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3.
Om den importerande partens tullmyndighet har tillräcklig motivering för att vägra att bevilja förmånlig
tullbehandling enligt punkt 1 ska den tullmyndigheten, i de fall där den exporterande partens tullmyndighet har lämnat
ett yttrande enligt artikel 3.22.4 b som bekräftar produkters ursprungsstatus, meddela den exporterande partens
tullmyndighet sin avsikt att vägra att bevilja förmånlig tullbehandling senast två månader från dagen för mottagande av
det yttrandet. Om ett sådant meddelande skickas ska samråd hållas på begäran av endera parten senast tre månader från
dagen för meddelandet. Tidsperioden för samråd kan förlängas från fall till fall genom överenskommelse mellan
parterna. Samrådet får äga rum i enlighet med ett förfarande som fastställts av den kommitté för ursprungsregler och
tullrelaterade frågor som inrättas enligt artikel 22.3. Vid utgången av samrådsperioden får den importerande partens
tullmyndighet vägra att bevilja förmånlig tullbehandling enbart på basis av tillräcklig motivering och efter att ha gett
importören möjlighet att höras.

ARTIKEL 3.25

Konfidentialitet
1.
Varje part ska i enlighet med sina lagar och andra författningar bevara konfidentialiteten för de uppgifter som
lämnats till den av den andra parten i enlighet med detta kapitel och ska skydda denna information från att lämnas ut.
2.
Information som den importerande partens myndigheter erhåller i enlighet med detta kapitel får bara användas av
dessa myndigheter vid tillämpning av detta kapitel.
3.
Konfidentiell affärsinformation som den exporterande partens eller den importerande partens tullmyndighet
erhåller från exportören genom tillämpning av artiklarna 3.21 och 3.22 får inte lämnas ut, om inte annat föreskrivs
i detta kapitel.
4.
Information som den importerande partens tullmyndighet erhåller i enlighet med detta kapitel får inte användas av
den importerande parten i några straffrättsliga förfaranden som genomförs av en domstol eller en domare, såvida inte
tillstånd till detta beviljas av den exporterande parten i enlighet med dess lagar och andra författningar.

ARTIKEL 3.26

Administrativa åtgärder och sanktioner
Varje part ska i enlighet med sina lagar och andra författningar införa administrativa åtgärder och, i tillämpliga fall,
sanktioner gentemot varje person som upprättar eller låter upprätta ett dokument innehållande oriktiga uppgifter som
lämnas i syfte att erhålla förmånlig tullbehandling för en produkt och varje person som inte efterlever kraven
i artikel 3.19 eller som inte tillhandahåller de underlag eller godtar det besök som avses i artikel 3.22.3.
AVSNITT C

Övrigt
ARTIKEL 3.27

Tillämpning av detta kapitel på Ceuta och Melilla
1.
Vid tillämpning av detta kapitel ska, när det gäller Europeiska unionen, begreppet part inte omfatta Ceuta och
Melilla.
2.
Produkter med ursprung i Japan ska när de importeras till Ceuta eller Melilla i alla avseenden omfattas av samma
tullbehandling enligt detta avtal som den som tillämpas på produkter med ursprung i Europeiska unionens tullområde
enligt protokoll 2 i akten för anslutning av Konungariket Spanien och Republiken Portugal till Europeiska
gemenskaperna. Japan ska på import av produkter som omfattas av detta avtal och som har ursprung i Ceuta och
Melilla tillämpa samma tullbehandling enligt detta avtal som den som tillämpas på produkter som importeras från och
har ursprung i Europeiska unionen.
3.
De regler och förfaranden för ursprung som anges i detta kapitel ska i tillämpliga delar gälla för produkter som
exporteras från Japan till Ceuta och Melilla och produkter som exporteras från Ceuta och Melilla till Japan.
4.
Artikel 3.5 ska tillämpas på import och export av produkter mellan Europeiska unionen, Japan och Ceuta och
Melilla.

