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PROTOKOLL 2
om definition av begreppet ursprungsvaror och metoder för administrativt
samarbete

Avdelning I – Definition av begreppet ursprungsvaror
Artikel 1
Vid tillämpning av detta avtal skall en vara som transporterats direkt i enlighet med artikel 5
anses ha sitt ursprung i Syrien respektive i gemenskapen om den uppfyller följande villkor.
1. En vara skall anses ha sitt ursprung i Syrien, om
a) den helt framställts i Syrien, eller
b) den har framställts i Syrien med användning av varor som inte är helt framställda i Syrien
men där har genomgått tillräckligt bearbetning eller behandling i den mening som avses i
artikel 3. Detta villkor skall dock inte gälla varor som i den mening som avses i detta
protokoll har sitt ursprung i gemenskapen.
2. En vara skall anses ha sitt ursprung i gemenskapen, om
a) den helt framställts i gemenskapen, eller
b) den har framställts i gemenskapen med användning av varor som inte är helt framställda i
gemenskapen men där har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i den mening
som avses i artikel 3. Detta villkor skall dock inte gälla varor som i den mening som avses i
detta protokoll har sitt ursprung i Syrien.
Varorna i lista C i bilaga 4 skall tillfälligt undantas från detta protokolls räckvidd.

Artikel 2
Följande varor skall anses helt framställda i den mening som avses i artiklarna 1.1 a och 1.2
a i Syrien respektive i gemenskapen:
a) Mineraler utvunna ur dess mark eller havsbotten.
b) Vegetabiliska produkter skördade på dess territorium.
c) Levande djur födda och uppfödda på dess territorium.
d) Produkter från levande djur födda och uppfödda på dess territorium.
e) Produkter erhållna genom jakt eller fiske på dess territorium.
f) Produkter av havsfiske eller andra varor som hämtats ur havet av dess fartyg.
g) Produkter framställda ombord på dess fabriksfartyg, uteslutande av varor som avses i
punkt f.
h) Begagnade artiklar som insamlats på dess territorium och är tjänliga endast för att
återvinna råvaror.
i) Avfall och skrot som kommer från tillverkning som utförs på dess territorium.
j) Varor framställda på dess territorium uteslutande av varor enligt punkt a-i.
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Artikel 3
1. Vid tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 1.1 b och 1.2 b skall följande anses vara
tillräcklig bearbetning eller behandling:
a) Bearbetning eller behandling som leder till att varan klassificeras enligt ett annat nummer
än något av de bearbetade eller behandlade varorna, dock med undantag av den bearbetning
eller behandling som anges i lista A i bilaga 2 i de fall de speciella regler som anges i den
listan är tillämpliga.
b) Bearbetning eller behandling som anges i lista B i bilaga 3.
"Avdelning", "kapitel" och "nr" skall avse avdelning, kapitel och tulltaxenummer i
nomenklaturen för klassificering av varor i tulltarifferna (Brysselnomenklaturen).
2. När det i listorna A eller B för en viss vara anges en procentuell begränsning av värdet på
de råvaror och delar som använts i framställningen, får råvarornas och delarnas
sammanlagda värde - oberoende av om de under behandlingens, bearbetningens eller
monteringens lopp har bytt tulltaxenummer eller inte, med de begränsningar och på de
villkor som anges i de bägge listorna - inte utgöra en större andel av den framställda
produktens värde än den andel som är gemensam för de båda listorna eller, om de anger
olika andelar, den större av dessa andelar.
3. Vid tillämpning av artiklarna 1.1 b och 1.2 b skall följande alltid anses vara en bearbetning
eller behandling som är otillräcklig för att ge varan ursprungsstatus, oavsett om den
möjliggör ändring av tulltaxenummer:
a) Åtgärder som säkerställer att varan bevaras i gott skick under transport eller förvaring
(ventilering, utbredning, torkande, kylning, inläggning i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller
andra konserverande lösningar, avlägsnande av skadade delar och liknande).
b) Enkla åtgärder bestående av borttagande av damm, siktning eller sållning, sortering,
klassificering, gruppering (inbegripet sammanföring av artiklar till satser) tvättning, målning,
beskärning.
c) i) Ompackning och uppdelning eller hopslagning av försändelser.
ii) Förpackning på flaskor, i säckar, fodral, lådor, montering på kort eller kartong osv. och
alla andra enkla förpackningsåtgärder.
d) Påsättande av märken, etiketter eller andra liknande särskiljande beteckningar på varorna
eller deras förpackning.
e) Enkel blandning av varor, även av varor av olika slag, där någon eller några komponenter i
blandningen inte fyller de villkor som fastställts i detta protokoll för att de skall få anses vara
ursprungsvaror.
f) Enkel sammansättning av delar av artiklar till en komplett artikel.
g) Kombination av två eller flera operationer enligt a-f.
h) Slakt av djur.

