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Γήιωζε παξαίηεζεο από επζύλε
Σν παξφλ έγγξαθν παξέρεηαη σο ππεξεζία ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Πξφθεηηαη γηα
κε δεζκεπηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νη νπνίεο δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ επίζεκε ζέζε
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη δελ πξέπεη λα εθιεθζνχλ σο λνκηθέο ζπκβνπιέο.
πληζηάηαη λα αλαδεηήζεηε πεξαηηέξσ ζπκβνπιέο πξηλ βαζηζηείηε ζηα πεξηερφκελα ηνπ
παξφληνο εγγξάθνπ.
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Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ:
ΔΔ θαη δηαδηθαζία Κίκπεξιπ: http://ec.europa.eu/external_relations/kimb/intro/index.htm
Γηθηπαθφο ηφπνο γηα ηε δηαδηθαζία Κίκπεξιπ: http://www.kimberleyprocess.com

1.

Διζαγωγή
Η Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ)/Δπξσπατθή Κνηλφηεηα (ΔΚ) απνηειείηαη επί ηνπ παξφληνο
απφ 27 θξάηε κέιε.
Απνηειεί εληαία αγνξά, θαζψο θαη νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε. Γηα ηα
πεξηζζφηεξα δηεζλή εκπνξηθά ζέκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην ζχζηεκα
πηζηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο Κίκπεξιπ (KPCS), ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζεσξείηαη
εληαία νληφηεηα ρσξίο εζσηεξηθά ζχλνξα.
Έλα εληαίν ζχλνιν θαλφλσλ ηζρχεη θαη γηα ηηο είθνζη επηά ηεισλεηαθέο ππεξεζίεο ησλ
θξαηψλ κειψλ γηα ηηο εηζαγσγέο ή εμαγσγέο ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο εληαίαο αγνξάο.
Η ΔΚ ζην ζχλνιφ ηεο ζπκκεηέρεη ζην KPCS θαη έλαο εληαίνο θαλνληζκφο επηβάιιεη
θνηλνχο θαλφλεο ζε φια ηα θξάηε κέιε.
Σα ηζρχνληα λνκηθά θείκελα δηαηίζεληαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/kimb/intro/index.htm
Αθαηέξγαζηα δηακάληηα κπνξνχλ λα εμάγνληαη ή λα εηζάγνληαη λφκηκα ζε θαζέλα απφ
ηα 27 θξάηε κέιε ηα νπνία, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2008, είλαη ηα εμήο:.
Απζηξία
Κχπξνο
Δζζνλία
Γεξκαλία
Ιξιαλδία
Ληζνπαλία
Πνισλία
ινβαθία
νπεδία

2.

Βέιγην
Σζερηθή Γεκνθξαηία
Φηλιαλδία
Διιάδα
Ιηαιία
Λνπμεκβνχξγν
Πνξηνγαιία
ινβελία
Κάησ Υψξεο

Βνπιγαξία
Γαλία
Γαιιία
Οπγγαξία
Λεηνλία
Μάιηα
Ρνπκαλία
Ιζπαλία
Ηλσκέλν Βαζίιεην

Διζαγωγέρ ακαηέπγαζηων διαμανηιών ζηην ΔΔ/ΔΚ
 Γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ εληαία εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο ηεισλεηαθήο θαη
δαζκνινγηθήο λνκνζεζίαο απφ ηηο ηεισλεηαθέο ππεξεζίεο θάζε θξάηνπο κέινπο, ε
ΔΚ δεκηνχξγεζε, ην 1987, ην νινθιεξσµέλν δαζµνιφγην ηεο Κνηλφηεηαο
(TARIC, Tarif Integré de la Communauté) θαη κία πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία.
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 Σν TARIC είλαη έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζην νπνίν αλαθέξνληαη φινη νη δαζκνί ή
ηα κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδνληαη ζε θάζε πξντφλ. Η ρξήζε ηνπ
είλαη ππνρξεσηηθή ζηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο θαηά ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε
ηξίηεο ρψξεο.
 Οη εηζαγσγείο ή νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ειεχζεξα έλα ζεκείν
εηζφδνπ ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο ΔΚ γηα ηελ εηζαγσγή αθαηέξγαζησλ
δηακαληηψλ.
 Δάλ αθαηέξγαζηα δηακάληηα εγγξαθνχλ ζε νπνηαδήπνηε θνηλνηηθή ηεισλεηαθή
αξρή γηα εηζαγσγή ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ην TARIC επηζεκαίλεη απηφκαηα
ηελ χπαξμε εκπνξηθνχ πεξηνξηζκνχ (ειεθηξνληθή νζφλε πξνεηδνπνίεζεο) θαη
παξαπέκπεη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2368/2002 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο Κίκπεξιπ ζην δηεζλέο
εκπφξην αθαηέξγαζησλ δηακαληηψλ, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο.
Σν άξζξν 3 πξνβιέπεη: «Η εηζαγσγή ζηελ Κνηλφηεηα αθαηέξγαζησλ δηακαληηψλ
απαγνξεχεηαη, εθηφο εάλ πιεξνχληαη φινη νη αθφινπζνη φξνη:
(α) ηα αθαηέξγαζηα δηακάληηα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη
ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζπκκεηέρνληνο (δηαδηθαζία Κίκπεξιπ),
(β) ηα αθαηέξγαζηα δηακάληηα πεξηέρνληαη ζε ζπζθεπαζία πνπ δελ είλαη
δπλαηφλ λα παξαβηαζζεί θαη νη ζθξαγίδεο πνπ εηέζεζαλ θαηά ηελ εμαγσγή
απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα δελ έρνπλ θαηαζηξαθεί,
(γ) ην πηζηνπνηεηηθφ ζαθψο αθνξά ην εκπφξεπκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη.»

 Κάζε εηζαγσγή αθαηέξγαζησλ δηακαληηψλ πξέπεη λα επαιεζεχεηαη απφ κηα
θνηλνηηθή αξρή.
Κνηλνηηθή αξρή είλαη κηα αξκφδηα αξρή πνπ έρεη νξηζζεί απφ έλα θξάηνο κέινο θαη έρεη
εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή γηα λα εθπιεξψζεη νξηζκέλα θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ KPCS, δειαδή ηελ επαιήζεπζε εηζεξρφκελσλ απνζηνιψλ γηα
ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο ηεο ΓΚ θαη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ηεο ΓΚ γηα
απνζηνιέο εμαγσγψλ.
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Δάλ ππάξρεη θνηλνηηθή αξρή



είηε ζην θξάηνο κέινο ζην νπνίν εηζάγνληαη ηα αθαηέξγαζηα
δηακάληηα
είηε ζην θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη

ε(νη) ζπζθεπαζία(εο) θαη ην(ηα) πηζηνπνηεηηθφ(ά) πξέπεη λα ππνβάιινληαη
πξνο επαιήζεπζε, καδί θαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ζηελ θνηλνηηθή αξρή
είηε ζην θξάηνο κέινο φπνπ εηζάγνληαη είηε ζην θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν
πξννξίδνληαη, θαηά πεξίπησζε.


Δάλ ηα αλωηέξω δελ ηζρύνπλ, ηφηε ν εηζαγσγέαο κπνξεί λα επηιέμεη ζε
πνηα θνηλνηηθή αξρή ζα ππνβάιεη ηελ απνζηνιή θαη ην πηζηνπνηεηηθφ πξνο
επαιήζεπζε.
Οη ηεισλεηαθέο αξρέο ζην ζεκείν εηζφδνπ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Κνηλφηεηαο
πξέπεη λα εγγξάθνπλ ηελ απνζηνιή αθαηέξγαζησλ δηακαληηψλ ζην
θαζεζηώο εμωηεξηθήο δηακεηαθόκηζεο. Σν ελ ιφγσ θαζεζηψο, φπσο
πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 2913/92 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο
Οθησβξίνπ 1992, επηηξέπεη ηελ θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ κεηαμχ δχν
ζεκείσλ ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο, ρσξίο ηα εκπνξεχκαηα
απηά λα ππφθεηληαη ζε εηζαγσγηθνχο δαζκνχο.
Η εγγξαθή ζε απηφ ην θαζεζηψο επηηξέπεη ηε δηαβίβαζε ησλ αθαηέξγαζησλ
δηακαληηψλ ζε κηα θνηλνηηθή αξρή γηα επαιήζεπζε.
Μεηά ηελ επαιήζεπζε απφ κηα θνηλνηηθή αξρή, ηα εκπνξεχκαηα
ππνβάιινληαη ζηηο αξκφδηεο εζληθέο ηεισλεηαθέο αξρέο γηα ηηο θαλνληθέο
ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο.
Σν άξζξν 4 πξνβιέπεη:
1.

2.

3.

4.

Οη ζπζθεπαζίεο θαη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ππνβάιινληαη πξνο
επαιήζεπζε, καδί θαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ζε θνηλνηηθή αξρή είηε ζην
θξάηνο κέινο φπνπ εηζάγνληαη είηε ζην θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν
πξννξίδνληαη, φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα.
ε πεξηπηψζεηο πνπ εηζάγνληαη αθαηέξγαζηα δηακάληηα ζε θξάηνο κέινο
φπνπ δελ ππάξρεη θακία θνηλνηηθή αξρή, ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα
θνηλνηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη. Δάλ δελ
ππάξρεη θνηλνηηθή αξρή νχηε ζην θξάηνο κέινο εηζαγσγήο νχηε ζην θξάηνο
κέινο πξννξηζκνχ, ππνβάιινληαη ζηελ θαηάιιειε θνηλνηηθή αξρή άιινπ
θξάηνπο κέινπο.
Σν θξάηνο κέινο ζην νπνίν εηζάγνληαη ηα δηακάληηα δηαζθαιίδεη φηη απηά
ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα θνηλνηηθή αξρή πνπ νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο
1 θαη 2. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, κπνξεί λα ρνξεγείηαη ηεισλεηαθή
δηακεηαθφκηζε. ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ρνξεγεζεί ηεισλεηαθή
δηακεηαθφκηζε, ε επαιήζεπζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφλ άξζξν
αλαζηέιιεηαη έσο φηνπ ηα δηακάληηα θζάζνπλ ζηελ θαηάιιειε θνηλνηηθή
αξρή.
Ο εηζαγσγέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξέπνπζα δηαθίλεζε ησλ
αθαηέξγαζησλ δηακαληηψλ θαη
4 θαιχπηεη ην ζρεηηθφ θφζηνο.

Κνηλνηηθέο αξρέο


ηε ζπλέρεηα παξέρνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο
δηαδηθαζίεο ζηηο θνηλνηηθέο αξρέο.



Οη εηζαγωγείο/εμαγωγείο πξέπεη λα απεπζπλζνύλ ζηελ θνηλνηηθή αξρή
πνπ επηζπκνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ καη' αρτήν, ε νπνία ζα παξάζρεη
πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο εάλ είλαη αλαγθαίν.



Δπί ηνπ παξφληνο ππάξρνπλ θνηλνηηθέο αξρέο ζηηο εμήο πφιεηο:







Ακβέξζα (Βέιγην),
Λνλδίλν (Ηλσκέλν Βαζίιεην),
Idar-Oberstein (Γεξκαλία),
Πξάγα (Σζερηθή Γεκνθξαηία),
Βνπθνπξέζηη (Ρνπκαλία)
φθηα (Βνπιγαξία)



Οη θνηλνηηθέο αξρέο εμαθξηβψλνπλ εάλ ην πεξηερφκελν κηαο ζπζθεπαζίαο
αληαπνθξίλεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην αληίζηνηρν
πηζηνπνηεηηθφ.



Δηζαγσγέο πξνο επαιήζεπζε απφ ηελ ηζερηθή θνηλνηηθή αξρή πξέπεη λα
απνζηέιινληαη ζην Special Customs Office Prague D1, General Directorate
of Customs, Budějovická str. 7, Prague 4 . Σα πξφζσπα πνπ εκπνξεχνληαη
αθαηέξγαζηα δηακάληηα ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία ππνρξενχληαη λα
εγγξαθνχλ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ1.



Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο παξαηίζεληαη ζην ηκήκα 10 ηνπ παξφληνο
εγγξάθνπ θαη είλαη δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν:
http://ec.europa.eu/external_relations/kimb/intro/address.htm

1

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:

Νόμορ απιθ. 440/2003 Coll., για ηην εμποπία ακαηέπγαζηων διαμανηιών, ηοςρ όποςρ ειζαγωγήρ, εξαγωγήρ και
διαμεηακόμιζήρ ηοςρ και για ηην ηποποποίηζη οπιζμένων νόμων, όπωρ ηποποποιείηαι από ηο νόμο απιθ.
60/2005:
http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Obchod-se-zbozim/Kimberleysky-proces/440en.htm
Ένηςπο εγγπαθήρ:
http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Obchod-se-zbozim/Kimberleysky-proces/registrace.htm
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3.

Δξαγωγέρ ακαηέπγαζηων διαμανηιών από ηην ΔΔ/ΔΚ


Ο εμαγσγέαο, γηα λα απνθηήζεη θνηλνηηθφ πηζηνπνηεηηθφ εμαγσγήο, πξέπεη
λα ππνβάιεη δηαζάθεζε εμαγωγήο θαη/ή ηηκνιφγην ζε κηα θνηλνηηθή αξρή.
Πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά έγγξαθα φηη ηα δηακάληηα πξνο
εμαγσγή εηζήρζεζαλ λφκηκα ζηελ Κνηλφηεηα2. Σα ελ ιφγσ έγγξαθα κπνξεί
λα πεξηιακβάλνπλ ηηκνιφγηα απφ ην αξρηθφ πηζηνπνηεηηθφ εηζαγσγήο θαη
έπεηηα.



χκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2368/2002 ηνπ
πκβνπιίνπ, ε θνηλνηηθή αξρή κπνξεί λα δέρεηαη ηελ ππνγεγξακκέλε
δήισζε ηνπ ελ ιφγσ εμαγσγέα σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο λφκηκεο
εηζαγσγήο ζηελ Κνηλφηεηα, εάλ ν εμαγσγέαο είλαη κέινο νξγαληζκνχ
δηακαληηψλ πνπ εθαξκφδεη ην ζχζηεκα εγγπήζεσλ θαη απηνξχζκηζεο ηνπ
θιάδνπ πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 17 ηνπ θαλνληζκνχ.



Πξηλ εθδψζεη θνηλνηηθφ πηζηνπνηεηηθφ, ε θνηλνηηθή αξρή κπνξεί λα
απνθαζίζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη θπζηθό έιεγρν ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ
εκπνξεχκαηνο γηα λα εμαθξηβψζεη εάλ πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ. 2368/2002 ηνπ πκβνπιίνπ.



Καηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο ΓΚ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο
είλαη θαη' αξρήλ ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ πφηε θαη πνχ ζα ιάβνπλ ρψξα νη
ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο θαη ε εμαγσγή απφ ηελ Κνηλφηεηα. Η επαιήζεπζε
ηεο εμαγσγήο ηεο απνζηνιήο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ
απνδείμεσλ εηζαγσγήο απφ ηνλ απνδέθηε-ζπκκεηέρνληα.



Οη θνηλνηηθέο αξρέο ζην Λνλδίλν, ζηελ Πξάγα θαη ζην Idar-Oberstein
απνζηέιινπλ ζπζηεκαηηθά ζηηο εηζαγσγηθέο αξρέο ησλ ζπκκεηερφλησλ
πξνεηδνπνίεζε γηα ηηο απνζηνιέο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν πνπ πεξηέρεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην βάξνο ζε θαξάηηα, ηελ αμία, ηε ρψξα θαηαγσγήο
ή πξνέιεπζεο, ηνλ εμαγσγέα, ηνλ εηζαγσγέα θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ. Η θνηλνηηθή αξρή ζηελ Ακβέξζα απνζηέιιεη απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ππνβάιινπλ ην αληίζηνηρν
αίηεκα.



Όια ηα ιεπηνκεξή ζηνηρεία ησλ απνζηνιψλ αθαηέξγαζησλ δηακαληηψλ
θαηαρσξνχληαη ζε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ θαη ππνβάιινληαη σο
κεληαία έθζεζε ζηελ Δπηηξνπή, ε νπνία απνηειεί ηελ αξρή ηεο ΓΚ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2368/2002 ηνπ
πκβνπιίνπ.

2

χκθσλα κε ην άξζξν 12 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2368/2002 ηνπ πκβνπιίνπ, κηα θνηλνηηθή αξρή κπνξεί λα εθδίδεη
θνηλνηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζε εμαγσγέα εθφζνλ έρεη απνδεηρζεί φηη εμαγσγέαο παξείρε πιήξε απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ην φηη
(α)
ηα αθαηέξγαζηα δηακάληηα γηα ηα νπνία δεηείηαη πηζηνπνηεηηθφ εηζήρζεζαλ λφκηκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 3,
(β)
θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ δεηείηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ είλαη ζσζηή,
(γ)
ηα αθαηέξγαζηα δηακάληηα πξννξίδνληαη πξάγκαηη λα εηζαρζνχλ ζην έδαθνο ζπκκεηέρνληνο, θαη
(δ)
ηα αθαηέξγαζηα δηακάληηα πξφθεηηαη λα κεηαθεξζνχλ ζε ζπζθεπαζία κε δπλάκελε λα παξαβηαζζεί.
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Σηαηιζηικέρ εκθέζειρ

4.

Οη θνηλνηηθέο αξρέο παξέρνπλ ζηαηηζηηθέο θαηαγξαθέο ζηελ ΔΚ, ε νπνία αληίζηνηρα είλαη
αξκφδηα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ ππνβνιή ζηαηηζηηθψλ εθζέζεσλ. χλνςε ησλ
ζηαηηζηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο Κίκπεξιπ δηαηίζεηαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:
https://mmsd1.mms.nrcan.gc.ca/kimberleystats/default.asp

Βεβαίωζη ειζαγωγήρ και επίλςζη διαθοπών και δςζκολιών

5.

Η ηερληθή θαηεπζπληήξηα γξακκή 14 (Οθηψβξηνο 2004) αλαθέξεη:
Οι ζςμμεηέσοςζερ εξαγωγικέρ σώπερ καλούνηαι να ανηαλλάζζοςν ανά ηπίμηνο ζε
διμεπή βάζη με ηιρ ζςμμεηέσοςζερ ειζαγωγικέρ σώπερ καηαλόγοςρ με ηοςρ απιθμούρ
ηων πιζηοποιηηικών ηηρ ΔΚ πος ζςνοδεύοςν ηιρ αποζηολέρ ακαηέπγαζηων
διαμανηιών. Οι ζςμμεηέσοςζερ ειζαγωγικέρ σώπερ καλούνηαι να επαληθεύοςν και να
επιζημαίνοςν ηοςρ απιθμούρ πος λείποςν, καθώρ και άλλερ διαθοπέρ, ζηη
ζςμμεηέσοςζα εξαγωγική σώπα και ζηην πποεδπία.
Σα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε βεβαίσζε εηζαγσγήο πξέπεη, θαηά ην δπλαηφ, λα ηίζεληαη
ππφςε ηεο αξκφδηαο θνηλνηηθήο αξρήο.
Δξσηήκαηα απεπζχλνληαη ζηελ ΔΚ κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ε θνηλνηηθή αξρή δελ είλαη ζε
ζέζε λα απαληήζεη ζε έλα εξψηεκα ή εάλ είλαη αλαγθαίεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο
ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα παξάζρεη ε θνηλνηηθή αξρή.

Δπίλςζη διαθοπών και άλλων δςζκολιών

6.

Η ίδηα αξρή φπσο θαη ζην ηκήκα 5 ηζρχεη θαη γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ θαη άιισλ
δπζθνιηψλ. Σα ζέκαηα απηά πξέπεη, θαηά ην δπλαηφ, λα επηιχνληαη κε ηελ αξκφδηα
θνηλνηηθή αξρή. Η ιχζε πνπ πξνθχπηεη πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζηελ ΔΚ.

Σςσνέρ επωηήζειρ

7.

- Δηδηθά εδάθε θξαηώλ κειώλ θαη ην θαζεζηώο ηνπο όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία
Κίκπεξιπ (εμόρωο απόθεληξεο πεξηνρέο, ππεξπόληηεο ρώξεο θαη εδάθε θ.ιπ.)
Σα αθφινπζα απνηεινχλ κέξνο ηεο επηθξάηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, φπνπ ν
θαλνληζκφο 2368/2002 ηζρχεη άκεζα:
o
o
o
o
o
o

Γαιιηθή Γνπηάλα, Γνπαδεινχπε, Μαξηηλίθα, Ρετληφλ (Γαιιία)
Γηβξαιηάξ (Ηλσκέλν Βαζίιεην)
Άαιαλη (Φηλιαλδία)
Αδφξεο, Μαδέξα (Πνξηνγαιία) (εκ.: κπνξεί λα ηζρχνπλ νξηζκέλεο εμαηξέζεηο)
Καλάξηνη Νήζνη (Ιζπαλία)
Θένπηα θαη Μειίιηα (Ιζπαλία) (εκ.: κπνξεί λα ηζρχνπλ νξηζκέλεο εμαηξέζεηο)

Σα αθφινπζα δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο επηθξάηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο:
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o Γαιιηθή Πνιπλεζία, Νέα Καιεδνλία, Νήζνη Οπφιηο θαη Φνπηνχλα, Γαιιηθά Νφηηα
θαη Αληαξθηηθά Δδάθε, Μαγηφη, Άγηνο Βαξζνινκαίνο, Άγηνο Μαξηίλνο, Άγηνο
Πέηξνο θαη Μηθειφλ (Γαιιία)
o Αξνχκπα, Οιιαλδηθέο Αληίιεο (Κάησ Υψξεο)
o Νήζνη Φεξφε, Γξνηιαλδία (Γαλία)
o Γθέξλευ, Σδέξζευ, Νήζνο ηνπ Μαλ, Αθξσηήξη θαη Γεθέιεηα (πεξηνρέο ησλ
θπξίαξρσλ βάζεσλ), Βεξκνχδεο, Νήζνη Σέξθο θαη Κάηθνο, Αλγθνπίια, Βξεηαληθέο
Παξζέλνη Νήζνη, Νήζνη Κέηκαλ, Μνλζεξάη, Νήζνη Φάιθιαλη, Νήζνη Πίηθεξλ,
Αγία Διέλε, Βξεηαληθφ Έδαθνο Ιλδηθνχ Ωθεαλνχ, Νήζνη Νφηηα Γεσξγία θαη
Νφηηεο άληνπηηο (Ηλσκέλν Βαζίιεην)
Γηα ηπρφλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε εμαγσγέο ή εηζαγσγέο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
πξναλαθεξζέληεο ρψξεο θαη εδάθε, ή νπνηεζδήπνηε πεξηνρέο ζε ηεισλεηαθή έλσζε κε ηελ
ΔΔ, κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο.
- Ση ζπκβαίλεη ζε πεξίπηωζε πνπ έλα θξάηνο κέινο δελ δηαζέηεη θνηλνηηθή αξρή;
Απνζηνιέο αθαηέξγαζησλ δηακαληηψλ είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ θαη ζε
νπνηνδήπνηε ζεκείν ζηελ Κνηλφηεηα. ε πεξίπησζε πνπ έλα θξάηνο κέινο δελ δηαζέηεη
θνηλνηηθή αξρή, ν εμαγσγέαο ή ν εηζαγσγέαο κπνξεί λα επηιέμεη πνηα θνηλνηηθή αξρή ζα
ρξεζηκνπνηήζεη.

Γιαδικαζίερ για παπάηςπερ αποζηολέρ

8.


Ο θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2368/2002, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο
KPCS ζηελ ΔΚ, θαζνξίδεη ηνπο φξνπο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ επηηξέπνληαη
νη εηζαγσγέο ή νη εμαγσγέο αθαηέξγαζησλ δηακαληηψλ ζηελ Δπξσπατθή
Κνηλφηεηα. Γεδνκέλνπ φηη ν θαλνληζκφο απνηειεί άκεζα εθαξκνζηέν
δίθαην ζε νιφθιεξε ηελ Κνηλφηεηα, φιεο νη αξκφδηεο αξρέο (ηδίσο νη
εζληθέο ηεισλεηαθέο αξρέο) δεζκεχνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ.



Ο θαλνληζκφο πξνβιέπεη φηη ε εηζαγσγή αθαηέξγαζησλ δηακαληηψλ ζηελ
Κνηλφηεηα, θαζψο θαη ε εμαγσγή αθαηέξγαζησλ δηακαληηψλ απφ ηελ
Κνηλφηεηα, απαγνξεχνληαη εθηφο εάλ πιεξνχληαη νη ζαθείο φξνη ηνπ
άξζξνπ 3 (γηα ηηο εηζαγσγέο) ή ηνπ άξζξνπ 11 (γηα ηηο εμαγσγέο).



Ο θαλνληζκφο πξνβιέπεη επίζεο φηη ζε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ
πιεξνχληαη νη φξνη, νη αξκφδηεο αξρέο (ζπγθεθξηκέλα, κία απφ ηηο
θνηλνηηθέο αξρέο ή νπνηαδήπνηε άιιε αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο
κέινπο, φπσο ην ηεισλείν) πξέπεη λα παξαθξαηνχλ ηελ απνζηνιή.



Μηα απνζηνιή, επνκέλσο, δελ κπνξεί λα απνδεζκεπζεί (ή λα ζηαιεί πίζσ
ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, ζηελ πεξίπησζε εηζεξρφκελσλ απνζηνιψλ) εθηφο
εάλ πιεξνχληαη φινη νη φξνη ηνπ θαλνληζκνχ ΔΚ. Απηφ ιεηηνπξγεί σο
ηζρπξφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα
θαηαζηξαηήγεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ.
8

9.



Δπηπιένλ, ν θνηλνηηθφο ηεισλεηαθφο θψδηθαο ηεο ΔΚ3 (ν νπνίνο επίζεο
απνηειεί άκεζα εθαξκνζηέν δίθαην ζε φια ηα θξάηε κέιε) πεξηέρεη
δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία εκπνξεπκάησλ γηα ηα νπνία ηζρχνπλ
πεξηνξηζκνί ή απαγνξεχζεηο (φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ αθαηέξγαζησλ
δηακαληηψλ). πγθεθξηκέλα, ν ηεισλεηαθφο θψδηθαο πξνβιέπεη φηη ηα
εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία δελ έρνπλ πξνζθνκηζηεί ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζρεηηθή ηεισλεηαθή δηαδηθαζία δελ κπνξνύλ λα
απνδεζκεπζνύλ. Ο ηεισλεηαθφο θψδηθαο πξνβιέπεη αθφκα φηη πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάζρεζεο
θαη ηεο πώιεζεο, γηα ηε δηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ πνπ δελ κπνξνχλ λα
απνδεζκεπζνχλ.



Ο θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2368/2002 πξνβιέπεη επίζεο (άξζξν 27) φηη φια
ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ζην εζληθφ ηνπο δίθαην θπξψζεηο ή
ξπζκίζεηο γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ θαλνληζκνχ. Οη αθξηβείο θπξψζεηο
ελαπφθεηληαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ θξαηψλ κειψλ (θαη κπνξεί λα
βαζίδνληαη ζε ηζρχνληεο λφκνπο ή ξπζκίζεηο γηα ηα ηεισλεία ή ην εμσηεξηθφ
εκπφξην). Ωζηφζν, ν θαλνληζκφο νξίδεη φηη νη θπξψζεηο πξέπεη λα είλαη
απνηειεζκαηηθέο, αλάινγεο ηωλ παξαβάζεωλ θαη απνηξεπηηθέο, θαζψο
θαη ηθαλέο λα εκπνδίδνπλ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο παξάβαζεο απφ ην λα
απνθνκίδνπλ νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ πξάμε ηνπο απηή.



Η Δπηηξνπή έρεη ζπλνιηθή εηθφλα ησλ θπξψζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηα δηάθνξα
θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ην άξζξν 27, θαζψο θαη ιεπηνκεξή θαηάινγν φισλ
ησλ παξαβάζεσλ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2368/2002.

Αςηοπύθμιζη ηος κλάδος ζηην ΔΚ


Η Δπξσπατθή Κνηλφηεηα εγθξίλεη ξεηψο ηελ αξρή ηεο απηνξύζκηζεο ηνπ
θιάδνπ φπσο νξίδεηαη ζην ηκήκα IV ηνπ εγγξάθνπ γηα ην KPCS ζηε
λνκνζεζία ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηεο
δηαδηθαζίαο Κίκπεξιπ ζηελ Κνηλφηεηα.



Σν θεθάιαην IV («Απηνξχζκηζε ηνπ θιάδνπ») ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
2368/2002 ηνπ πκβνπιίνπ θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαζηέξσζε
ελφο ζπζηήκαηνο εγγπήζεσλ θαη απηνξχζκηζεο ηνπ θιάδνπ απφ
νξγαληζκνχο εθπξνζψπεζεο ησλ εκπφξσλ αθαηέξγαζησλ δηακαληηψλ θαη
πξνβιέπεη κία ηαρεία δηαδηθαζία γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ εθαξκφδνπλ
έλα ζχζηεκα εγγπήζεσλ θαη απηνξχζκηζεο ηνπ θιάδνπ.



Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί φηη γηα ηελ ΔΚ ν φξνο «απηνξχζκηζε ηνπ
θιάδνπ» δελ ζεκαίλεη κεηαβίβαζε θπβεξλεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζε
θιαδηθνχο θνξείο, αιιά παξνρή πιενλεθηήκαηνο (ηαρεία έθδνζε
πηζηνπνηεηηθψλ ηεο ΓΚ) ζε εηαηξείεο επηθνξηηζκέλεο κε ζεκαληηθέο
αξκνδηφηεηεο σο κέιε θιαδηθψλ θνξέσλ.

Καλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 2913/92 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Οθησβξίνπ 1992· πξβ. ηδίσο ηα άξζξα 56-58, 73
θαη 75.
3

9



Γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζην παξάξηεκα V ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
2368/2002 ηνπ πκβνπιίνπ έλαο νξγαληζκφο εθπξνζψπεζεο ησλ εκπφξσλ
αθαηέξγαζησλ δηακαληηψλ πξέπεη λα παξάζρεη ζηελ Δπηηξνπή απνδεηθηηθά
ζηνηρεία φηη έρεη θαζηεξψζεη θαλφλεο θαη ξπζκίζεηο πνπ δεζκεχνπλ ηνλ
νξγαληζκφ θαη ηα κέιε ηνπ λα ζέβνληαη ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη
δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 17 ηνπ θαλνληζκνχ.



πγθεθξηκέλα, νη θαλφλεο θαη νη ξπζκίζεηο ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ πξέπεη
λα δεζκεχνπλ ηα κέιε:
 λα πσινχλ κφλν δηακάληηα πνπ έρνπλ αγνξαζζεί απφ λφκηκεο πεγέο
ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο Κίκπεξιπ,
 λα εγγπψληαη φηη, κε βάζε ηελ πξνζσπηθή γλψζε θαη/ή ηηο γξαπηέο
εγγπήζεηο πνπ έρνπλ δψζεη νη πξνκεζεπηέο ησλ αθαηέξγαζησλ
δηακαληηψλ, ηα πσιεζέληα αθαηέξγαζηα δηακάληηα δελ είλαη
δηακάληηα πνιέκνπ,
 λα κελ αγνξάδνπλ αθαηέξγαζηα δηακάληηα απφ χπνπηνπο ή
άγλσζηνπο πξνκεζεπηέο θαη/ή αθαηέξγαζηα δηακάληηα θαηαγσγήο
κε ζπκκεηερφλησλ ζην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ΓΚ,
 λα κελ αγνξάδνπλ ή πσινχλ, ελ γλψζεη ηνπο, ή βνεζνχλ άιινπο λα
αγνξάδνπλ ή λα πσινχλ, δηακάληηα πνιέκνπ,
 λα ηεξνχλ θαη λα θπιάζζνπλ επί κηα ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ αξρεία
ηηκνινγίσλ πνπ έρνπλ ιάβεη απφ πξνκεζεπηέο θαη έρνπλ εθδψζεη ζε
πειάηεο, θαη
 λα αλαζέηνπλ ζε αλεμάξηεην ειεγθηή λα πηζηνπνηεί φηη ηα πξαθηηθά
απηά έρνπλ ηεξεζεί θαη θπιαρζεί κε αθξίβεηα.



Οη θαλφλεο θαη νη ξπζκίζεηο πνπ θαζηεξψλεη ν νξγαληζκφο πξέπεη λα
πξνβιέπνπλ πεηζαξρηθά κέηξα, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δέζκεπζε ηνπ
νξγαληζκνχ λα δηαγξάθεη θάζε κέινο ην νπνίν, κεηά απφ θαλνληθή
δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο πνπ δηεμάγεη ν ίδηνο ν νξγαληζκφο, δηαπηζηψζεθε
φηη έρεη παξαβεί ζε ζνβαξφ βαζκφ ηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ
θαλνληζκνχ.



Οη θνηλνηηθέο αξρέο θνηλνπνηνχλ ηηο ζρεηηθέο εμειίμεηο θαη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Κίκπεξιπ ζηα ρξεκαηηζηήξηα δηακαληηψλ:
o Δλεκεξψζεηο ηνπ θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ ζηε ΓΚ
o Νένη θνηλνηηθνί θαλνληζκνί
o Νέεο ηερληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, βέιηηζηεο πξαθηηθέο, δηνηθεηηθέο
απνθάζεηο θ.ιπ.
o Αλαθνηλψζεηο ηεο πξνεδξίαο
o Πξαθηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγψλ θαη
εμαγσγψλ θ.ιπ.



Καη' αλαινγία, ηα ρξεκαηηζηήξηα πξέπεη λα δηαβηβάδνπλ απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο ζηα κέιε ηνπο.

10



χκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2368/2002 ηνπ
πκβνπιίνπ, ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ ν νπνίνο πεξηέρεηαη ζηνλ θαηάινγν
κπνξνχλ λα απνθηνχλ θνηλνηηθφ πηζηνπνηεηηθφ κε βάζε κηα ππνγεγξακκέλε
απφ ην ελ ιφγσ κέινο δήισζε φηη ηα αθαηέξγαζηα δηακάληηα πξνο εμαγσγή
εηζήρζεζαλ λφκηκα.



Με ηνπο θαλνληζκνχο αξηζ. 762/2003 ηεο 30εο Απξηιίνπ 2003 θαη αξηζ.
1214/2003 ηεο 7εο Ινπιίνπ 2003, ε Δπηηξνπή ζπκπεξηέιαβε ζηνλ θαηάινγν
ηνπ παξαξηήκαηνο V ηηο εμήο εηαηξείεο:






Antwerpsche Diamantkring C.V.,
Beurs voor Diamanthandel C.V.,
Diamantclub van Antwerpen C.V.,
Vrije Diamanthandel N.V. (φιεο κε έδξα ηελ Ακβέξζα), θαη
ηελ London Diamond Bourse and Club

κεηά απφ αίηεζή ηνπο θαη αθνχ επαιήζεπζε φηη θαζέλα απφ ηα
ρξεκαηηζηήξηα απηά έρεη θαζηεξψζεη θαλφλεο θαη ξπζκίζεηο, θαη εηδηθφηεξα
έλα δεζκεπηηθφ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε
ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ θαη ησλ κειψλ ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ.
ηηο 7 επηεκβξίνπ 2004, ν Βέιγνο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη νη πξφεδξνη
ησλ ηεζζάξσλ ρξεκαηηζηεξίσλ ηεο Ακβέξζαο ππέγξαςαλ έλα πξσηφθνιιν
ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ απηνξχζκηζε
ηνπ θιάδνπ ζην Βέιγην. Σν ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν παξέρεη έλα πιαίζην
γηα ηε βειγηθή θνηλνηηθή αξρή φζνλ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 17.


χκθσλα κε ην άξζξν 17 παξάγξαθνο 5 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
2368/2002 ηνπ πκβνπιίνπ, νη θνηλνηηθέο αξρέο ζηελ Ακβέξζα θαη ζην
Λνλδίλν παξέρνπλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή εηήζηεο εθζέζεηο ζρεηηθά κε
ηελ αμηνιφγεζή ηνπο φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εγγπήζεσλ
θαη απηνξχζκηζεο ηνπ θιάδνπ ζε εηήζηα βάζε.



ε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ππνζέζεσλ, νξηζκέλα κέιε ρξεκαηηζηεξίσλ δελ
ππέβαιαλ ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά απφ αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο θαη
αληηκεηψπηζαλ πεηζαξρηθή αθξφαζε. Οξηζκέλα απνθιείζηεθαλ πξνζσξηλά
απφ ηελ ηαρεία δηαδηθαζία. Μεξηθέο θνξέο απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα
παξαζρεζνχλ ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά, αιιά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
απηφ δελ ζπλέβε, νη ελ ιφγσ εηαηξείεο δηαγξάθεθαλ απφ ην ζρεηηθφ
ρξεκαηηζηήξην θαη, επνκέλσο, απαηηείηαη λα παξέρνπλ «απνδεηθηηθά
ζηνηρεία» γηα θάζε εμαγσγή αθαηέξγαζησλ δηακαληηψλ θαη δελ
επσθεινχληαη απφ ηελ ηαρεία δηαδηθαζία.



Οη θνηλνηηθέο αξρέο πξαγκαηνπνηνχλ, ή ζθνπεχνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ,
ηπραίνπο ειέγρνπο ησλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ ησλ εηαηξεηψλ. Απηφ
πεξηιακβάλεη:
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εμέηαζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ εηαηξεηψλ θαη έιεγρν γηα ηελ παξνπζία
ηεο εγγχεζεο ζηα ηηκνιφγηα,
έιεγρν γηα ηελ παξνπζία πηζηνπνηεηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο Κίκπεξιπ
φζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο αθαηέξγαζησλ
δηακαληηψλ,
έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο εηήζηεο δειψζεηο απνζεκάησλ
ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πιεξνθνξίεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ ηεο ΓΚ πνπ δηαηεξεί ε θνηλνηηθή αξρή.

Σημεία επικοινωνίαρ

Γηαδηθαζία Κίκπεξιπ
www.kimberleyprocess.com
Δπξωπαϊθή Κνηλόηεηα
Unit A/2
External Relations Directorate-General
European Commission
B-1049 Brussels
Belgium
Σει.: +32-2-299 3216
Φαμ: +32-2-299 0873
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: RELEX-KIMBERLEY-PROCESS@ec.europa.eu
Πξφζσπα επηθνηλσλίαο:
Mr Stéphane Chardon
Unit A/2
External Relations Directorate-General
European Commission
B-1049 Brussels
Belgium
Σει.: +32-2-296 6133
Φαμ: +32-2-299 0873
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: Stephane.Chardon@ec.europa.eu
Ms Alyson King
Unit A/2
External Relations Directorate-General
European Commission
B-1049 Brussels
Belgium
Σει.: +32-2-299 1176
Φαμ: +32-2-299 0873
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: Alyson.King@ec.europa.eu
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Κνηλνηηθέο αξρέο
Σύμθωνα με ηη ζσεηική νομοθεζία (κανονιζμόρ (ΕΚ) απιθ. 2368/2002 ηος Σςμβοςλίος ηηρ
20ήρ Δεκεμβπίος 2002), κάθε κπάηορ μέλορ ηηρ Εςπωπαϊκήρ Κοινόηηηαρ μποπεί να διοπίζει
μία απμόδια απσή ζε εθνικό επίπεδο, η οποία θα ενεπγεί ωρ «κοινοηική απσή» και θα
λειηοςπγεί ωρ ειζαγωγική και εξαγωγική απσή για ηοςρ ζκοπούρ ηηρ ΕΚ. Μεηά από
επιβεβαίωζη όηι η ζςγκεκπιμένη απσή είναι ζε θέζη να αζκεί αποηελεζμαηικά ηο πόλο ηηρ
ειζαγωγικήρ και εξαγωγικήρ απσήρ ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος KPCS και ηηρ ζσεηικήρ
κοινοηικήρ νομοθεζίαρ, καθώρ και μεηά από διαβούλεςζη με μια επιηποπή διασείπιζηρ
αποηελούμενη από ανηιπποζώποςρ όλων ηων κπαηών μελών ηηρ ΕΚ, κάθε απσή
πεπιλαμβάνεηαι ζε έναν καηάλογο ζε κανονιζμό ηηρ Επιηποπήρ πος ηποποποιεί ηον
κανονιζμό (ΕΚ) απιθ. 2368/2002 ηος Σςμβοςλίος. Επί ηος παπόνηορ ςπάπσοςν έξι
κοινοηικέρ απσέρ ηων οποίων ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ, μεηαξύ ηων οποίων και ηα ονόμαηα
ηων πποζώπων επικοινωνίαρ, αναθέπονηαι παπακάηω:
Οι απσέρ αςηέρ εκδίδοςν πιζηοποιηηικά με ηοςρ εξήρ απιθμούρ:
Βέιγην
Ηλσκέλν Βαζίιεην
Γεξκαλία
Σζερηθή Γεκνθξαηία
Ρνπκαλία
Βνπιγαξία

Αξηζκνί πηζηνπνηεηηθώλ ΔΚ:
απφ ΔΚ 25.001 θαη άλσ
απφ ΔΚ 001 έσο ΔΚ 20.000
απφ ΔΚ 20.001 έσο ΔΚ 21.000
απφ ΔΚ 21.001 έσο ΔΚ 22.000
απφ ΔΚ 22.001 έσο ΔΚ 23.000
απφ ΔΚ 23.001 έσο ΔΚ 24.000

1. Κνηλνηηθή αξρή ζην Βέιγην:
Federal Public Service of Economy
Italielei 124, bus 71
2000 Antwerp
Belgium
Σει.: +32 3 206 9487/71/72, θαμ: +32 3 206 9490
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be
Πξφζσπα επηθνηλσλίαο: Ms Frieda Coosemans, Ms Anja Waem
(θαμ θαη δηεχζπλζε σο αλσηέξσ)
Σει.: +32 3 206 9472/87
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: frieda.coosemans@economie.fgov.be ,
anja.waem@economie.fgov.be
Γηα εγγξαθή εηαηξεηψλ:
Daniël Daeyaert, ηει. +32 3 206 94 81
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: daniel.daeyaert@economie.fgov.be
Σνπνζεζία γηα ηνπο ειέγρνπο ησλ απνζηνιψλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ θαη έθδνζεο
πηζηνπνηεηηθψλ ΓΚ θαηά ηηο εμαγσγέο:
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Diamond Office
Hoveniersstraat 22
2018 Antwerp
ηει. +32 3 222 05 11
Η θνηλνηηθή αξρή ζην Βέιγην εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά ΔΚ κε αξηζκνχο απφ ΔΚ 25.001 θαη
άλσ.
2. Κνηλνηηθή αξρή ζην Ηλωκέλν Βαζίιεην
Government Diamond Office
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
London SW1A 2AH
United Kingdom
Σει.: +44 20 7008 6903, θαμ: +44 20 7008 3905
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: GDO@gtnet.gov.uk
Πξφζσπα επηθνηλσλίαο: Mr Stephen Russell θαη Miss Nini Njoku
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: Stephen.Russell@fco.gov.uk θαη Nini.Njoku@fco.gov.uk
Η θνηλνηηθή αξρή ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά ΔΚ κε αξηζκνχο απφ ΔΚ
001 έσο ΔΚ 20.000.
3. Κνηλνηηθή αξρή ζην Idar-Oberstein, Γεξκαλία
Hauptzollamt Koblenz
- Zollamt Idar-Oberstein –
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten
Hauptstrasse 197
D-55743 Idar-Oberstein
Germany
Σει. + 49 678 156 270, θαμ: +49 678 156 2719
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: poststelle@zabir.bfinv.de
Πξφζσπν επηθνηλσλίαο: Mr Jürgen Bender (ζηνηρεία σο αλσηέξσ)
ή
Bundesfinanzdirektion Südost
Krelingstraße 50
90408 Nürnberg
Σει.. +49 911 376-3561; 376-3586; 376-3582, θαμ +49 911 376-2270
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: diamond.cert@ofdn.bfinv.de
Πξφζσπν επηθνηλσλίαο: Ms Hiltraud Reinhardt
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: hiltraud.reinhardt@ofdko-nw.bfinv.de
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Η Κνηλνηηθή αξρή ζηε Γεξκαλία εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά ΔΚ κε αξηζκνχο απφ ΔΚ 20.001
έσο ΔΚ 21.000.
4. Κνηλνηηθή αξρή ζηελ Πξάγα, Σζερηθή Γεκνθξαηία:
General Directorate of Customs (Generální ředitelství cel)
Budějovická 7
140 96 Praha 4
Czech Republic
Σει.: + 420 261 333 841, θαμ: + 420 261 333 870
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: diamond@cs.mfcr.cz
Πξφζσπν επηθνηλσλίαο:
Ms Petra Neumanova (ζηνηρεία σο αλσηέξσ)
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: p.neumanova@cs.mfcr.cz
Η θνηλνηηθή αξρή ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά ΔΚ κε αξηζκνχο απφ
ΔΚ 21.001 έσο ΔΚ 22.000.
5. Κνηλνηηθή αξρή ζην Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
National Authority for Consumer Protection
Precious Metals and Precious Stones Department
5 Georges Clemenceau Street
Sector 1, Bucharest 010295, Romania
Σει.: +40 21 318 4635, +40 21 312 1275, θαμ: +40 21 318 4635, +40 21 314 3462
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: MihaelaPetcu@anpc.ro, δηθηπαθφο ηφπνο: www.anpc.ro
Η θνηλνηηθή αξρή ζηε Ρνπκαλία εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά ΔΚ κε αξηζκνχο απφ ΔΚ 22.001 έσο
ΔΚ 23.000.
6. Κνηλνηηθή αξρή ζηε όθηα, Βνπιγαξία
Ministry of Finance
External Finance Directorate
102, G. Rakovski str.
Sofia, 1040
Bulgaria
Σει. (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15, θαμ (359-2) 98 12 498
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: feedback@minfin.bg
Πξφζσπν επηθνηλσλίαο:
Ms. Antonia Ruskova (ζηνηρεία σο αλσηέξσ)
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: a.ruskova@minfin.bg
Η θνηλνηηθή αξρή ζηε Βνπιγαξία εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά ΔΚ κε αξηζκνχο απφ ΔΚ 23.001
έσο ΔΚ 24.000.
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