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Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Νότια
Κορέα και οι επιπτώσεις της συμφωνίας στα ελληνικά προϊόντα.
Το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε τη Νότια Κορέα ως χώρα προτεραιότητας για τη σύναψη
μιας Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου (ΣΕΕ). Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν το Μάιο 2007 και μετά
από 8 γύρους, οι δυο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία που μονογραφήθηκε στις 15-10-2009 και
υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 6-10-2010, στο περιθώριο της Συνάντησης Κορυφής Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Νότιας Κορέας. Η συμφωνία θα τεθεί σε προσωρινή ισχύ από 1ης Ιουλίου 2011,
ανεξάρτητα από τη διαδικασία επικύρωσης από τις χώρες μέλη.
Πρόκειται για σημαντικότατη συμφωνία, καθώς είναι η πλέον ολοκληρωμένη που έχει συνάψει η
Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται ότι θα υπερδιπλασιάσει το διμερές εμπόριο σε βάθος μιας
εικοσαετίας.
Να σημειωθεί ότι η Κορέα είναι:
•

Η 14η μεγαλύτερη οικονομία

•

Η 7η εμπορική δύναμη παγκοσμίως

•

Ο 4ος σε μέγεθος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και
την Κίνα

•

Τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση το 2009 (λόγω της οικονομικής κρίσης), οι ευρωπαϊκές
εξαγωγές στην Κορέα αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά 7,5% ετησίως.

•

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στις εμπορικές της συναλλαγές με την Κορέα το 2009 είχε έλλειμμα 10,5
δις ευρώ, καθώς οι εξαγωγές της ανήλθαν σε 21,5 δις ευρώ και οι εισαγωγές της σε 32 δις ευρώ.

•

Αντίθετα, το ισοζύγιο των υπηρεσιών την ίδια χρονιά παρουσίασε πλεόνασμα 3,4 δις ευρώ, με
τις ευρωπαϊκές εξαγωγές να ανέρχονται σε 7,8 δις ευρώ και τις εισαγωγές σε 4,4 δις ευρώ.

•

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο επενδυτή στην Κορέα. Το 2008 οι
ευρωπαϊκές άμεσες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κορέα ήταν 1,9 δις ευρώ. Στο
τέλος του ίδιου έτους οι σωρευμένες ευρωπαϊκές άμεσες επενδύσεις στην Κορέα έφτασαν τα
29,8 δις ευρώ.

•

Αντίστοιχα, οι κορεατικές άμεσες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2008 σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 1,2 δις ευρώ. Στο τέλος του ιδίου έτους οι σωρευμένες άμεσες
επενδύσεις της Κορέας σε ευρωπαϊκές χώρες έφτασαν τα 7,3 δις ευρώ.

Η Κορέα παραδοσιακά ήταν υπέρμαχος των πολυμερών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ,
αλλά έντονα αμυντική για τα γεωργικά προϊόντα. Όμως, μετά το 2004, έχει υποδυθεί σε μια πολύ
επιθετική πολιτική σύναψης Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου (ΣΕΕ).
Ήδη η Κορέα έχει εν ισχύ ΣΕΕ με τη Χιλή, τη Σιγκαπούρη, την ΕΖΕΣ, την Ινδία και το ΑΣΕΑΝ.
Επίσης, έχουν υπογραφθεί αλλά δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί ΣΕΕ με τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή
Ένωση και πρόσφατα με το Περού. Επιπλέον, η Κορέα προωθεί τη σύναψη ΣΕΕ με τον Καναδά, το
Μεξικό, τις χώρες του Κόλπου (Gulf Cooperation Countries), την Τουρκία, την Αυστραλία, τη Νέα
Ζηλανδία και άλλους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της. Τέλος, πολύ δύσκολη αλλά τεράστιας
σημασίας είναι η προσπάθεια για σύναψη τριμερούς ΣΕΕ μεταξύ Κορέας, Κίνας και Ιαπωνίας.
Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι σε περίπτωση που δεν συνάπτονταν η ΣΕΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Κορέας, τα ευρωπαϊκά προϊόντα θα βρίσκονταν σε δυσμενή θέση.
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα ελληνικά ροδάκινα, τα οποία έχουν απολέσει μεγάλο
μέρος του μεριδίου στην αγορά, λόγω του ανταγωνισμού από φτηνά κινεζικά προϊόντα και της εδώ
και χρόνια συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου Κορέας και Χιλής. Ένα άλλο παράδειγμα, είναι η πρώτη
θέση των κρασιών της Χιλής στην κορεατική αγορά, λόγω της ΣΕΕ που έχει συνάψει με την Κορέα.
Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ευρωκορεατικές σχέσεις συμπληρώνεται από τις εξής συμφωνίες:
•

Συμφωνία Πλαίσιο για το Εμπόριο και τη Διμερή Συνεργασία, η οποία τέθηκε σε ισχύ την
1η Απριλίου 2001. Επικαιροποιημένο κείμενο της συμφωνίας αυτής υπεγράφη στις 10
Μαΐου 2010 και θα τεθεί σε ισχύ μετά την επικύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη.