Artikel 4
Där de listor A och B som avses i artikel 3 föreskriver att varor som har framställts i Syrien
respektive i gemenskapen skall anses vara ursprungsvaror endast om värdet av de
bearbetade eller behandlade varorna inte överskrider en viss andel av den framställda varans
värde, skall de värden som används vid bestämning av den an delen vara följande:
– Å ena sidan:
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Vad gäller varor vars införsel kan bevisas: deras tullvärde vid importtillfället.
Vad gäller varor av obestämbart ursprung: det tidigaste fastställbara pris som betalats för
varorna på den parts territorium där tillverkningen äger rum.
– Å andra sidan:
Priset fritt fabrik för den framställda varan med avdrag för interna skatter som återbetalas
eller kan återbetalas vid export.

Artikel 5
1. Vid tillämpning av artikel 1 skall ursprungsvaror anses ha transporterats direkt från Syrien
till gemenskapen eller från gemenskapen till Syrien, om de inte däremellan införs i annat
territorium än parternas. Dock får varor med ursprung i Syrien eller i gemenskapen, om de
utgör en enda försändelse som inte delas upp i flera, transporteras genom andra territorier
än parternas och vid behov omlastas eller tillfälligt lagras förutsatt att transporten genom
dessa områden är geografiskt motiverad, att varorna har stått under övervakning av
tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet, att de inte har saluförts i de länderna eller
släppts för användning där och inte undergått annan behandling än lossning och efterföljande
ny lastning eller annan åtgärd som syftar till att vidmakthålla dem i gott skick.
2. För att styrka att villkoren i punkt 1 är uppfyllda skall för de ansvariga tullmyndigheterna i
gemenskapen respektive i Syrien företes ett av nedanstående:
a) En genomgående fraktsedel utfärdad i det exporterande landet som täcker transporten
genom transitlandet, eller
b) ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i transitlandet, innehållande
– en exakt uppgift om varuslag
– uppgift om dagen för lossning och ny lastning eller vid sjötransport namnet på det fartyg
som anlitats, och
– intygande om de betingelser under vilka varan befann sig i transitlandet, eller
c) i avsaknad härav, andra handlingar som styrker påståendet om transitering.

Avdelning II – Regler för administrativt samarbete
Artikel 6
1. Bevis för varors ursprungsstatus i den mening som avses i detta protokoll ges genom ett
intyg, "Varucertifikat EUR.1", varpå ett exempel ges i bilaga 5 till detta protokoll.
Dock kan varors ursprungsstatus i den mening som avses i detta protokoll också intygas på
blankett EUR.2, varpå ett exempel ges i bilaga 6 till detta protokoll, om varorna utgör
postförsändelser (inbegripet postpaket) och om de består uteslutande av ursprungsvaror och
värdet är högst 1 000 ecu per försändelse.
Beräkningsenheten har ett värde av 0,88867088 gram av rent guld. Skulle
beräkningsenheten ändras skall parterna ta kontakt på samarbetsrådets nivå för att
omdefiniera värdet i guld.
2. Utan hinder av artikel 3.3 skall en omonterad artikel som enligt kap. 84 och 85 i
Brysselnomenklaturen på begäran av den som deklarerar varan i tullen får importeras del för
del på de villkor som fastställs av de behöriga myndigheterna, anses vara en enda artikel och
ett varucertifikat skall inges för hela varan vid införsel av den första delförsändelsen.
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3. Tillbehör, reservdelar och verktyg som skickas tillsammans med utrustning, en maskin, en
apparat eller ett fordon och som tillsammans med denna skall anses som en enhet när de
utgör standardutrustning och är inräknade i priset eller inte debiteras separat räknas som en
del av utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet.

Artikel 7
1. Ett varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet när det gods
som avses exporteras. Det skall tillställas exportören så snart som faktisk utförsel har
verkställts eller säkerställts.
2. I undantagsfall får ett varucertifikat EUR.1 också utfärdas efter det att godset i fråga har
exporterats, om det på grund av fel, förbiseende eller särskilda omständigheter inte
utfärdades vid tiden för utförseln. I detta fall skall det innehålla en särskild anteckning om de
förhållanden under vilka det utfärdades.
3. Ett varucertifikat EUR.1 skall bara utfärdas om exportören skriftligen ansöker därom.
Sådan ansökan skall göras på en blankett varpå ett exempel visas i bilaga 5 till detta
protokoll, och denna skall fyllas i i enlighet med detta protokoll.
4. Ett varucertifikat EUR.1 får bara utfärdas om det kan tjäna som bevis vid tillämpningen av
avtalet.
5. Ansökan om varucertifikat EUR.1 skall bevaras åtminstone två år av exportlandets
tullmyndigheter.

Artikel 8
1. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av exportlandets tullmyndigheter om varan kan anses
vara ursprungsvara i den mening som avses i detta protokoll.
2. Vid kontroll huruvida villkoren enligt punkt 1 är uppfyllda skall tullmyndigheterna ha rätt
att begära in alla handlingar eller utföra alla kontroller som de anser lämpliga.
3. Det skall åligga tullmyndigheterna i exportlandet att se till att de blanketter som avses i
artikel 9 fylls i på rätt sätt. I synnerhet skall de kontrollera huruvida fältet för uppgift om
varuslag har fyllts i på ett sätt som utesluter alla möjligheter till tillägg i bedrägligt syfte. För
detta ändamål skall varuslaget anges utan att något tomt utrymme lämnas på formuläret.
Om fältet inte fylls helt skall en vågrät linje dras under den sista raden och utrymmet under
denna spärras.
4. Datum för utfärdandet av varucertifikatet skall anges i den ruta som är avsedd för
tullmyndigheterna.

Artikel 9
Varucertifikat EUR.1 skall upprättas på den blankett varpå ett exempel visas i bilaga 5 under
detta protokoll. Blanketten skall tryckas på ett eller flera av de språk på vilka detta avtal har
upprättats. Certifikaten skall upprättas på ett av dessa språk och i enlighet med
föreskrifterna i exportlandets nationella lagstiftning. Om de fylls i för hand skall det ske med
bläck och med tryckbokstäver.
Varje blankett skall ha måtten 210 × 297 mm. En tolerans av + 8 eller – 5 mm på längden
kan tillåtas. Det papper som används skall vara vitt skrivpapper, skuret, träfritt, med en vikt
av minst 25 gram per kvadratmeter. Det skall ha en tryckt guilloche-bakgrund som gör att
alla förfalskningar med mekaniska eller kemiska medel blir synliga för ögat.
Exportländerna får förbehålla sig rätten att själva trycka blanketterna eller låta trycka dem
hos godkända tryckerier. I det senare fallet skall blanketten innehålla uppgift om
godkännandet. På blanketten skall tryckeriets namn och adress anges eller ett märke
varigenom tryckeriet kan identifieras. Den skall också ha ett tryckt eller på annat sätt
anbragt serienummer, varigenom tryckeriet kan identifieras.
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Artikel 10
1. Det skall åligga exportören eller dennes befullmäktigade ombud att ansöka om att ett
varucertifikat EUR.1 utfärdas.
2. Exportören eller hans ombud skall tillsammans med en sådan ansökan inge alla
vederbörliga handlingar som styrker att den vara som skall exporteras uppfyller de krav som
gäller för utfärdande av ett varucertifikat.

Artikel 11
Varucertifikat EUR.1 skall företes för tullmyndigheterna i den stat där varorna införs inom
fem månader från den dag det utfärdades av tullmyndigheterna i exportlandet.

Artikel 12
Varucertifikat EUR.1 skall företes tullmyndigheterna i importlandet i enlighet med där
gällande förfaranden. De nämnda myndigheterna får kräva en översättning av certifikatet. De
kan också kräva att importanmälan kompletteras med en försäkran av importören om att
varan uppfyller villkoren för tillämpning av detta avtal.

Artikel 13
1. Ett varucertifikat EUR.1 som företes för tullmyndigheterna i importlandet efter den sista
dag som anges i artikel 11 får godtas som grund för förmånsbehandling om underlåtelsen att
lämna certifikatet i rätt tid beror på force majeure eller exceptionella omständigheter.
2. I andra fall av försenat ingivande får importlandets tullmyndigheter godtaga intyget om
varorna har anmälts hos dem före fristens utgång.

Artikel 14
Om mindre avvikelser upptäcks mellan uppgifterna i varucertifikat EUR.1 och uppgifterna i de
handlingar som krävs för tullbehandlingen, skall detta inte i och för sig göra certifikatet
ogiltigt, om det kan visas att det svarar mot varan i fråga.

Artikel 15
Det skall alltid vara möjligt att ersätta ett eller flera varucertifikat EUR.1 med ett eller flera
andra varucertifikat EUR.1, om detta sker vid det tullkontor där varorna befinner sig.

Artikel 16
Blankett EUR.2, varpå ett prov visas i bilaga 6, skall fyllas i av exportören eller på dennes
ansvar av hans befullmäktigade ombud. Den skall utfärdas på ett av de språk på vilka avtalet
har upprättats och i enlighet med föreskrifterna i exportlandets lagstiftning. Om det skrivs för
hand skall det skrivas med bläck och med tryckbokstäver. Om varorna i en försändelse redan
har kontrollerats i exportlandet med avseende på definitionen av ursprungsvaror, får
exportören hänvisa till denna kontroll i fältet "Anmärkningar" på blanketten.
Blankett EUR.2 skall ha måtten 210 × 148 mm. En tolerans på + 8 mm och - 5 mm på
längden kan tillåtas. Det papper som används skall vara vitt skrivpapper, skuret, träfritt, med
en vikt av minst 64 gram per kvadratmeter.
Exportländerna får förbehålla sig rätten att själva trycka blanketterna eller låta trycka dem
hos godkända tryckerier. I det senare fallet skall blanketten innehålla uppgift om
godkännandet. Dessutom skall det på blanketten finnas det särskiljande märke som tilldelats
det godkända tryckeriet och ett nummer varigenom detta kan identifieras.
En blankett EUR.2 skall fyllas i för varje postförsändelse.
Dessa bestämmelser fritar inte exportören från att iaktta de andra formaliteter som krävs i
tull- eller postbestämmelser.
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Artikel 17
1. Varor som sänds som småpaket till privatpersoner eller som ingår i resandes personliga
bagage skall godkännas som ursprungsvaror utan krav på företeende av varucertifikat EUR.1
eller EUR.2, förutsatt att varorna inte importeras i handelssyfte och har deklarerats uppfylla
villkoren för tillämpning av dessa bestämmelser och det inte råder något tvivel om att detta
är riktigt.
2. Import som är tillfällig och består uteslutande av varor för mottagarens eller den resandes
eller dennes familjs personliga bruk skall inte anses vara införsel i handelssyfte, om det är
uppenbart av varans beskaffenhet och mängd att inget handelssyfte föreligger. Dessutom får
det sammanlagda värdet av sådana varor inte överstiga 60 beräkningsenheter vad gäller
småpaket och 200 beräkningsenheter vad gäller innehållet i resandes personliga bagage.

Artikel 18
1. Varor som sänds från gemenskapen eller Syrien för att ställas ut i ett annat land och som
efter utställningen sålts för att införas till Syrien eller till gemenskapen skall vid införseln
åtnjuta de förmåner som föreskrivs i detta avtal, förutsatt att de uppfyller detta protokolls
krav för att anses ha ursprung i gemenskapen respektive Syrien och förutsatt att
tullmyndigheterna finner styrkt att
a) exportören har skickat varorna från gemenskapen eller från Syrien till det land där
utställningen hålls och ställt ut dem där,
b) exportören har sålt eller eljest överlåtit varorna till någon i Syrien eller i gemenskapen
c) varorna under eller omedelbart efter utställningen har skickats till Syrien eller till
gemenskapen i det skick de hade när de sändes till utställningen
d) varorna sedan de skickades till utställningen inte har använts för något som helst annat
syfte än att visas vid utställningen.
2. Ett varucertifikat EUR.1 skall företes för tullmyndigheterna i vanlig ordning. Namn och
adress på utställningen skall anges på intyget. Vid behov kan myndigheterna kräva
ytterligare handlingar som styrker varans beskaffenhet och de omständigheter under vilka
den ställts ut.
3. Punkt 1 skall gälla alla utställningar inom handel, industri, jordbruk eller hantverk, mässor
eller liknande visningar för allmänheten eller visningar som inte är organiserade för privata
ändamål i butiker eller affärslokaler i syfte att sälja utländska varor och under vilka varorna
står kvar under tullkontroll.

Artikel 19
1. När det utfärdas intyg i den mening som avses i artikel 7.2 efter det att de varor intyget
avser redan har exporterats, skall ansökan som avses i artikel 7.3 i detta protokoll
– ange ort och dag för utförseln av den vara som intyget avser, och
– intyga att inget varucertifikat EUR.1 utfärdades vid tiden för varans utförsel samt ange
orsakerna till detta.
2. Tullmyndigheterna får utfärda ett varucertifikat retroaktivt bara efter kontroll av att
uppgifterna i exportörens ansökan stämmer med dem i motsvarande handlingar.
Intyg som utfärdas retroaktivt skall förses med någon av följande anteckningar:
"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI",
"AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE",
">Hänvisning till film> ", dvs. "UTFÄRDAT I EFTERHAND".
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Artikel 20
Om ett varucertifikat EUR.1 blir stulet, går förlorat eller förstörs, får exportören ansöka om
att tullmyndigheterna utfärdar ett duplikat på grundval av de exporthandlingar han har i
besittning. Duplikatet skall märkas med något av följande ord: "DUPLIKAT", "DUPLICATA",
"DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", ">Hänvisning till film>", dvs. "DUPLIKAT".

Artikel 21
Syrien och gemenskapen skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att varor som
transporteras åtföljda av ett varucertifikat EUR.1 och som under transporten utnyttjar en
frizon belägen i deras territorium inte ersätts av andra varor och inte undergår annan
behandling än den som är normal för att hindra att de förstörs.

Artikel 22
För att säkerställa att denna avdelning tillämpas riktigt skall Syrien och gemenskapen stödja
varandra genom sina respektive tullförvaltningar vid kontrollen av äktheten av varucertifikat
EUR.1 och av riktigheten i de uppgifter om varornas faktiska ursprung och av de
deklarationer som exportörerna gör på blankett EUR.2.

Artikel 23
Det skall vara straffbelagt att i syfte att erhålla varucertifikat EUR.1 eller ett intyg på blankett
EUR.2 med oriktiga uppgifter och därmed få förmånsbehandling för varor, upprätta eller låta
upprätta en handling som innehåller oriktiga uppgifter.

Artikel 24
1. Kontroll i efterhand av varucertifikat EUR.1 och av blankett EUR.2 skall utföras genom
stickprov samt när tullmyndigheterna i importlandet hyser rimligt tvivel om en handlings
äkthet eller om riktigheten i uppgiften om varornas ursprung.
2. Vid tillämpning av punkt 1 skall tullmyndigheterna i importlandet återsända
varucertifikatet EUR.1 eller blankett EUR.2 eller en fotokopia därav till tullmyndigheterna i
exportlandet jämte uppgift i förekommande fall om de iakttagelser om form eller innehåll
som har föranlett en förfrågan. Om en faktura har givits in skall denna eller en kopia fogas till
blankett EUR.2, och tullmyndigheterna skall vidarebefordra alla uppgifter som de har fått och
som tyder på att uppgifterna i certifikatet eller på blanketten är oriktiga.
Om tullmyndigheterna i importlandet beslutar att upphäva tillämpningen av avtalet i
avvaktan på kontrollens resultat, skall de erbjuda sig att släppa godset till importören med de
säkerhetsåtgärder som de finner nödvändiga.
3. Tullmyndigheterna i importlandet skall så snart som möjligt underrättas om kontrollens
resultat. Dessa resultat skall vara sådana att de gör det möjligt att bestämma huruvida det
ifrågasatta intyget avser de varor som faktiskt har exporterats och huruvida dessa faktiskt är
sådana att de berättigar till förmånsbehandling.
Om en sådan tvist inte kan lösas genom samtal mellan importlandets och exportlandets
tullmyndigheter eller ger anledning till en fråga rörande tolkningen av detta protokoll, skall
tvisten hänskjutas till tullsamarbetskommittén.
Under alla förhållanden skall tvister mellan importör och tullmyndigheter i importlandet lösas
i enlighet med importlandets lagstiftning.

Artikel 25
Samarbetsrådet får besluta att ändra bestämmelserna i detta protokoll.
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Artikel 26
1. Gemenskapen och Syrien skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att varucertifikat EUR.1
och blankett EUR.2 skall kunna ges in i enlighet med artiklarna 11 och 12 i detta protokoll
från och med den dag då protokollet träder i kraft.
2. Varucertifikat EUR.1 och blankett EUR.2 som är tryckta i medlemsstaterna innan detta
protokoll träder i kraft och som inte överensstämmer med förebilderna i bilaga 5 och 6 till
detta protokoll får fortsätta att användas till dess att lagren tagit slut, på de villkor som
fastställs i detta protokoll.

Artikel 27
Gemenskapen och Syrien skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta
protokoll.

Artikel 28
Bilagorna till detta protokoll skall utgöra en integrerad del av protokollet.

Artikel 29
Föreskrifterna i avtalet får tillämpas på varor som uppfyller villkoren i avdelning I och som
den dag avtalet träder i kraft antingen befinner sig i transit eller tillfälligt lagras i
gemenskapen eller i Syrien, på tullupplag eller i frizoner, förut- satt att det till
tullmyndigheterna i exportlandet inom fyra månader från den dagen inges ett intyg på
blankett EUR.1 retroaktivt bekräftat genom påteckning av exportlandets behöriga
myndigheter tillsammans med handlingar som visar att varorna har transporterats direkt.

Artikel 30
De bekräftelser som avses i artiklarna 19 och 20 skall införas i fältet "Anmärkningar" på
certifikatet.
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BILAGA 1
FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR
Anmärkning 1 – Artiklarna 1 och 2
Termerna gemenskapen och Syrien skall även omfatta gemenskapens medlemsstaters
respektive Syriens territorialvatten.
Fartyg till havs, inbegripet fabriksfartyg där fångad fisk bearbetas eller behandlas, skall anses
ingå i den stats territorium till vilket fartygen hör förutsatt att de uppfyller de villkor som
anges i förklarande not 6.
Anmärkning 2 – Artikel 1
För att bestämma om en vara har ursprung i gemenskapen, Syrien, Algeriet eller Tunisien
skall det inte vara nödvändigt att fastställa huruvida energi,, bränsle, anläggningar och
utrustning, maskiner och verktyg som använts för att framställa sådana varor har sitt
ursprung i tredje land.
Anmärkning 3 – Artikel 3.1 och 3.2 och artikel 4
Procentregeln innebär när den framställda varan ingår i lista A ett tilläggskriterium utöver
kravet på ändring av tulltaxenummer för varje använd vara som inte är ursprungsvara.
Anmärkning 4 – Artikel 1
Emballage skall anses utgöra en enhet tillsammans med de varor den innehåller. Denna
bestämmelse skall dock inte gälla emballage som inte är av normalt slag för den förpackade
varan, som är av hållbar beskaffenhet och som har ett eget bruksvärde utöver sin funktion
som förpackning.
Anmärkning 5 – Artikel 2 f
Uttrycket dess fartyg skall avse endast fartyg
– som är registrerade i en medlemsstat eller i Syrien,
– som för en medlemsstats eller Syriens flagga,
– som till minst 50 % ägs av medborgare i medlemsstaterna, Syrien, eller av ett företag som
har sitt huvudkontor i en medlemsstat eller Syrien och vars företagsledare,
styrelseordförande och flesta styrelseledamöter är medborgare i medlemsstaterna eller
Syrien och – om det är fråga om handelsbolag eller aktiebolag – vars kapital till minst hälften
ägs av medlemsstaterna eller Syrien eller av offentliga organ eller medborgare i
medlemsstaterna eller Syrien,
– vars kapten och befäl alla är medborgare i medlemsstaterna eller Syrien, och
– vars besättning till minst 75 % är medborgare i medlemsstaterna eller Syrien.
Anmärkning 6 – artikel 4
Med pris fritt fabrik skall förstås det pris som betalas till den tillverkare i vars företag den
sista bearbetningen eller behandlingen är utförd, förutsatt att priset omfattar värdet på alla
varor som använts vid tillverkningen.
Med tullvärde skall förstås tullvärde enligt konventionen angående värdering av varor för
tulländamål, undertecknad i Bryssel den 15 december 1950.
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