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ΈΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των 
Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ) που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και να 
διευκολύνει τους οικονομικούς φορείς της, ιδίως τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, να 
επωφεληθούν από τις ΣΕΣ.  
 
 Κάθε φορά που η ΕΕ συνάπτει Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με μια χώρα εταίρο, οι 
εξαγωγείς της μπορούν να επωφεληθούν από τη μείωση δασμών όταν εξάγουν προς τη 
χώρα αυτή. Προκειμένου να τύχει αυτής της προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν πρέπει 
να προέρχεται από συμβαλλόμενο μέρος της ΣΕΣ. Δηλαδή, πρέπει να πληροί όλους τους 
κανόνες των κριτηρίων καταγωγής που ορίζει η ΣΕΣ. 
  
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει κατά πόσο οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις είναι ενημερωμένες όσον αφορά τα κριτήρια των κανόνων καταγωγής που 
συνδέονται με τα πλεονεκτήματα της προτιμησιακής μεταχείρισης και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς κατά την εξαγωγή υπό αυτές τις προτιμήσεις. 
 
Η έρευνα απευθύνεται σε: 

 εξαγωγείς χωρών της ΕΕ (στελέχη εταιρειών που ασχολούνται με τις εξαγωγικές 
συναλλαγές) 

 ναυτιλιακές εταιρείες που χειρίζονται έγγραφα και διαδικασίες εισαγωγής σε τρίτες 
χώρες  

 οικονομικούς φορείς της ΕΕ με θυγατρικές σε τρίτες χώρες  
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να βοηθήσει τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν τις ΣΕΣ, 
δρομολογεί ένα πιλοτικό έργο σχετικά με το "Εργαλείο Κανόνων Καταγωγής". 
 
Οι κύριοι ενδιαφερόμενοι καλούνται να το δοκιμάσουν και να σχολιάσουν κατά πόσο το 
ηλεκτρονικό εργαλείο θα ήταν χρήσιμο για την κατανόηση των εφαρμοστέων κανόνων 
καταγωγής καθώς και να  προτείνουν τρόπους βελτίωσης του εργαλείου. 
 
Αν το αποτέλεσμα αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι θετικό, το εργαλείο θα παρέχεται σε 
μόνιμη βάση.  
 
Ο σύνδεσμος για τη δοκιμή βρίσκεται στη διεύθυνση: 
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm και θα είναι διαθέσιμος στο κοινό έως τις 31 
Ιουλίου 2018. 
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Για τη Διασφάλιση Απορρήτου: Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δεν προτίθεται να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των απαντήσεων, αλλά θα χειριστεί τις 
πληροφορίες που παρέχετε ως άκρως εμπιστευτικές και αποκλειστικά για τις ανάγκες της 
παρούσας έρευνας. Ωστόσο, εάν θέλετε να δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας ώστε η  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικοινωνήσει μαζί σας ξανά στο μέλλον, έχετε τη δυνατότητα να 
το κάνετε στο τέλος του ερωτηματολογίου.  
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