•

Από το 1997 είναι σε ισχύ συμφωνία συνεργασίας και αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε
τελωνειακά θέματα.

Επίσης, έχει συναφθεί και τεθεί σε ισχύ από 1-7-2009 συμφωνία συνεργασίας για την αντιμετώπιση
αντιανταγωνιστικών δραστηριοτήτων.
Οι συμφωνία σε γενικές γραμμές προβλέπει τα εξής:

1. Μειώσεις Δασμών
Τα βασικά σημεία της συμφωνίας σχετικά με τις μειώσεις δασμών είναι τα εξής:
•

Η πλειοψηφία των δασμών θα καταργηθούν με την έναρξη της συμφωνίας.

•

Θα καταργηθούν σε 5 έτη οι δασμοί για το 98,7% των διμερών εμπορικών ανταλλαγών.

•

Μετά τη λήξη των προβλεπόμενων μεταβατικών περιόδων, οι δασμοί θα έχουν καταργηθεί
για το σύνολο των προϊόντων, με ορισμένες εξαιρέσεις.

•

Όταν ολοκληρωθούν οι καταργήσεις δασμών τα ευρωπαϊκά προϊόντα θα πάψουν να
επιβαρύνονται με 1,6 δις ευρώ ετησίως. Ήδη με την έναρξη της συμφωνίας θα αρθούν
δασμοί 850 εκατ. ευρώ.

•

Για τα μηχανήματα και τις συσκευές προβλέπεται άρση δασμών ύψους 450 εκατ. ευρώ, εκ
των οποίων το 312 εκατ. ευρώ από την έναρξη της συμφωνίας.

•

Για τα χημικά θα επέλθει μείωση δασμών 175 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 143 εκατ. από
την έναρξη της συμφωνίας.

•

Αμέσως με την έναρξη της συμφωνίας οι δασμοί θα μειωθούν κατά 93% για τα
κλωστοϋφαντουργικά, 85% για τα προϊόντα υάλου, 84% για τα δερμάτινα προϊόντα, 95%
για τα προϊόντα δέρματος και γούνας, 95% για τα υποδήματα, 93% για τα χαλυβουργικά,
93% για τα οπτικά όργανα, κλπ.

•

Η άρση των δασμών θα γίνει σε 3 χρόνια για τα αυτοκίνητα μικρού κυβισμού και τα
ηλεκτρονικά και στα 5 χρόνια για τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού.

•

Για ένα μικρό αριθμό ευαίσθητων αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων θα ισχύσει
μεταβατική περίοδος 7 ετών.

•

Το ρύζι και ορισμένα άλλα προϊόντα, μικρής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωσης,
εξαιρούνται της συμφωνίας.

•

Με τη συμφωνία συστήνεται «Επιτροπή Εμπορίου Αγαθών» για την αντιμετώπιση
θεμάτων του διμερούς εμπορίου αγαθών.

2. Άρση Μη Δασμολογικών Εμποδίων
Η συγκεκριμένη συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για την άρση των μη δασμολογικών
εμποδίων του διμερούς εμπορίου, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:
•

Απαγορεύονται όλοι οι περιορισμοί στις εισαγωγές και εξαγωγές.

•

Παρέχεται καθεστώς εθνικής μεταχείρισης.

•

Στη συμφωνία συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για την άρση των μη
δασμολογικών εμποδίων.
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•

Ειδικότερα για τους κλάδους των ηλεκτρονικών, των αυτοκινήτων, των φαρμάκωνιατρικού εξοπλισμού και των χημικών η συμφωνία περιλαμβάνει ειδικά παραρτήματα.

