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Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου 
κατά την εισαγωγή ορισµένων βιοµηχανικών προϊόντων στις αυτόνοµες περιοχές της 

Μαδέρας και των Αζορών 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Πλαίσιο της πρότασης 

Αιτιολογία και στόχοι της πρότασης 

Οι περιφερειακές αρχές της Μαδέρας και των Αζορών, µε την υποστήριξη της πορτογαλικής 
κυβέρνησης, ζήτησαν να θεσπίσουν αυτόνοµες δασµολογικές αναστολές για να ενισχύσουν 
την ανταγωνιστικότητα των τοπικών οικονοµικών φορέων και, µε τον τρόπο αυτό, να 
διασφαλίσουν σταθερότερη απασχόληση στα νησιά αυτά. 

Γενικό πλαίσιο 

Η Μαδέρα και οι Αζόρες ανήκουν στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Κοινότητας για 
τις οποίες µπορούν να προβλεφθούν ειδικά µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 299 παράγραφος 2 
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε σκοπό την εξάλειψη των 
οικονοµικών µειονεκτηµάτων που υφίστανται οι χώρες αυτές λόγω της γεωγραφικής τους 
θέσης. 

Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα που αφορά η πρόταση 

Παρόµοιες διατάξεις θεσπίστηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 704/2002 του Συµβουλίου 
για τις Καναρίους Νήσους. 

Συνοχή µε τις άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης 

Άνευ αντικειµένου. 

∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και εκτίµηση των επιπτώσεων 

∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

Ζητήθηκε η γνώµη των µελών της οµάδας εµπειρογνωµόνων της Επιτροπής «∆ασµολογική 
οικονοµία», τα οποία δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις οικονοµικού χαρακτήρα για τις 
προτεινόµενες αναστολές. 

Προσφυγή στη γνώµη εµπειρογνωµόνων 

∆εν υπήρξε ανάγκη προσφυγής σε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες. 

Εκτίµηση επιπτώσεων 

Η πραγµατοποίηση ατοµικής εκτίµησης επιπτώσεων, αυτής καθαυτής, δεν είναι δυνατή, 
δεδοµένου ότι η αναστολή των δασµών αποτελεί ένα µόνο από τα πολυάριθµα µέτρα που 
έχουν µελετηθεί για τη βελτίωση της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης των νησιών αυτών. 
Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή δηµοσιεύει συχνά ανακοινώσεις που παρουσιάζουν τις 
επιπτώσεις των µέτρων αυτών για τις διάφορες εξόχως απόκεντρες περιοχές. Η τελευταία 
ανακοίνωση διαβιβάστηκε στο Συµβούλιο στις 17.10.2008 (COM/2008/0642 τελικό) 

Νοµικά στοιχεία της πρότασης 

Περίληψη της προτεινόµενης ενέργειας 

Η προτεινόµενη αναστολή δασµών του κοινού δασµολογίου επιτρέπει στους τοπικούς 
οικονοµικούς φορείς της Μαδέρας και των Αζορών να εισάγουν ατελώς ορισµένες πρώτες 
ύλες, ανταλλακτικά, συστατικά µέρη και τελικά προϊόντα. Για να αποφευχθούν τυχόν 
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καταχρήσεις ή µεταβολές των παραδοσιακών εµπορικών ροών των εν λόγω εµπορευµάτων, 
προβλέπεται να υποβάλλονται σε έλεγχο ειδικού προορισµού τα εµπορεύµατα που τυγχάνουν 
δασµολογικών αναστολών. 
Ως εκ τούτου, τα τελικά προϊόντα θα πρέπει να χρησιµοποιούνται από τις τοπικές 
επιχειρήσεις των νησιών για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών πριν πωληθούν ελεύθερα σε 
άλλες επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στο υπόλοιπο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. 
Οι πρώτες ύλες, τα ανταλλακτικά και τα συστατικά µέρη θα πρέπει χρησιµοποιούνται για 
γεωργικούς σκοπούς, για βιοµηχανική µεταποίηση και συντήρηση στις αυτόνοµες περιοχές 
για να µπορούν να τύχουν δασµολογικής αναστολής. 

Νοµική βάση 

Άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Αρχή της επικουρικότητας 

Η πρόταση υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. Κατά συνέπεια, δεν 
εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας. 

Αρχή της αναλογικότητας 

Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους. 
Η εν λόγω µορφή δράσης χρησιµοποιείται τακτικά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των οικονοµικών φορέων. Η επιβολή ελέγχων ειδικού προορισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του τελωνειακού κώδικα και των διατάξεων εφαρµογής του αποτελεί πάγια διαδικασία στο 
πλαίσιο αυτό και δεν συνεπάγεται σηµαντική επιπλέον διοικητική επιβάρυνση για τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους οικονοµικούς φορείς. 

Επιλογή πράξεων 

Προτεινόµενη πράξη: κανονισµός. 

Η συνθήκη δεν επιτρέπει άλλα µέσα για την εφαρµογή των µέτρων αυτών. 

∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις 

Η πρόταση έχει επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισµό. Η εφαρµογή της αναστολής θα 
οδηγήσει σε απώλεια εσόδων για τους ιδίους πόρους της Κοινότητας. 
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2009/0125 (CNS) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου 
κατά την εισαγωγή ορισµένων βιοµηχανικών προϊόντων στις αυτόνοµες περιοχές της 

Μαδέρας και των Αζορών 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 299 παράγραφος 
2, 

την πρόταση της Επιτροπής1, 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής3, 

την πρόταση της Επιτροπής Περιφερειών4, 

Εκτιµώντας τα εξής: 

1. Τον Αύγουστο και τον ∆εκέµβριο 2007, οι περιφερειακές αρχές της Μαδέρας και των 
Αζορών, µε την υποστήριξη της πορτογαλικής κυβέρνησης, ζήτησαν αναστολή των 
αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου για ορισµένα προϊόντα σύµφωνα µε το 
άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
Αιτιολόγησαν το αίτηµά τους υποστηρίζοντας ότι, λόγω του αποµακρυσµένου 
χαρακτήρα των νησιών τους, οι οικονοµικοί φορείς υφίστανται σοβαρά εµπορικά 
µειονεκτήµατα που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις δηµογραφικές τάσεις, στην 
απασχόληση, καθώς και στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη. 

2. Οι τοπικές οικονοµίες της Μαδέρας και των Αζορών εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό 
από τον εθνικό και διεθνή τουρισµό, δηλαδή από έναν ιδιαίτερα ασταθή οικονοµικό 
πόρο που καθορίζεται από παράγοντες τους οποίους δύσκολα µπορούν να επηρεάσουν 
οι τοπικές αρχές και η πορτογαλική κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, η οικονοµική ανάπτυξη 
της Μαδέρας και των Αζορών είναι ιδιαίτερα περιορισµένη. Υπό τις συνθήκες αυτές, 
είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν οι οικονοµικοί τοµείς που εξαρτώνται λιγότερο 
από τον τουρισµό, ούτως ώστε να αντισταθµιστούν οι διακυµάνσεις του τουριστικού 
τοµέα και, µε τον τρόπο αυτό, να σταθεροποιηθεί η τοπική απασχόληση. 

3. Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1657/93 του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1993, σχετικά 
µε την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου για 
ορισµένα βιοµηχανικά προϊόντα που προορίζονται για τις ελεύθερες ζώνες των 

                                                 
1 ΕΕ C , , σ. 
2 ΕΕ C , , σ. 
3 ΕΕ C , , σ. 
4 ΕΕ C , , σ. 
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Αζορών και της Μαδέρας5 δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα κατά τα τελευταία 
έτη πριν από τη λήξη του, στις 31.12.2008. Τούτο οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα 
στο γεγονός ότι οι αναστολές που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισµό 
περιορίστηκαν στις ελεύθερες ζώνες των Αζορών και της Μαδέρας και, εποµένως, δεν 
χρησιµοποιήθηκαν πλέον κατά τα τελευταία έτη πριν από τη λήξη τους. Εποµένως, 
είναι σκόπιµο να προβλεφθούν νέες αναστολές που δεν θα περιορίζονται στις 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε ελεύθερες ζώνες, αλλά που µπορούν να 
ωφελήσουν όλες τις κατηγορίες των οικονοµικών φορέων που είναι εγκατεστηµένοι 
στο έδαφος των εν λόγω περιοχών. Εποµένως, το πεδίο εφαρµογής των αναστολών 
πρέπει να επεκταθεί στον αλιευτικό, τον γεωργικό, τον βιοµηχανικό τοµέα και τον 
τοµέα των υπηρεσιών. 

4. Για να διασφαλιστούν οι οικονοµικές επιπτώσεις των αναστολών που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισµό, είναι σκόπιµο να επεκταθεί το φάσµα των εν λόγω 
προϊόντων στα τελικά προϊόντα που προορίζονται για βιοµηχανική χρήση, στις πρώτες 
και άλλες ύλες, καθώς και στα ανταλλακτικά και συστατικά µέρη που προορίζονται 
για γεωργική χρήση, βιοµηχανική µεταποίηση, συντήρηση και άλλες υπηρεσίες.  

5. Για να ανοίξουν µακροπρόθεσµες προοπτικές για τους επενδυτές και να παρασχεθεί η 
δυνατότητα στους οικονοµικούς φορείς να αυξήσουν τις βιοµηχανικές και εµπορικές 
τους δραστηριότητες σε επίπεδο που να σταθεροποιεί το κοινωνικοοικονοµικό 
περιβάλλον των εν λόγω περιοχών, είναι σκόπιµο να ανασταλούν πλήρως οι δασµοί 
του κοινού δασµολογίου που εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα για περίοδο δέκα 
ετών, αρχής γενοµένης από την 1η Ιανουαρίου 2010. 

6. Για να διασφαλιστεί ότι µόνο οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στο 
έδαφος της Μαδέρας και των Αζορών τυγχάνουν των προβλεπόµενων δασµολογικών 
µέτρων, οι αναστολές θα πρέπει να εξαρτώνται από τον ειδικό προορισµό των 
προϊόντων σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 της 12ης Οκτωβρίου 
1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα6 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων 
διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου για τη 
θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα7. 

7. Για να επιτραπεί η αποτελεσµατική εφαρµογή των αναστολών, οι αρχές της Μαδέρας 
και των Αζορών πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα εφαρµογής και να 
ενηµερώσουν σχετικά την Επιτροπή. 

8. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να θεσπίζει, ενδεχοµένως, 
προσωρινά µέτρα µε στόχο την αποφυγή κάθε κερδοσκοπικής εκτροπής των 
εµπορικών συναλλαγών έως ότου τα κοινοτικά θεσµικά όργανα θεσπίσουν οριστική 
λύση σχετικά µε το θέµα αυτό. 

9. Οι τροποποιήσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας δεν µπορούν να συνεπάγονται 
ουσιώδεις αλλαγές όσον αφορά την φύση της αναστολής των δασµών. Εποµένως, η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνει στις απαραίτητες τροποποιήσεις 
και τεχνικές προσαρµογές του καταλόγου των προϊόντων για τα οποία προβλέπεται 
αναστολή, 

                                                 
5 ΕΕ L 158 της 30.6.1993, σ. 1  
6 ΕΕ L 302 της 19/10/1992, σ. 1 
7 ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1 
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 
Από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2019, αναστέλλονται πλήρως οι 
δασµοί του κοινού δασµολογίου που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή, στις αυτόνοµες 
περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών, των τελικών προϊόντων, του παραρτήµατος Ι, που 
προορίζονται για γεωργική, εµπορική ή βιοµηχανική χρήση. 

Τα προϊόντα αυτά χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον 
καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/93 του 
Συµβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, για περίοδο τουλάχιστον 24 
µηνών από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία από τους οικονοµικούς φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι στις αυτόνοµες περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών. 

Άρθρο 2 
Από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2019 αναστέλλονται πλήρως οι δασµοί 
του κοινού δασµολογίου που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή, στις αυτόνοµες περιοχές της 
Μαδέρας και των Αζορών, πρώτων υλών, ανταλλακτικών και συστατικών µερών, του 
παραρτήµατος ΙΙ, που προορίζονται για γεωργική χρήση, για βιοµηχανική µεταποίηση ή 
συντήρηση στις εν λόγω περιοχές. 

Άρθρο 3 
Οι αρµόδιες αρχές της Μαδέρας και των Αζορών λαµβάνουν κάθε απαραίτητο µέτρο για να 
εξασφαλίσουν την τήρηση των άρθρων 1 και 2. 

Οι εν λόγω αρχές ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τα µέτρα αυτά πριν από την 1η 
Ιουλίου 2010. 

Άρθρο 4 
Η αναστολή των δασµών, που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2, εξαρτάται από τον ειδικό 
προορισµό, σύµφωνα µε τα άρθρα 21 και 82 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συµβουλίου και από τους ελέγχους που προβλέπονται στα άρθρα 291 έως 300 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2454/93. 

Άρθρο 5 
1. Σε περίπτωση που έχει λόγους να πιστεύει ότι οι αναστολές στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισµού είχαν ως αποτέλεσµα την εκτροπή του εµπορίου για ένα 
συγκεκριµένο προϊόν, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7 
παράγραφος 2, δύναται να καταργεί προσωρινά την αναστολή µε κανονισµό της 
Επιτροπής, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες. Οι εισαγωγικοί 
δασµοί στα προϊόντα για τα οποία η αναστολή καταργήθηκε προσωρινά καλύπτονται 
από εγγύηση και η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων στις 
αυτόνοµες περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών εξαρτάται από την παροχή της 
εγγύησης αυτής. 
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2. Σε περίπτωση που το Συµβούλιο αποφασίσει, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και 
εντός της περιόδου των δώδεκα µηνών, ότι η αναστολή πρέπει να καταργηθεί 
οριστικά, το ποσό των εγγυηµένων δασµών εισπράττεται οριστικά. 

3. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί ουδεµία οριστική απόφαση εντός της προθεσµίας 
των δώδεκα µηνών σύµφωνα µε την παράγραφο 2, οι εγγυήσεις αποδεσµεύονται. 

Άρθρο 6 
Όταν είναι απαραίτητο και σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 2, η 
Επιτροπή δύναται να προβαίνει στις εν λόγω τροποποιήσεις και τεχνικές προσαρµογές των 
παραρτηµάτων Ι έως IΙ του παρόντος κανονισµού, οι οποίες απαιτούνται ως συνέπεια των 
τροποποιήσεων της συνδυασµένης ονοµατολογίας. 

Άρθρο 7 
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα. 

2. Όταν γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ. 

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της εν λόγω απόφασης 
καθορίζεται σε τρεις µήνες. 

Άρθρο 8 
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα. 

2. Όταν γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ. 

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της εν λόγω απόφασης 
καθορίζεται σε τρεις µήνες. 

Άρθρο 9 
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

Βρυξέλλες, 

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Τελικά προϊόντα που προορίζονται για γεωργική, εµπορική ή βιοµηχανική χρήση 

Κωδικός ