in Algeria only if the working or processing goes beyond the operations
referred to in Article 6 of Appendix I.
Article 4
Proofs of origin
1. Without prejudice to Article 16(4) and (5) of Appendix I, a movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs
authorities of a Member State of the European Union or of Algeria if the products concerned can be considered as products
originating in the European Union or in Algeria, with application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of this Annex, and
fulfil the other requirements of Appendix I.
2. Without prejudice to Article 21(2) and (3) of Appendix I, an origin declaration may be made out if the products concerned can
be considered as products originating in the European Union or in Algeria, with application of the cumulation referred to in Articles 2
and 3 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I.
Article 5
Supplier′s declarations
1. When a movement certificate EUR.1 is issued, or an origin declaration is made out, in the European Union or Algeria for
originating products, in the manufacture of which goods coming from Algeria, Morocco, Tunisia or the European Union which have
undergone working or processing in these countries without having obtained preferential originating status, have been used, account
shall be taken of the supplier′s declaration given for those goods in accordance with this Article.
2. The supplier′s declaration referred to in paragraph 1 shall serve as evidence of the working or processing undergone in
Algeria, Morocco, Tunisia or the European Union by the goods concerned for the purpose of determining whether the products in the

manufacture of which those goods are used, may be considered as products originating in the European Union or Algeria and fulfil
the other requirements of Appendix I.
3. A separate supplier′s declaration shall, except in the cases provided in paragraph 4, be made out by the supplier for each
consignment of goods in the form prescribed in Annex A on a sheet of paper annexed to the invoice, the delivery note or any other
commercial document describing the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified.
4. Where a supplier regularly supplies a particular customer with goods for which the working or processing undergone in
Algeria, Morocco, Tunisia or the European Union is expected to remain constant for considerable periods of time, he may provide a
single supplier′s declaration to cover subsequent consignments of those goods (hereinafter referred to as a long-term supplier′s
declaration′).
A long-term supplier′s declaration may normally be valid for a period of up to one year from the date of making out the
declaration. The customs authorities of the country where the declaration is made out lay down the conditions under which longer
periods may be used.
The long-term supplier′s declaration shall be made out by the supplier in the form prescribed in Annex B and shall describe the
goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified. It shall be provided to the customer concerned before he is
supplied with the first consignment of goods covered by that declaration or together with his first consignment.
The supplier shall inform his customer immediately if the long-term supplier′s declaration is no longer applicable to the goods
supplied.
5. The supplier′s declarations referred to in paragraphs 3 and 4 shall be typed or printed using one of the languages in which
the Agreement is drawn up, in accordance with the provisions of the national law of the country where the declaration is made out,
and shall bear the original signature of the supplier in manuscript. The declaration may also be handwritten; in such a case, it shall be
written in ink in printed characters.
6. The supplier making out a declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of
the country where the declaration is made out, all appropriate documents proving that the information given on that declaration is
correct.
Article 6
Supporting documents
Supplier′s declarations proving the working or processing undergone in the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia by
materials used, made out in one of these countries, shall be treated as a document referred to in Articles 16(3) and 21(5) of Appendix
I and Article 5(6) of this Annex used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an origin
declaration may be considered as products originating in the European Union or in Algeria and fulfil the other requirements of
Appendix I.
Article 7
Preservation of supplier′s declarations
The supplier making out a supplier′s declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all the
invoices, delivery notes or other commercial documents to which that declaration is annexed as well as the documents referred to in
Article 5(6).
The supplier making out a long-term supplier′s declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all
the invoices, delivery notes or other commercial documents concerning goods covered by that declaration sent to the customer
concerned, as well as the documents referred to in Article 5(6). This period shall begin from the date of expiry of validity of the longterm supplier′s declaration.
Article 8
Administrative cooperation
In order to ensure the proper application of this Annex, the European Union and Algeria shall assist each other, through the
competent customs authorities, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1, the origin declar ations or the
supplier′s declarations and the correctness of the information given in these documents.

Article 9
Verification of supplier′s declarations
1. Subsequent verifications of supplier′s declarations or long-term supplier′s declarations may be carried out at random or
whenever the customs authorities of the country where such declarations have been taken into account to issue a movement
certificate EUR.1 or to make out an origin declaration, have reasonable doubts as to the authenticity of the document or the
correctness of the information given in this document.
2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the country referred to in
paragraph 1 shall return the supplier′s declaration or the long-term supplier′s declaration and invoices, delivery notes or other
commercial documents concerning goods covered by such declaration, to the customs authorities of the country where the
declaration was made out, giving, where appropriate, the reasons of substance or form of the request for verification.
They shall forward, in support of the request for subsequent verification, any documents and information that have been
obtained suggesting that the information given in the supplier′s declaration or the long-term supplier′s declaration is incorrect.
3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the country where the supplier′s declaration or the longterm supplier′s declaration was made out. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and carry out any
inspection of the supplier′s accounts or any other check which they consider appropriate.
4. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results thereof as soon as possible. These
results shall indicate clearly whether the information given in the supplier′s declaration or the long-term supplier′s declaration is
correct and make it possible for them to determine whether and to what extent such declaration could be taken into account for
issuing a movement certificate EUR.1 or for making out an origin declaration.
Article 10
Sanctions
Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect
information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.
Article 11
Free zones
1. The European Union and Algeria shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of
origin, which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not
undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.
2. By way of derogation from paragraph 1, when products originating in the European Union or Algeria are imported into a free
zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement
certificate EUR.1 at the exporter′s request, if the treatment or processing undergone complies with the provisions of this Convention.
ANNEX III
Trade between the European Union and the Kingdom of Morocco
Article 1
Products having acquired their origin by application of the provisions foreseen in this Annex shall be excluded from cumulation
as referred to in Article 3 of Appendix I.
Article 2
Cumulation in the European Union
For the purpose of implementing Article 2(1)(b) of Appendix I, working or processing carried out in Algeria, Morocco or Tunisia
shall be considered as having been carried out in the European Union when the products obtained undergo subsequent working or
processing in the European Union. Where, pursuant to this provision, the originating products are obtained in two or more of the

