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ARTIKEL 3.4

Otillräcklig bearbetning eller behandling
1.
Trots vad som sägs i artikel 3.2.1 c ska en produkt inte anses ha ursprung i en part om enbart en eller flera av
följande åtgärder utförs på icke-ursprungsmaterial vid produktionen av den produkten i den parten:
a) Åtgärder för bevarande som torkning, frysning, lagring i saltlake och andra liknande åtgärder med enda syftet att
säkerställa att produkten förblir i gott skick under transport och lagring.
b) Ompackning.
c) Uppdelning eller sammanföring av kollin.
d) Tvättning, rengöring eller avlägsnande av damm, oxid, olja, färg eller andra beläggningar.
e) Strykning eller pressning av textilvaror.
f)

Enklare målning eller polering.

g) Skalning, partiell eller fullständig blekning, polering eller glasering av spannmål eller ris.
h) Tillsats av färg- eller smakämnen till socker eller formning av sockerbitar; partiell eller fullständig malning av socker
i fast form.
i)

Skalning eller urkärning av frukter, nötter eller grönsaker.

j)

Vässning, enklare slipning eller enklare tillskärning.

k) Siktning, sållning, sortering, klassificering, indelning i kategorier eller hoppassning, inbegripet sammanföring av
artiklar i satser.
l)

Enklare förpackning i flaskor, burkar, säckar, fodral eller askar, enklare uppsättning på kartor eller skivor samt alla
övriga enklare förpackningsåtgärder.

m) Anbringande eller tryckande av märken, etiketter, logotyper eller annan liknande särskiljande märkning på produkter
eller på deras förpackningar.
n) Enklare blandning av produkter (1), även av olika slag.
o) Enklare tillsats av vatten eller utspädning, dehydratisering eller denaturering (2) av produkter.
p) Enklare samling eller sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett eller färdigarbetad
artikel, eller en artikel som ska klassificeras som komplett eller färdigarbetad enligt regel 2 a i de allmänna
bestämmelserna för tolkning av Harmoniserade systemet; isärtagning av produkter i delar.
q) Slakt av djur.
2.
Vid tillämpning av punkt 1 ska åtgärder anses vara enklare när de kan vidtas utan specialkunskaper eller maskiner,
apparater eller utrustning som framställts eller installerats särskilt för att utföra åtgärderna.
ARTIKEL 3.5

Ackumulering
1.
En produkt som uppfyller villkoren för att anses ha ursprung i en part ska anses ha ursprung i den andra parten
när den används som material vid produktionen av en annan produkt i den andra parten.
2.
Produktionsåtgärder som utförts i en part i fråga om icke-ursprungsmaterial får beaktas vid fastställandet av
huruvida en produkt har ursprung i den andra parten.
3.
Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas om den produktion som utförts i den andra parten inte går utöver en eller
flera av de åtgärder som avses i artikel 3.4.1 a–q.
4.
För att en exportör ska kunna fylla i en ursprungsförsäkran enligt artikel 3.16.2 a för en produkt som avses
i punkt 2 ska exportören från sin leverantör inhämta de uppgifter som föreskrivs i bilaga 3-C.
(1) Vid tillämpning av denna artikel inbegriper enklare blandning av produkter även blandning av socker.
(2) Vid tillämpning av denna artikel täcker begreppet denaturering i synnerhet att göra produkter olämpliga för konsumtion genom tillsats
av giftiga eller illasmakade ämnen.
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5.
De uppgifter som avses i punkt 4 ska avse en enda sändning eller flera sändningar av samma material som
levereras inom en period av högst tolv månader räknat från den dag då uppgifterna lämnas.
ARTIKEL 3.6

Toleranser
1.
Om ett icke-ursprungsmaterial som används vid produktionen av en produkt inte motsvarar kraven i bilaga 3-B
ska produkten på följande villkor anses ha ursprung i en part:
a) När det gäller en produkt som klassificeras enligt kapitlen 1–49 eller kapitlen 64–97 i Harmoniserade systemet (1)
överskrider värdet av alla dessa icke-ursprungsmaterial inte 10 procent av produktens pris fritt fabrik eller fritt
ombord.
b) När det gäller en produkt som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet ska toleranser tillämpas
i enlighet med anmärkningarna 6–8 i bilaga 3-A.
2.
Punkt 1 ska inte gälla om värdet av de icke-ursprungsmaterial som använts vid produktionen av en produkt
överstiger något av de procenttal för det högsta värdet på icke-ursprungsmaterial som anges i bilaga 3-B.
3.
Punkt 1 ska inte gälla för produkter som är helt framställda i en part i den mening som avses i artikel 3.3. Om det
i bilaga 3-B anges att de material som används i produktionen av en produkt ska vara helt framställda ska punkterna 1
och 2 gälla.
ARTIKEL 3.7

Bedömningsenhet
1.
Bedömningsenheten för tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel ska vara den särskilda produkt som anses
som grundenhet vid klassificeringen enligt Harmoniserade systemet.
2.
När en sändning består av flera identiska produkter som klassificeras enligt samma HS-nummer ska varje enskild
produkt beaktas för sig vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel.
ARTIKEL 3.8

Bokföringsmässig uppdelning
1.
Fungibla ursprungsmaterial och fungibla icke-ursprungsmaterial ska under lagringen hållas fysiskt åtskilda, för att
kunna behålla sin ursprungsstatus.
2.
Vid tillämpning av denna artikel avses med fungibla material material som är av samma slag och har samma
handelskvalitet och tekniska och fysiska egenskaper, och som inte kan skiljas från varandra när de införlivats med den
färdiga produkten.
3.
Trots vad som sägs i punkt 1 får fungibla ursprungsmaterial och fungibla icke-ursprungsmaterial användas
i produktionen av en produkt utan att hållas fysiskt åtskilda under lagringen förutsatt att en metod med
bokföringsmässig uppdelning används.
4.
Den metod med bokföringsmässig uppdelning som avses i punkt 3 ska tillämpas i överensstämmelse med den
lagerhanteringsmetod som används i enlighet med hos parten allmänt erkända redovisningsprinciper.
5.
En part får i enlighet med villkoren i dess lagar och andra författningar föreskriva att användningen av en metod
med bokföringsmässig uppdelning måste godkännas i förväg av partens tullmyndighet. Partens tullmyndighet ska
övervaka användningen av ett sådant tillstånd och får återkalla tillståndet om innehavaren missbrukar metoden med
bokföringsmässig uppdelning eller inte efterlever något av de andra villkoren i detta kapitel.
6.
Med en metod med bokföringsmässig uppdelning avses varje metod som säkerställer att den kvantitet material
som får ursprungsstatus inte vid någon tidpunkt överstiger den kvantitet som skulle fått sådan status om materialen
hade hållits fysiskt åtskilda.
(1) För tydlighetens skull påpekas att hänvisningarna till nummer i Harmoniserade systemet i detta kapitel baseras på Harmoniserade
systemet i dess ändrade lydelse per den 1 januari 2017.