•

Επιδιώκεται η μείωση των Τεχνικών Φραγμών στο Εμπόριο (ΤΒΤ - Technical Barriers to
Trade), οι οποίοι προέρχονται από διατάξεις σχετικά με τεχνικούς κανονισμούς, πρότυπα,
διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης (conformity assessment procedures) και άλλα
παρόμοια θέματα. Για το λόγο αυτό θεσπίζεται η υιοθέτηση πρακτικών διαλόγου και
συνεργασίας, καθώς και η υιοθέτηση καλών κανονιστικών πρακτικών (good regulatory
practice).

•

Σχετικά με τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά εμπόδια, η συμφωνία προβλέπει διαφάνεια
στη λήψη και εφαρμογή μέτρων, διμερείς διαβουλεύσεις, υιοθέτηση διεθνών προτύπων,
ίδια μεταχείριση για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαδικασία αναγνώρισης
περιοχών ελεύθερων από ασθένειες.

•

Επίσης προβλέπεται ειδικός μηχανισμός για την εφαρμογή της συμφωνίας και συστήνεται
Επιτροπή Υγειονομικών και Φυτοϋγειονομικών Μέτρων.

3. Διορθωτικά Μέτρα
Υιοθετήθηκαν ρυθμίσεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από τον ΠΟΕ, ώστε να
ενισχυθεί η διαφάνεια και να περιορισθεί κατά το δυνατόν η χρησιμοποίησή τους.
Για ορισμένους ευαίσθητους κλάδους, σε περίπτωση σοβαρής βλάβης στην εγχώρια βιομηχανία, η
συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα για τη λήψη μέτρων διασφάλισης.
Με τη συμφωνία συστήνεται ομάδα εργασίας για τα διορθωτικά μέτρα.

4. Εμπόριο Υπηρεσιών, Εγκατάσταση και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Πρόκειται για την πλέον φιλόδοξη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου που έχει συνάψει ποτέ η
Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των υπηρεσιών, η οποία προχωράει πολύ πέρα από τις δεσμεύσεις
της Κορέας βάσει της συμφωνίας WTO-GATS και την προσφορά της στις διαπραγματεύσεις της
Αναπτυξιακής Ατζέντας της Ντόχα.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η απελευθέρωση των επενδύσεων και των υπηρεσιών σε κλάδους όπως
τηλεπικοινωνίες, περιβάλλον, ναυτιλία, κατασκευές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επιδόσεις
δεμάτων, επίγεια εξυπηρέτηση αεροδρομίων, νομικές υπηρεσίες, κλπ.

5. Δημόσιες Προμήθειες
Στο κεφάλαιο 9 της συμφωνίας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις δημόσιες προμήθειες.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται και η συμπερίληψη των συμβάσεων παραχώρησης ΒΟΤ (BuildOperate-Transfer), οι οποίες δεν καλύπτονται από τη συμφωνία του ΠΟΕ για τις Δημόσιες
Προμήθειες.

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Στη συμφωνία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που παρέχουν ενισχυμένη προστασία των πνευματικών
δικαιωμάτων, οι οποίες συμπληρώνουν τη Συμφωνία του ΠΟΕ για τα Δικαιώματα Πνευματικής
Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου (TRIPS – Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights). Επιπλέον, προβλέπεται ισχυρός μηχανισμός επιβολής, εναρμονισμένος με τις κοινοτικές
οδηγίες.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμπερίληψη των γεωγραφικών ενδείξεων. Με την έναρξη της ισχύος της
συμφωνίας θα αναγνωριστούν άμεσα 160 ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις. Στη συμφωνία
προβλέπεται ειδικός μηχανισμός για την συμπερίληψη και νέων γεωγραφικών ενδείξεων στο μέλλον.
Οι ελληνικές γεωγραφικές ενδείξεις που συμπεριλήφθηκαν είναι οι εξής:
Γεωγραφική Ένδειξη

Λατινική Γραφή

Προϊόν

Περιγραφή στα
Κορεατικά

Ελιά Καλαμάτας

Elia Kalamaταs

Olives

엘리아깔라마따스
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Μαστίχα Χίου

Masticha Chiou

Gum

마스티하히우

Φέτα

Feta

Cheese

페따

Ούζο

Ouzo

Spirit

우조

Ρετσίνα

Retsina

Wine

레찌나

Σάμος

Samos

Wine

사모스

7. Αειφόρος Ανάπτυξη
Οι δυο πλευρές δεσμευτήκαν για τη διατήρηση υψηλών εργασιακών και περιβαλλοντικών
προδιαγραφών, καθώς και για τη συμμόρφωσή τους με τις διεθνείς συμφωνίες. Η συμφωνία
προβλέπει ισχυρούς μηχανισμούς παρακολούθησης και διευθέτησης διαφορών, για να εξασφαλισθεί
ότι η εργασιακή και περιβαλλοντική νομοθεσία δεν θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για
προστατευτισμό και στρέβλωση του εμπορίου.

8. Λοιπά Θέματα
Ορισμένα άλλα θέματα, που επηρεάζουν το διμερές εμπόριο και για τα οποία περιλαμβάνονται
ρυθμίσεις στη συμφωνία, είναι τα εξής:
•

Η διευκόλυνση του εμπορίου, της τελωνειακής συνεργασίας (Κεφάλαιο 6) και η
σύσταση Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας.

•

Η προστασία του ανταγωνισμού και η κατάργηση των επιδοτήσεων των βιομηχανικών
αγαθών.

•

Τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας θα εξετασθεί η κατάργηση των
επιδοτήσεων και στις υπηρεσίες.

•

Προβλέπεται σειρά μέτρων για την εξασφάλιση διαφάνειας και προβλεψιμότητας στο
κανονιστικό καθεστώτος.

•

Η συμφωνία περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και τη
δυνατότητα λήψης μέτρων σταθεροποίησης του χρηματοοικονομικού συστήματος.

9. Επίλυση Διαφορών
Η συμφωνία προβλέπει ισχυρό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, ο οποίος είναι παρόμοιος με την
αντίστοιχη διαδικασία του ΠΟΕ, αλλά πολύ πιο γρήγορος.
Τα βασικά στάδια του μηχανισμού είναι:
•

Διαβούλευση των δυο πλευρών για την εξεύρεση λύσης.

•

Ορισμός τριμερούς πάνελ

•

Δημόσια διαβούλευση

•

Έκδοση απόφασης εντός 120 ημερών.

•

Εύλογη περίοδος συμμόρφωσης.

•

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το θέμα επαναφέρεται στο πάνελ, το οποίο μπορεί να
επιτρέψει τη λήψη αναλογικών κυρώσεων από τη θιγόμενη πλευρά.

Επίσης, για την ταχεία επίλυση διαφορών προβλέπεται και διαδικασία προσφυγής σε
διαμεσολάβηση, οι αποφάσεις της οποίας εκδίδονται εντός 60 ημερών, αλλά δεν είναι δεσμευτικές.
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10. Θεσμικές Ρυθμίσεις
Για τη διαχείριση της συμφωνίας συστήνεται Επιτροπή Εμπορίου που θα συνέρχεται σε ετήσια
βάση, στην οποία θα συμπροεδρεύουν ο Υπουργός Εμπορίου της Κορέας και ο Επίτροπος Εμπορίου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επίσης, συστήνονται οι παρακάτω Εξειδικευμένες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας:
Εξειδικευμένες Επιτροπές:
•

Εμπορίου Αγαθών

•

Υγειονομικών και Φυτοϋγειονομικών Μέτρων

•

Δασμών

•

Εμπορίου Υπηρεσιών, Εγκατάστασης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου

•

Εμπορίου και Αειφόρου Ανάπτυξης

•

Ζωνών Τελειοποίησης για Επανεισαγωγή στην Κορεατική Χερσόνησο

Ομάδες Εργασίας:
•

Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών

•

Φαρμακευτικών Προϊόντων και Ιατρικού Εξοπλισμού

•

Χημικών Προϊόντων

•

Συνεργασίας σε Διορθωτικά Μέτρα για το Εμπόριο

•

Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης

•

Δημοσίων Προμηθειών

•

Γεωγραφικών Ενδείξεων

Τέλος, συστήνεται Επιτροπή Πολιτιστικής Συνεργασίας για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου
Πολιτιστικής Συνεργασίας της συμφωνίας, η οποία θα είναι ανεξάρτητη και δεν θα υπάγεται στην
αρμοδιότητα της Επιτροπής Εμπορίου.