countries concerned, they shall be considered as originating in the European Union only if the working or processing goes beyond the
operations referred to in Article 6 of Appendix I.
Article 3
Cumulation in Morocco
For the purpose of implementing Article 2(1)(b) of Appendix I, working or processing carried out in the European Union, Algeria
or Tunisia shall be considered as having been carried out in Morocco when the products obtained undergo subsequent working or
processing in Morocco. Where, pursuant to this provision, the originating products are obtained in two or more of the countries
concerned, they shall be considered as originating in Morocco only if the working or processing goes beyond the operations referred
to in Article 6 of Appendix I.
Article 4
Proofs of origin
1. Without prejudice to Article 16(4) and (5) of Appendix I, a movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs
authorities of a Member State of the European Union or of Morocco if the products concerned can be considered as products
originating in the European Union or in Morocco, with application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of this Annex, and
fulfil the other requirements of Appendix I.
2. Without prejudice to Article 21(2) and (3) of Appendix I, an origin declaration may be made out if the products concerned can
be considered as products originating in the European Union or in Morocco, with application of the cumulation referred to in Articles 2
and 3 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I.
Article 5
Supplier′s declarations
1. When a movement certificate EUR.1 is issued, or an origin declaration is made out, in the European Union or Morocco for
originating products, in the manufacture of which goods coming from Algeria, Morocco, Tunisia or the European Union which have
undergone working or processing in these countries without having obtained preferential originating status, have been used, account
shall be taken of the supplier′s declaration given for those goods in accordance with this Article.
2. The supplier′s declaration referred to in paragraph 1 shall serve as evidence of the working or processing undergone in
Algeria, Morocco, Tunisia or the European Union by the goods concerned for the purpose of determining whether the products in the
manufacture of which these goods are used, may be considered as products originating in the European Union or Morocco and fulfil
the other requirements of Appendix I.
3. A separate supplier′s declaration shall, except in the cases provided in paragraph 4, be made out by the supplier for each
consignment of goods in the form prescribed in Annex A on a sheet of paper annexed to the invoice, the delivery note or any other
commercial document describing the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified.
4. Where a supplier regularly supplies a particular customer with goods for which the working or processing undergone in
Algeria, Morocco, Tunisia or the European Union is expected to remain constant for considerable periods of time, he may provide a
single supplier′s declaration to cover subsequent consignments of those goods (hereinafter referred to as a long-term supplier′s
declaration′).
A long-term supplier′s declaration may normally be valid for a period of up to one year from the date of making out the
declaration. The customs authorities of the country where the declaration is made out lay down the conditions under which longer
periods may be used.
The long-term supplier′s declaration shall be made out by the supplier in the form prescribed in Annex B and shall describe the
goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified. It shall be provided to the customer concerned before he is
supplied with the first consignment of goods covered by that declaration or together with his first consignment.
The supplier shall inform his customer immediately if the long-term supplier′s declaration is no longer applicable to the goods
supplied.
5. The supplier′s declarations referred to in paragraphs 3 and 4 shall be typed or printed using one of the languages in which
the Agreement is drawn up, in accordance with the provisions of the national law of the country where the declaration is made out,

and shall bear the original signature of the supplier in manuscript. The declaration may also be handwritten; in such a case, it shall be
written in ink in printed characters.
6. The supplier making out a declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of
the country where the declaration is made out, all appropriate documents proving that the information given on that declaration is
correct.
Article 6
Supporting documents
Supplier′s declarations proving the working or processing undergone in the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia by
materials used, made out in one of these countries, shall be treated as a document referred to in Articles 16(3) and 21(5) of Appendix
I and Article 5(6) of this Annex used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an origin
declaration may be considered as products originating in the European Union or in Morocco and fulfil the other requirements of
Appendix I.
Article 7
Preservation of supplier′s declarations
The supplier making out a supplier′s declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all the
invoices, delivery notes or other commercial documents to which this declaration is annexed as well as the documents referred to in
Article 5(6).
The supplier making out a long-term supplier′s declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all
the invoices, delivery notes or other commercial documents concerning goods covered by that declaration sent to the customer
concerned, as well as the documents referred to in Article 5(6). This period shall begin from the date of expiry of validity of the longterm supplier′s declaration.
Article 8
Administrative cooperation
In order to ensure the proper application of this Annex, the European Union and Morocco shall assist each other, through the
competent customs authorities, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1, the origin declarations or the
supplier′s declarations and the correctness of the information given in these documents.
Article 9
Verification of supplier′s declarations
1. Subsequent verifications of supplier′s declarations or long-term supplier′s declarations may be carried out at random or
whenever the customs authorities of the country where such declarations have been taken into account to issue a movement
certificate EUR.1 or to make out an origin declaration, have reasonable doubts as to the authenticity of the document or the
correctness of the information given in this document.
2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the country referred to in
paragraph 1 shall return the supplier′s declaration or the long-term supplier′s declaration and invoices, delivery notes or other
commercial documents concerning goods covered by such declaration, to the customs authorities of the country where the
declaration was made out, giving, where appropriate, the reasons of substance or form of the request for verification.
They shall forward, in support of the request for subsequent verification, any documents and information that have been
obtained suggesting that the information given in the supplier′s declaration or the long-term supplier′s declaration is incorrect.
3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the country where the supplier′s declaration or the longterm supplier′s declaration was made out. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and carry out any
inspection of the supplier′s accounts or any other check which they consider appropriate.
4. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results thereof as soon as possible. These
results shall indicate clearly whether the information given in the supplier′s declaration or the long-term supplier′s declaration is
correct and make it possible for them to determine whether and to what extent such declaration could be taken into account for
issuing a movement certificate EUR.1 or for making out an origin declaration.

Article 10
Sanctions
Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect
information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.
Article 11
Free zones
1. The European Union and Morocco shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of
origin, which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not
undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.
2. By way of derogation from paragraph 1, when products originating in the European Union or Morocco are imported into a
free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new
movement certificate EUR.1 at the exporter′s request, if the treatment or processing undergone complies with the provisions of this
Convention.
ANNEX IV
Trade between the European Union and the Republic of Tunisia
Article 1
Products having acquired their origin by application of the provisions foreseen in this Annex shall be excluded from cumulation
as referred to in Article 3 of Appendix I.
Article 2
Cumulation in the European Union
For the purpose of implementing Article 2(1)(b) of Appendix I, working or processing carried out in Algeria, Morocco or Tunisia
shall be considered as having been carried out in the European Union when the products obtained undergo subsequent working or
processing in the European Union. Where, pursuant to this provision, the originating products are obtained in two or more of the
countries concerned, they shall be considered as originating in the European Union only if the working or processing goes beyond the
operations referred to in Article 6 of Appendix I.
Article 3
Cumulation in Tunisia
For the purpose of implementing Article 2(1)(b) of Appendix I, working or processing carried out in the European Union, Algeria
or Morocco shall be considered as having been carried out in Tunisia when the products obtained undergo subsequent working or
processing in Tunisia. Where, pursuant to this provision, the originating products are obtained in two or more of the countries
concerned, they shall be considered as originating in Tunisia only if the working or processing goes beyond the operations referred to
in Article 6 of Appendix I.
Article 4
Proofs of origin
1. Without prejudice to Article 16(4) and (5) of Appendix I, a movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs
authorities of a Member State of the European Union or of Tunisia if the products concerned can be considered as products
originating in the European Union or in Tunisia, with application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of this Annex, and
fulfil the other requirements of Appendix I.

2. Without prejudice to Article 21(2) and (3) of Appendix I, an origin declaration may be made out if the products concerned
may be considered as products originating in the European Union or in Tunisia, with application of the cumulation referred to in
Articles 2 and 3 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I.
Article 5
Supplier′s declarations
1. When a movement certificate EUR.1 is issued, or an origin declaration is made out, in the European Union or Tunisia for
originating products, in the manufacture of which goods coming from Algeria, Morocco, Tunisia or the European Union which have
undergone working or processing in these countries without having obtained preferential originating status, have been used, account
shall be taken of the supplier′s declaration given for those goods in accordance with this Article.
2. The supplier′s declaration referred to in paragraph 1 shall serve as evidence of the working or processing undergone in
Algeria, Morocco, Tunisia or the European Union by the goods concerned for the purpose of determining whether the products in the
manufacture of which these goods are used, can be considered as products originating in the European Union or Tunisia and fulfil the
other requirements of Appendix I.
3. A separate supplier′s declaration shall, except in the cases provided in paragraph 4, be made out by the supplier for each
consignment of goods in the form prescribed in Annex A on a sheet of paper annexed to the invoice, the delivery note or any other
commercial document describing the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified.
4. Where a supplier regularly supplies a particular customer with goods for which the working or processing undergone in
Algeria, Morocco, Tunisia or the European Union is expected to remain constant for considerable periods of time, he may provide a
single supplier′s declaration to cover subsequent consignments of those goods (hereinafter referred to as a long-term supplier′s
declaration′).
A long-term supplier′s declaration may normally be valid for a period of up to one year from the date of making out the
declaration. The customs authorities of the country where the declaration is made out lay down the conditions under which longer
periods may be used.
The long-term supplier′s declaration shall be made out by the supplier in the form prescribed in Annex B and shall describe the
goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified. It shall be provided to the customer concerned before he is
supplied with the first consignment of goods covered by that declaration or together with his first consignment.
The supplier shall inform his customer immediately if the long-term supplier′s declaration is no longer applicable to the goods
supplied.
5. The supplier′s declarations referred to in paragraphs 3 and 4 shall be typed or printed using one of the languages in which
the Agreement is drawn up, in accordance with the provisions of the national law of the country where the declaration is made out,
and shall bear the original signature of the supplier in manuscript. The declaration may also be handwritten; in such a case, it shall be
written in ink in printed characters.
6. The supplier making out a declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of
the country where the declaration is made out, all appropriate documents proving that the information given on that declaration is
correct.
Article 6
Supporting documents
Supplier′s declarations proving the working or processing undergone in the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia by
materials used, made out in one of these countries, shall be treated as a document referred to in Articles 16(3) and 21(5) of Appendix
I and Article 5(6) of this Annex used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an origin
declaration may be considered as products originating in the European Union or in Tunisia and fulfil the other requirements of
Appendix I.
Article 7
Preservation of supplier′s declarations
The supplier making out a supplier′s declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all the
invoices, delivery notes or other commercial document to which this declaration is annexed as well as the documents referred to in

Article 5(6).
The supplier making out a long-term supplier′s declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all
the invoices, delivery notes or other commercial documents concerning goods covered by such declaration sent to the customer
concerned, as well as the documents referred to in Article 5(6). This period shall begin from the date of expiry of validity of the longterm supplier′s declaration.
Article 8
Administrative cooperation
In order to ensure the proper application of this Annex, the European Union and Tunisia shall assist each other, through the
competent customs authorities, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1, the origin declarations or the
supplier′s declarations and the correctness of the information given in these documents.
Article 9
Verification of supplier′s declarations
1. Subsequent verifications of supplier′s declarations or long-term supplier′s declarations may be carried out at random or
whenever the customs authorities of the country where such declarations have been taken into account to issue a movement
certificate EUR.1 or to make out an origin declaration, have reasonable doubts as to the authenticity of the document or the
correctness of the information given in this document.
2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the country referred to in
paragraph 1 shall return the supplier′s declaration or the long-term supplier′s declaration and invoices, delivery notes or other
commercial documents concerning goods covered by such declaration, to the customs authorities of the country where the
declaration was made out, giving, where appropriate, the reasons of substance or form of the request for verification.
They shall forward, in support of the request for subsequent verification, any documents and information that have been
obtained suggesting that the information given in the supplier′s declaration or the long-term supplier′s declaration is incorrect.
3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the country where the supplier′s declaration or the longterm supplier′s declaration was made out. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and carry out any
inspection of the supplier′s accounts or any other check which they consider appropriate.
4. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results thereof as soon as possible. These
results shall indicate clearly whether the information given in the supplier′s declaration or the long-term supplier′s declaration is
correct and make it possible for them to determine whether and to what extent such declaration could be taken into account for
issuing a movement certificate EUR.1 or for making out an origin declaration.
Article 10
Sanctions
Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect
information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.
Article 11
Free zones
1. The European Union and Tunisia shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of
origin, which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not
undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.
2. By way of derogation from paragraph 1, when products originating in the European Union or Tunisia are imported into a free
zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement
certificate EUR.1 at the exporter′s request, if the treatment or processing undergone complies with the provisions of this Convention.
ANNEX V

Ceuta and Melilla
Article 1
Application of this Convention
1. The term European Union′ shall not cover Ceuta and Melilla.
2. Products originating in a Contracting Party other than the European Union, when imported into Ceuta or Melilla, shall enjoy
in all respects the same customs regime as that which is applied to products originating in the customs territory of the European
Union under Protocol 2 of the Act of Accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic to the European Communities.
The Contracting Parties other than the European Union shall grant to imports of products covered by the relevant Agreement and
originating in Ceuta and Melilla the same customs regime as that which is granted to products imported from and originating in the
European Union.
3. For the purpose of the application of paragraph 2 concerning products originating in Ceuta and Melilla, this Convention shall
apply mutatis mutandis subject to the special conditions set out in Article 2.
Article 2
Special conditions
1. Providing they have been transported directly in accordance with the provisions of Article 12 of Appendix I the following shall
be considered as:
(1) products originating in Ceuta and Melilla:
(a) products wholly obtained in Ceuta and Melilla;
(b) products obtained in Ceuta and Melilla in the manufacture of which products other than those referred to in (a) are used,
provided that:
(i) the said products have undergone sufficient working or processing within the meaning of Article 5 of Appendix I; or that
(ii) those products originate in the importing Contracting Party or in the European Union, provided that they have been
submitted to working or processing which goes beyond the operations referred to in Article 6 of Appendix I.
(2) products originating in the exporting Contracting Party, other than the European Union:
(a) products wholly obtained in the exporting Contracting Party;
(b) products obtained in the exporting Contracting Party, in the manufacture of which products other than those referred to in
(a) are used, provided that:
(i) the said products have undergone sufficient working or processing within the meaning of Article 5 of Appendix I; or that
(ii) those products originate in Ceuta and Melilla or in the European Union, provided that they have been submitted to working
or processing which goes beyond the operations referred to in Article 6 of Appendix I.
2. Ceuta and Melilla shall be considered as a single territory.
3. The exporter or his authorised representative shall enter the name of the exporting or importing Contracting Party and
Ceuta and Melilla′ in Box 2 of movement certificates EUR.1 or EUR-MED or on origin declarations or on origin declarations EURMED. In addition, in the case of products originating in Ceuta and Melilla, this shall be indicated in Box 4 of movement certificates
EUR.1 or EUR-MED or on origin declarations or on origin declarations EUR-MED.
4. The Spanish customs authorities shall be responsible for the application of this Convention in Ceuta and Melilla.
ANNEX VI
JOINT DECLARATION
concerning the Principality of Andorra
1. Products originating in the Principality of Andorra falling within Chapters 25 to 97 of the Harmonised System shall be
accepted by the Contracting Parties other than the European Union as originating in the European Union within the meaning of this
Convention.
2. The Convention shall apply mutatis mutandis for the purpose of defining the originating status of the abovementioned
products.

ANNEX VII
JOINT DECLARATION
concerning the Republic of San Marino
1. Products originating in the Republic of San Marino shall be accepted by the Contracting Parties other than the European
Union as originating in the European Union within the meaning of this Convention.
2. The Convention shall apply mutatis mutandis for the purpose of defining the originating status of the abovementioned
products.
ANNEX VIII
Trade between the Republic of Turkey and the participants in the
European Union′s Stabilisation and Association Process
Article 1
The products listed below shall be excluded from cumulation provided for in Article 3 of Appendix I, if:
(a) the country of final destination is the Republic of Turkey, and:
(i) the materials used in the manufacture of these products are originating in any of the participants in the European Union′s
Stabilisation and Association Process; or
(ii) these products have acquired their origin on the basis of working or processing carried out in any of the participants in the
European Union′s Stabilisation and Association Process; or
(b) the country of final destination is any of the participants in the European Union′s Stabilisation and Association Process, and:
(i) the materials used in the manufacture of these products are originating in the Republic of Turkey; or
(ii) these products have acquired their origin on the basis of working or processing carried out in the Republic of Turkey.
CN-Code
Description
1704 90 99 Other sugar confectionery, not containing cocoa.
1806 10 30 Chocolate and other food preparations containing cocoa
1806 10 90 – Cocoa powder, containing added sugar or sweetening matter:
– – Containing 65 % or more but less than 80 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or
isoglucose expressed as sucrose
– – Containing 80 % or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose
expressed as sucrose
1806 20 95 – Other food preparations containing cocoa in block, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder,
granular or other bulk form in containers or immediate packaging of a content exceeding 2 kg
– – Other
– – – Other
1901 90 99 Malt extract, food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than
40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included, food preparations of
goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a
totally defatted basis, not elsewhere specified or included
– Other
– – Other (than malt extract)
– – – Other
2101 12 98 Other preparations with a basis of coffee

2101 20 98 Other preparations with a basis of tea or mate
2106 90 59 (1) Food preparations not elsewhere specified or included
– Other
– – Other
2106 90 98 Food preparations not elsewhere specified or included:
– Other (than protein concentrates and textured protein substances)
– – Other
– – – Other
3302 10 29 Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these
substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind
used for the manufacture of beverages:
– Of a kind used in the food or drink industries
– – Of the type used in the drink industries:
– – – Preparations containing all flavouring agents characterizing a beverage:
– – – – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0.5 %
– – – – Other:
– – – – – Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose, or starch or containing, by weight, less than 1.5 %
milkfat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch
– – – – – Other
(1) This product shall not be excluded from cumulation referred to in Article 1 of this Annex in preferential trade between the
Republic of Turkey and the former Yugoslav Republic of Macedonia
ANNEX IX
Trade between the Republic of Turkey and the Kingdom of Morocco
Article 1
Products having acquired their origin by application of the provisions foreseen in this Annex shall be excluded from cumulation
as referred to in Article 3 of Appendix I.
Article 2
Cumulation in Turkey
For the purpose of implementing Article 2(1)(b) of Appendix I, working or processing carried out in Algeria, Morocco or Tunisia
shall be considered as having been carried out in Turkey when the products obtained undergo subsequent working or processing in
Turkey. Where, pursuant to this provision, the originating products are obtained in two or more of the countries concerned, they shall
be considered as originating in Turkey only if the working or processing goes beyond the operations referred to in Article 6 of
Appendix I.
Article 3
Cumulation in Morocco
For the purpose of implementing Article 2(1)(b) of Appendix I, working or processing carried out in Algeria, Tunisia or Turkey
shall be considered as having been carried out in Morocco when the products obtained undergo subsequent working or processing in
Morocco. Where, pursuant to this provision, the originating products are obtained in two or more of the countries concerned, they
shall be considered as originating in Morocco only if the working or processing goes beyond the operations referred to in Article 6 of
Appendix I.

Article 4
Proofs of origin
1. Without prejudice to Article 16(4) and (5) of Appendix I, a movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs
authorities of Turkey or of Morocco if the products concerned can be considered as products originating in Turkey or in Morocco, with
application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I.
2. Without prejudice to Article 21(2) and (3) of Appendix I, an origin declaration may be made out if the products concerned can
be considered as products originating in Turkey or in Morocco, with application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of this
Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I.
Article 5
Supplier′s declarations
1. When a movement certificate EUR.1 is issued, or an origin declaration is made out, in Turkey or Morocco for originating
products, in the manufacture of which goods coming from Algeria, Morocco, Tunisia or Turkey which have undergone working or
processing in these countries without having obtained preferential originating status, have been used, account shall be taken of the
supplier′s declaration given for those goods in accordance with this Article.
2. The supplier′s declaration referred to in paragraph 1 shall serve as evidence of the working or processing undergone in
Algeria, Morocco, Tunisia or Turkey by the goods concerned for the purpose of determining whether the products in the manufacture
of which these goods are used, may be considered as products originating in Turkey or Morocco and fulfil the other requirements of
Appendix I.
3. A separate supplier′s declaration shall, except in the cases provided in paragraph 4, be made out by the supplier for each
consignment of goods in the form prescribed in Annex C on a sheet of paper annexed to the invoice, the delivery note or any other
commercial document describing the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified.
4. Where a supplier regularly supplies a particular customer with goods for which the working or processing undergone in
Algeria, Morocco, Tunisia or Turkey is expected to remain constant for considerable periods of time, he may provide a single
supplier′s declaration to cover subsequent consignments of those goods (hereinafter referred to as a long-term supplier′s
declaration′).
A long-term supplier′s declaration may normally be valid for a period of up to one year from the date of making out the
declaration. The customs authorities of the country where the declaration is made out lay down the conditions under which longer
periods may be used.
The long-term supplier′s declaration shall be made out by the supplier in the form prescribed in Annex D and shall describe the
goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified. It shall be provided to the customer concerned before he is
supplied with the first consignment of goods covered by that declaration or together with his first consignment.
The supplier shall inform his customer immediately if the long-term supplier′s declaration is no longer applicable to the goods
supplied.
5. The supplier′s declarations referred to in paragraphs 3 and 4 shall be typed or printed using one of the languages in which
the Agreement is drawn up, in accordance with the provisions of the national law of the country where the declaration is made out,
and shall bear the original signature of the supplier in manuscript. The declaration may also be handwritten; in such a case, it shall be
written in ink in printed characters.
6. The supplier making out a declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of
the country where the declaration is made out, all appropriate documents proving that the information given on that declaration is
correct.
Article 6
Supporting documents
Supplier′s declarations proving the working or processing undergone in Algeria, Morocco, Tunisia or Turkey by materials used,
made out in one of these countries, shall be treated as a document referred to in Articles 16(3) and 21(5) of Appendix I and Article
5(6) of this Annex used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an origin declaration
may be considered as products originating in Turkey or in Morocco and fulfil the other requirements of Appendix I.

Article 7
Preservation of supplier′s declarations
The supplier making out a supplier′s declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all the
invoices, delivery notes or other commercial document to which this declaration is annexed as well as the documents referred to in
Article 5(6).
The supplier making out a long-term supplier′s declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all
the invoices, delivery notes or other commercial documents concerning goods covered by that declaration sent to the customer
concerned, as well as the documents referred to in Article 5(6). This period shall begin from the date of expiry of validity of the longterm supplier′s declaration.
Article 8
Administrative cooperation
In order to ensure the proper application of this Annex, Turkey and Morocco shall assist each other, through the
competent customs authorities, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1, the origin declarations
or the supplier′s declarations and the correctness of the information given in these documents.
Article 9
Verification of supplier′s declarations
1. Subsequent verifications of supplier′s declarations or long-term supplier′s declarations may be carried out at random or
whenever the customs authorities of the country where such declarations have been taken into account to issue a movement
certificate EUR.1 or to make out an origin declaration, have reasonable doubts as to the authenticity of the document or the
correctness of the information given in this document.
2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the country referred to in
paragraph 1 shall return the supplier′s declaration or the long-term supplier′s declaration and invoices, delivery notes or other
commercial documents concerning goods covered by such declaration, to the customs authorities of the country where the
declaration was made out, giving, where appropriate, the reasons of substance or form of the request for verification.
They shall forward, in support of the request for subsequent verification, any documents and information that have been
obtained suggesting that the information given in the supplier′s declaration or the long-term supplier′s declaration is incorrect.
3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the country where the supplier′s declaration or the longterm supplier′s declaration was made out. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and carry out any
inspection of the supplier′s accounts or any other check which they consider appropriate.
4. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results thereof as soon as possible. These
results shall indicate clearly whether the information given in the supplier′s declaration or the long-term supplier′s declaration is
correct and make it possible for them to determine whether and to what extent such declaration could be taken into account for
issuing a movement certificate EUR.1 or for making out an origin declaration.
Article 10
Sanctions
Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect
information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.
Article 11
Free zones
1. Turkey and Morocco shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin, which in
the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other
than normal operations designed to prevent their deterioration.

2. By way of derogation from paragraph 1, when products originating in Turkey or Morocco are imported into a free zone under
cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement certificate
EUR.1 at the exporter′s request, if the treatment or processing undergone complies with the provisions of this Convention.
ANNEX X
Trade between the Republic of Turkey and the Republic of Tunisia
Article 1
Products having acquired their origin by application of the provisions foreseen in this Annex shall be excluded from cumulation
as referred to in Article 3 of Appendix I.
Article 2
Cumulation in Turkey
For the purpose of implementing Article 2(1)(b) of Appendix I, working or processing carried out in Algeria, Morocco or Tunisia
shall be considered as having been carried out in Turkey when the products obtained undergo subsequent working or processing in
Turkey. Where, pursuant to this provision, the originating products are obtained in two or more of the countries concerned, they shall
be considered as originating in Turkey only if the working or processing goes beyond the operations referred to in Article 6 of
Appendix I.
Article 3
Cumulation in Tunisia
For the purpose of implementing Article 2(1)(b) of Appendix I, working or processing carried out in Turkey, Algeria or Morocco
shall be considered as having been carried out in Tunisia when the products obtained undergo subsequent working or processing in
Tunisia. Where, pursuant to this provision, the originating products are obtained in two or more of the countries concerned, they shall
be considered as originating in Tunisia only if the working or processing goes beyond the operations referred to in Article 6 of
Appendix I.
Article 4
Proofs of origin
1. Without prejudice to Article 16(4) and (5) of Appendix I, a movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs
authorities of Turkey or of Tunisia if the products concerned can be considered as products originating in Turkey or in Tunisia, with
application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I.
2. Without prejudice to Article 21(2) and (3) of Appendix I, an origin declaration may be made out if the products concerned
may be considered as products originating in Turkey or in Tunisia, with application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of
this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I.
Article 5
Supplier′s declarations
1. When a movement certificate EUR.1 is issued, or an origin declaration is made out, in Turkey or Tunisia for originating
products, in the manufacture of which goods coming from Algeria, Morocco, Tunisia or Turkey which have undergone working or
processing in these countries without having obtained preferential originating status, have been used, account shall be taken of the
supplier′s declaration given for those goods in accordance with this Article.
2. The supplier′s declaration referred to in paragraph 1 shall serve as evidence of the working or processing undergone in
Algeria, Morocco, Tunisia or Turkey by the goods concerned for the purpose of determining whether the products in the manufacture
of which these goods are used, can be considered as products originating in Turkey or Tunisia and fulfil the other requirements of
Appendix I.

3. A separate supplier′s declaration shall, except in the cases provided in paragraph 4, be made out by the supplier for each
consignment of goods in the form prescribed in Annex C on a sheet of paper annexed to the invoice, the delivery note or any other
commercial document describing the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified.
4. Where a supplier regularly supplies a particular customer with goods for which the working or processing undergone in
Algeria, Morocco, Tunisia or Turkey is expected to remain constant for considerable periods of time, he may provide a single
supplier′s declaration to cover subsequent consignments of those goods (hereinafter referred to as a long-term supplier′s
declaration′).
A long-term supplier′s declaration may normally be valid for a period of up to one year from the date of making out the
declaration. The customs authorities of the country where the declaration is made out lay down the conditions under which longer
periods may be used.
The long-term supplier′s declaration shall be made out by the supplier in the form prescribed in Annex D and shall describe the
goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified. It shall be provided to the customer concerned before he is
supplied with the first consignment of goods covered by that declaration or together with his first consignment.
The supplier shall inform his customer immediately if the long-term supplier′s declaration is no longer applicable to the goods
supplied.
5. The supplier′s declarations referred to in paragraphs 3 and 4 shall be typed or printed using one of the languages in which
the Agreement is drawn up, in accordance with the provisions of the national law of the country where the declaration is made out,
and shall bear the original signature of the supplier in manuscript. The declaration may also be handwritten; in such a case, it shall be
written in ink in printed characters.
6. The supplier making out a declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of
the country where the declaration is made out, all appropriate documents proving that the information given on that declaration is
correct.
Article 6
Supporting documents
Supplier′s declarations proving the working or processing undergone in Algeria, Morocco, Tunisia or Turkey by materials used,
made out in one of these countries, shall be treated as a document referred to in Articles 16(3) and 21(5) of Appendix I and Article
5(6) of this Annex used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an origin declaration
may be considered as products originating in Turkey or in Tunisia and fulfil the other requirements of Appendix I.
Article 7
Preservation of supplier′s declarations
The supplier making out a supplier′s declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all the
invoices, delivery notes or other commercial document to which this declaration is annexed as well as the documents referred to in
Article 5(6).
The supplier making out a long-term supplier′s declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all
the invoices, delivery notes or other commercial documents concerning goods covered by that declaration sent to the customer
concerned, as well as the documents referred to in Article 5(6). This period shall begin from the date of expiry of validity of the longterm supplier′s declaration.
Article 8
Administrative cooperation
In order to ensure the proper application of this Annex, Turkey and Tunisia shall assist each other, through the competent
customs authorities, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1, the origin declarations or the supplier′s
declarations and the correctness of the information given in these documents.
Article 9
Verification of supplier′s declarations

1. Subsequent verifications of supplier′s declarations or long-term supplier′s declarations may be carried out at random or
whenever the customs authorities of the country where such declarations have been taken into account to issue a movement
certificate EUR.1 or to make out an origin declaration, have reasonable doubts as to the authenticity of the document or the
correctness of the information given in this document.
2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the country referred to in
paragraph 1 shall return the supplier′s declaration or the long-term supplier′s declaration and invoices, delivery notes or other
commercial documents concerning goods covered by such declaration, to the customs authorities of the country where the
declaration was made out, giving, where appropriate, the reasons of substance or form of the request for verification.
They shall forward, in support of the request for subsequent verification, any documents and information that have been
obtained suggesting that the information given in the supplier′s declaration or the long-term supplier′s declaration is incorrect.
3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the country where the supplier′s declaration or the longterm supplier′s declaration was made out. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and carry out any
inspection of the supplier′s accounts or any other check which they consider appropriate.
4. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results thereof as soon as possible. These
results shall indicate clearly whether the information given in the supplier′s declaration or the long-term supplier′s declaration is
correct and make it possible for them to determine whether and to what extent such declaration could be taken into account for
issuing a movement certificate EUR.1 or for making out an origin declaration.
Article 10
Sanctions
Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect
information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.
Article 11
Free zones
1. Turkey and Tunisia shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin, which in the
course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other
than normal operations designed to prevent their deterioration.
2. By way of derogation from paragraph 1, when products originating in Turkey or Tunisia are imported into a free zone under
cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement certificate
EUR.1 at the exporter′s request, if the treatment or processing undergone complies with the provisions of this Convention.
ANNEX XI
Trade between the EFTA States and the Republic of Tunisia
Article 1
Products having acquired origin by application of the provisions foreseen in this Annex shall be excluded from cumulation as
referred to in Article 3 of Appendix I.
Article 2
Cumulation in an EFTA State
For the purpose of implementing Article 2(1)(b) of Appendix I, working or processing carried out in Tunisia shall be considered
as having been carried out in an EFTA State when the products obtained undergo subsequent working or processing in an EFTA
State. Where, pursuant to this provision, the originating products are obtained in two or more of the Parties concerned, they shall be
considered as originating in an EFTA State only if the working or processing goes beyond the operations referred to in Article 6 of
Appendix I.

Article 3
Cumulation in Tunisia
For the purpose of implementing Article 2(1)(b) of Appendix I, working or processing carried out in the EFTA States shall be
considered as having been carried out in Tunisia when the products obtained undergo subsequent working or processing in Tunisia.
Where, pursuant to this provision, the originating products are obtained in two or more of the Parties concerned, they shall be
considered as originating in Tunisia only if the working or processing goes beyond the operations referred to in Article 6 of Appendix I.
Article 4
Proofs of origin
1. Without prejudice to Article 16(4) and (5) of Appendix I, a movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs
authorities of an EFTA State or of Tunisia if the products concerned can be considered as products originating in an EFTA State or in
Tunisia, with application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I.
2. Without prejudice to Article 21(2) and (3) of Appendix I, an origin declaration may be made out if the products concerned can
be considered as products originating in an EFTA State or in Tunisia, with application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3
of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I.
Article 5
Supplier′s declarations
1. When a movement certificate EUR.1 is issued, or an origin declaration is made out, in an EFTA State or in Tunisia for
originating products, in the manufacture of which goods coming from Tunisia or the EFTA States which have undergone working or
processing in these countries without having obtained preferential originating status, have been used, account shall be taken of the
supplier′s declaration given for those goods in accordance with this Article.
2. The supplier′s declaration referred to in paragraph 1 shall serve as evidence of the working or processing undergone in
Tunisia or the ETFA States by the goods concerned for the purpose of determining whether the products in the manufacture of which
these goods are used, may be considered as products originating in the EFTA States or Tunisia and fulfil the other requirements of
Appendix I.
3. A separate supplier′s declaration shall, except in the cases provided in paragraph 4, be made out by the supplier for each
consignment of goods in the form prescribed in Annex E on a sheet of paper annexed to the invoice, the delivery note or any other
commercial document describing the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified.
4. Where a supplier regularly supplies a particular customer with goods for which the working or processing undergone in
Tunisia or the EFTA States is expected to remain constant for considerable periods of time, he may provide a single supplier′s
declaration to cover subsequent consignments of those goods (hereinafter referred to as a long-term supplier′s declaration′).
A long-term supplier′s declaration may normally be valid for a period of up to one year from the date of making out the
declaration. The customs authorities of the country where the declaration is made out lay down the conditions under which longer
periods may be used.
The long-term supplier′s declaration shall be made out by the supplier in the form prescribed in Annex F and shall describe the
goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified. It shall be provided to the customer concerned before he is
supplied with the first consignment of goods covered by that declaration or together with his first consignment.
The supplier shall inform his customer immediately if the long-term supplier′s declaration is no longer applicable to the goods
supplied.
5. The supplier′s declarations referred to in paragraphs 3 and 4 shall be typed or printed using one of the languages in which
the Agreement is drawn up, in accordance with the provisions of the national law of the country where the declaration is made out,
and shall bear the original signature of the supplier in manuscript. The declaration may also be handwritten; in such a case, it shall be
written in ink in printed characters.
6. The supplier making out a declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of
the country where the declaration is made out, all appropriate documents proving that the information given on that declaration is
correct.
Article 6

Supporting documents
Supplier′s declarations proving the working or processing undergone in the EFTA States or Tunisia by materials used, made
out in one of these countries, shall be treated as a document referred to in Articles 16(3) and 21(5) of Appendix I and Article 5(6) of
this Annex used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an origin declaration may be
considered as products originating in the an EFTA State or in Tunisia and fulfil the other requirements of Appendix I.
Article 7
Preservation of supplier′s declarations
The supplier making out a supplier′s declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all the
invoices, delivery notes or other commercial document to which this declaration is annexed as well as the documents referred to in
Article 5(6).
The supplier making out a long-term supplier′s declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all
the invoices, delivery notes or other commercial documents concerning goods covered by that declaration sent to the customer
concerned, as well as the documents referred to in Article 5(6). This period shall begin from the date of expiry of validity of the longterm supplier′s declaration.
Article 8
Administrative cooperation
In order to ensure the proper application of this Annex, the EFTA States and Tunisia shall assist each other, through the
competent customs authorities, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1, the origin declarations or the
supplier′s declarations and the correctness of the information given in these documents.
Article 9
Verification of supplier′s declarations
1. Subsequent verifications of supplier′s declarations or long-term supplier′s declarations may be carried out at random or
whenever the customs authorities of the country where such declarations have been taken into account to issue a movement
certificate EUR.1 or to make out an origin declaration, have reasonable doubts as to the authenticity of the document or the
correctness of the information given in this document.
2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the country referred to in
paragraph 1 shall return the supplier′s declaration or the long-term supplier′s declaration and invoices, delivery notes or other
commercial documents concerning goods covered by such declaration, to the customs authorities of the country where the
declaration was made out, giving, where appropriate, the reasons of substance or form of the request for verification.
They shall forward, in support of the request for subsequent verification, any documents and information that have been
obtained suggesting that the information given in the supplier′s declaration or the long-term supplier′s declaration is incorrect.
3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the country where the supplier′s declaration or the longterm supplier′s declaration was made out. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and carry out any
inspection of the supplier′s accounts or any other check which they consider appropriate.
4. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results thereof as soon as possible. These
results shall indicate clearly whether the information given in the supplier′s declaration or the long-term supplier′s declaration is
correct and make it possible for them to determine whether and to what extent such declaration could be taken into account for
issuing a movement certificate EUR.1 or for making out an origin declaration.
Article 10
Sanctions
Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect
information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.
Article 11
Free zones

1. The EFTA States and Tunisia shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin,
which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo
handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.
2. By way of derogation from paragraph 1, when products originating in an EFTA State or Tunisia are imported into a free zone
under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement
certificate EUR.1 at the exporter′s request, if the treatment or processing undergone complies with the provisions of this Convention.
ANNEX XII
Trade in the framework of the Free Trade Agreement among
the Mediterranean Arab countries (Agadir Agreement)
Products obtained in the countries members to the Free Trade Agreement among the Mediterranean Arab countries (Agadir
Agreement) from materials from chapters 1 to 24 of the Harmonised System are excluded from diagonal cumulation with the other
Contracting Parties, when trade for these materials is not liberalised in the framework of the free trade agreements concluded
between the country of final destination and the country of origin of the materials used for the manufacturing of this product.