11. Πρωτόκολλα Συνεργασίας
Στη συμφωνία περιλαμβάνονται και τα εξής πρωτόκολλα:
11.1. Πρωτόκολλο για τον Καθορισμό των Κανόνων Καταγωγής
Μετά από διαβουλεύσεις με τους επιχειρηματικούς φορείς, οι κανόνες καταγωγής (rules of origin)
της παρούσας συμφωνίας έχουν απλοποιηθεί , σε σχέση με προηγούμενες συμφωνίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση ορισμένους ευαίσθητους κλάδους.
Στα αυτοκίνητα και τα ηλεκτρονικά που είναι πολύ σημαντικοί κλάδοι για το διμερές εμπόριο, τα
εισαγόμενα μέρη επιτρέπεται να φτάνουν μέχρι το 45% της προστιθέμενης αξίας τους. Επίσης, έγινε
δεκτή και η εφαρμογή της πρακτικής Duty Drawback (DDD), η οποία αφορά στη επιστροφή των
δασμών που καταβλήθηκαν για πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα, όταν το τελικό προϊόν
εξάγεται. Όμως, υπάρχει ρήτρα για επιβολή περιορισμών στη χρήση της πρακτικής αυτής, αν κατά
την πρώτη πενταετία αποδειχτεί ότι γίνεται υπερβολική χρήση της.
Από 1ης Ιουλίου 2011, που θα ισχύσει η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών της Κορέας με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εξαγωγές μας για να απολαύσουν τις μειώσεις ή τις απαλλαγές δασμών που
προβλέπει η συμφωνία, πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση καταγωγής (origin declaration), η
οποία μπορεί να εκδίδεται μόνο από εγκεκριμένους εξαγωγείς (approved exporters). Όταν πρόκειται
για προϊόντα αξίας που δεν υπερβαίνει τα 6000 ευρώ, όλοι οι εξαγωγείς έχουν το δικαίωμα έκδοσης
δήλωσης καταγωγής.
Τα κορεατικά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα μας, πρέπει επίσης να συνοδεύονται από ανάλογη
δήλωση καταγωγής, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις.
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Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 του πρωτοκόλλου για τους κανόνες καταγωγής της συμφωνίας, οι
δηλώσεις καταγωγής πρέπει να αναφέρουν τον αριθμό της άδειας του εγκεκριμένου εξαγωγέα και
να περιέχουν το εξής κείμενο:
«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’
αριθμόν …..(αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης του εξαγωγέα)) δηλώνει ότι, εκτός αν δηλώνεται
σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ………(αναφέρεται η καταγωγή
των προϊόντων)».
Το αντίστοιχο κείμενο στα αγγλικά είναι το εξής:
«The exporter of the products covered by this document (customs authorization No….. (αναφέρεται
ο αριθμός έγκρισης του εξαγωγέα)) declares that , except where otherwise clearly indicated, these
products are of …… (αναφέρεται η καταγωγή των προϊόντων)»
H δήλωση καταγωγής μπορεί να γίνει με την μορφή Invoice Declaration, πάνω στο τιμολόγιο ή σε
κάποιο άλλο έγγραφο που συνοδεύει τα εμπορεύματα ή ακόμη και σε ξεχωριστό έγγραφο. Πρέπει
όμως πάνω στο έγγραφο της δήλωσης καταγωγής να γίνεται λεπτομερής και επακριβής καταγραφή
των εμπορευμάτων ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός και η αναγνώρισή τους. Από την άφιξη των
προϊόντων στην Κορέα, υπάρχει προθεσμία ενός έτους για την επίκληση της συμφωνίας και
απαλλαγή ή μείωση δασμών.
Η συμφωνία προβλέπει ότι η δήλωση καταγωγής μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε κοινοτική γλώσσα
ή και στα κορεατικά. Βέβαια, υπάρχει το ενδεχόμενο το τελωνείο να ζητήσει μετάφραση. Το θέμα
αυτό τελεί υπό διευθέτηση και θα επιδιωχθεί στην πράξη να μην ζητείται μετάφραση αν η δήλωση
γίνεται στην αγγλική γλώσσα.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα αποσταλούν πριν από την 1/7/2011 και φτάσουν μετά τη έναρξη της
συμφωνίας, από το κείμενο της συμφωνίας δεν είναι ξεκάθαρο αν ισχύει η δήλωση καταγωγής που
γίνεται σε έγγραφο που εκδόθηκε πριν την έναρξη της συμφωνίας. Στην πράξη όμως δεν υπάρχει
πρόβλημα, καθώς μπορεί να εκδοθεί ξεχωριστή δήλωση, μετά την 1/7/2011, εντός της προθεσμίας
του ενός έτους.
Μια άλλη εκκρεμότητα είναι η περίπτωση που ο εξαγωγέας αποκτά την ιδιότητα «approved
exporter» μετά την εξαγωγή του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει νομικό κενό που πρέπει
να διευθετηθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδιώξει να γίνεται δεκτό το πιστοποιητικό καταγωγής
που θα εκδίδεται όταν πλέον έχει αποκτηθεί η ιδιότητα του αναγνωρισμένου εξαγωγέα.
Στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας θα υπάρξουν διάφορα μεταβατικής φύσεως προβλήματα, για τα
οποία οι δυο πλευρές έχουν συμφωνήσει να προβαίνουν σε άμεσες διαβουλεύσεις για τη διευθέτησή
τους.
Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι τόσο οι ελληνικές τελωνειακές αρχές όσο και οι Έλληνες
εξαγωγείς πρέπει να έχουν ενημερωθεί έγκαιρα, προκειμένου να επωφεληθούν οι ελληνικές
εξαγωγές από τη συμφωνία.
11.2.

Πρωτόκολλο
Θέματα

Αμοιβαίας

Διοικητικής

Συνεργασίας

για

Τελωνειακά

Στο πρωτόκολλο αυτό προβλέπεται η συνεργασία των δυο πλευρών σε θέματα εφαρμογής της
τελωνειακής νομοθεσίας και αντιμετώπισης των παραβιάσεών της.
11.3. Πρωτόκολλο Πολιτιστικής Συνεργασίας
Σε εφαρμογή της σύμβασης της Unesco για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της
πολιτιστικής έκφρασης, συμπεριλήφθηκε στη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ειδικό πρωτόκολλο για
την πολιτιστική συνεργασία.
Προβλέπεται ότι το πρωτόκολλο αυτό θα τεθεί σε ισχύ μόνο όταν η Κορέα επικυρώσει τη σύμβαση
της Unesco. Επιπλέον, υπάρχει ειδικός μηχανισμός αναστολής της ισχύος του πρωτοκόλλου, σε
περίπτωση χρησιμοποίησης αθέμιτων πρακτικών από κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το
πρωτόκολλο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συνεργασία στην παραγωγή οπτικοακουστικών
έργων.
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12. Επιπτώσεις της Συμφωνίας στα Ελληνικά Προϊόντα.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι προβλεπόμενες μειώσεις δασμών για προϊόντα ελληνικού
ενδιαφέροντος.
Βασικός
Δασμός %

HSK

Περιγραφή Προϊόντος

030345

Κόκκινοι τόνοι καταψυγμένοι, με
εξαίρεση τα φιλέτα

10

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

0304295000

Κόκκινοι τόνοι, φιλέτα ή άλλη σάρκα,
νωπά ή καταψυγμένα

10

Σε 4 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

36

Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του
παραρτήματος 2-Α-1 προβλέπεται
η
αδασμολόγητη
εισαγωγή
συγκεκριμένων
ποσοτήτων,
οι
οποίες αρχίζουν από 4560 τόνους
για το πρώτο έτος και αυξάνονται
σταδιακά. Για τις εισαγόμενες
ποσότητες πέραν της ανωτέρω
ποσόστωσης, επιβάλεται ο βασικός
δασμός,
ο οποίος μειώνεται
ετησίως σε 16 ίσες ετήσιες δόσεις
από την έναρξη ισχύος της ΣΕΕ.
Από το δέκατο έκτο έτος και μετά
μηδενίζονται οι δασμοί και το
σύνολο των εισαγωγών γίνεται
χωρίς δασμούς.

36

Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του
παραρτήματος 2-Α-1 προβλέπεται
η
αδασμολόγητη
εισαγωγή
συγκεκριμένων
ποσοτήτων,
οι
οποίες αρχίζουν από 4560 τόνους
για το πρώτο έτος και αυξάνονται
σταδιακά. Για τις εισαγόμενες
ποσότητες πέραν της ανωτέρω
ποσόστωσης, επιβάλεται ο βασικός
δασμός,
ο οποίος μειώνεται
ετησίως σε 16 ίσες ετήσιες δόσεις
από την έναρξη ισχύος της ΣΕΕ.
Από το δέκατο έκτο έτος και μετά
μηδενίζονται οι δασμοί και το
σύνολο των εισαγωγών γίνεται
χωρίς δασμούς.

0406

0406909000

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

Τυρί Φέτα

Μειώσεις Δασμών

8

243% ή 1,864
won/kg, όποιο
είναι μεγαλύτερο

Σύμφωνα με την παράγραφο 10
του
παραρτήματος
2-Α-1
προβλέπεται
η
αδασμολόγητη
εισαγωγή
συγκεκριμένων
ποσοτήτων, οι οποίες αρχίζουν
από 50 τόνους για το πρώτο έτος
και αυξάνονται σταδιακά στους 75
τόνους στο δέκατο έκτο έτος και στο
εξής παραμένουν σταθερές.

Φυσικά Σφουγγάρια

8

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

0802500000

Φυστίκια

30

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

0806200000

Σταφίδα

21

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

1005909000

Καλαμπόκι

328

Σε 14 ίσες ετήσιες δόσεις
αρχίζοντας από την έναρξη της
ΣΕΕ

1207200000

Βαμβακόσπορος

3

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

130190

Μαστίχα

3

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

1509100000

Παρθένο Ελαιόλαδο

8

Σε 6 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

1509900000

Λοιπά Ελαιόλαδα

8

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

180610

Σκόνη κακάο με προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών

8

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

180620

Παρασκευάσματα από κακάο σε
τεμάχια ή συσκευασία άνω των 2 κιλών

8

Σε 6 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

180631

Παρασκευάσματα από κακάο
παραγεμισμένα

8

Σε 6 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

180632

Παρασκευάσματα από κακάο μη
παραγεμισμένα

8

Σε 6 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

1806901000

Σοκολάτες

8

Σε 6 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

1806909090

Ζαχαρώδη σοκολάτας

8

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

2005700000

Ελιές

20

Σε 6 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

0409000000

Φυσικό Μέλι

0511996000

9

2008701000

Ροδάκινα ζαχαρούχα σε αεροστεγή
συσκευασία

50

Σε 8 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

2008209000

Ροδάκινα Λοιπά

45

Σε 6 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

200911

Χυμός πορτοκάλι καταψυγμένος

54

Σε 4 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

200912

Χυμοί πορτοκάλι μη καταψυγμένοι με
Brix που δεν υπερβαίνει το 20

54

Σε 6 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

200919

Χυμοί πορτοκάλι μη καταψυγμένοι,
λοιποί

54

Σε 4 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

220110

Μεταλλικά και αεριούχα νερά

8

Σε 6 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

2204

Κρασί

15

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

220900

Ξύδι

8

Σε 6 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

2401

Ακατέργαστα Καπνά και Απορρίμματα

20

Σε 11 ίσες ετήσιες δόσεις
αρχίζοντας από την έναρξη της
ΣΕΕ

2501009010

Αλάτι βρώσιμο

8

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

2501009020

Καθαρό αλάτι

8

Σε 4 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

2501009090

Αλάτι, άλλο

8

Σε 4 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

251110

Θειικό βάρειο φυσικό (Βαριτίνη)

3

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

2515111000

Μάρμαρα ακατέργαστα

3

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

2515112000

Τραβερτίνες ακατέργαστες

3

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

251512

Μάρμαρα και τραβερτίνες τεμαχισμένα

3

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

2515121000

Μάρμαρα τεμαχισμένα

3

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

2515122000

Τραβερτίνες τεμαχισμένες

3

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

251910

Ανθρακικό μαγνήσιο, φυσικό
(Μαγνησίτης)

3

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

10

2710114000

Νάφθα

0

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

290545

Γλυκερίνη

8

Σε 4 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

300190

Ηπαρίνη

0

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

3004

Φάρμακα

8

1) Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ. 2) Σε 4 ίσες ετήσιες δόσεις
αρχίζοντας από την έναρξη της
ΣΕΕ

320414

Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα
αυτών

8

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

320416

Χρωστικά αντιδραστήρια και
παρασκευάσματα

8

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

3301

Αιθέρια Έλαια (για το ginseng ισχύουν
διαφορετικές ρυθμίσεις)

8

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

330290

Λοιπά μείγματα ευωδών ουσιών
(περιποίηση και προστασία δέρματος)

8

Σε 4 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

8

1) Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ. 2) Σε 4 ίσες ετήσιες δόσεις
αρχίζοντας από την έναρξη της
ΣΕΕ. 3) Σε 6 ίσες ετήσιες δόσεις
αρχίζοντας από την έναρξη της
ΣΕΕ

3304

Προϊόντα ομορφιάς ή μακιγιάζ

3305

Παρασκευάσματα για τα μαλιά

8

1) Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ. 2) Σε 4 ίσες ετήσιες δόσεις
αρχίζοντας από την έναρξη της
ΣΕΕ. 3) Σε 6 ίσες ετήσιες δόσεις
αρχίζοντας από την έναρξη της
ΣΕΕ

3307

Παρασκευάσματα για το ξύρισμα,
αποτριχωτικά, αρώματα, αποσμητικά
και άλλα καλλυντικά (Για τα υγρά για
φακούς επαφής ό βασικός δασμός είναι
6,5%).

8

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

3401

Σαπούνια και άλλα παρασκευάσματα
για τον καθαρισμό δέρματος.

8 ή 6,5

1) Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ. 2) Σε 4 ίσες ετήσιες δόσεις
αρχίζοντας από την έναρξη της
ΣΕΕ. 3) Σε 6 ίσες ετήσιες δόσεις
αρχίζοντας από την έναρξη της
ΣΕΕ

3824909010

Λιπάσματα μικροστοιχείων, άλλα από
τα περιλαμβανόμενα στον κωδικό 31

6,5

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

8 ή 6,5

1) Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ. 2) Σε 4 ίσες ετήσιες δόσεις
αρχίζοντας από την έναρξη της
ΣΕΕ. 3) Σε 6 ίσες ετήσιες δόσεις
αρχίζοντας από την έναρξη της
ΣΕΕ

39

Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από
αυτές

11

392010

Πλάκες, φύλλα και λοιπά πό πολυμερή
του αιθυλενίου

6,5

Σε 4 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

3926909000

Άλλα τεχνουργήματα από τεχνιτές ίλες
(πλήν των κωδ. 3901 και 3914)

8

Σε 4 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

400400

Απορρίμματα από καουτσούκ

3

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

4004000000

Απορρίμματα και θραύσματα μη
σκληρυνμένου καουτσούκ

3

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

420310

Δερμάτινα ενδύματα

13

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

430211

Γουνοδέρματα από βιζόν δεψασμένα ή
κατεργασμένα (μη συναρμολογημένα)

5

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

430219

Λοιπά γουνοδέρματα δεψασμένα ή
κατεργασμένα (μη συναρμολογημένα)

5

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

430220

Αποκόμματα γουνοδερματων

5

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

430230

Γουνοδέρματα και αποκόμματα
γουνοδερμάτων (συναρμολογημένα)

5

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

4303

Ενδύματα, εξαρτήματα ένδυσης και
άλλα είδη από γουνοδέρματα

16

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

470730

Χαρτί για ανακύκλωση από μηχανικό
πολτό

0

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

5201

Ακατέργαστο βαμβάκι

0

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

5204

Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι

8

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

61

Πλεκτά ενδύματα και συμπληρώματα

13 ή 8

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

611020

Βαμβακερά πουλόβερ και παρόμοια
είδη

13

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

62

Ενδύματα και συμπληρώματα (άλλα
από πλεκτά)

13 ή 8

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

6201

Παλτά και παρόμοια είδη (ανδρικά)

13

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

6202

Παλτά και παρόμοια είδη (γυναικεία)

13

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

6802211000

Μάρμαρο επεξεργασμένο

8

Σε 6 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

6802212000

Τραβερτίνη επεξεργασμένη

8

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

12

711311

Κοσμήματα αργυρά με πέτρες
(πολύτιμες ή μή)

8

Σε 6 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

71131910

Κοσμήματα από λευκόχρυσο με πέτρες
(πολύτιμες ή μή)

8

Σε 4 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

71131920

Κοσμήματα από χρυσό με πέτρες
(πολύτιμες ή μή)

8

Σε 6 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

71131990

Κοσμήματα από λοιπά πολύτιμα
μέταλλα με πέτρες (πολύτιμες ή μή)

8

Σε 6 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

7113201000

Κοσμήματα από κοινά μέταλλα
επιστρωμένα με λευκόχρυσο με πέτρες
(πολύτιμες ή μή)

8

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

7113202000

Κοσμήματα από κοινά μέταλλα
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα με
πέτρες (πολύτιμες ή μή)

8

Σε 4 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

7113203000

Κοσμήματα από κοινά μέταλλα
επιχρυσωμένα με πέτρες (πολύτιμες ή
μή)

8

Σε 4 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

7113209000

Κοσμήματα από κοινά μέταλλα
επαργυρωμένα με πέτρες (πολύτιμες ή
μή)

8

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

740400

Απορρίμματα και θραύσματα από
χαλκό

0

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

760200

Απορρίμματα και θραύσματα από
αλουμίνιο

0

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

7606120000

Πλάκες, φύλλα και ταινίες από κράματα
αλουμινίου που δεν υπερβαίνουν τα 0,2
mm

8

Σε 4 ίσες ετήσιες δόσεις αρχίζοντας
από την έναρξη της ΣΕΕ

8516601000

Ηλεκτρικοί φούρνοι

8

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ

890690

Λοιπά πλοία

0

Άμεσα με την έναρξη ισχύος της
ΣΕΕ
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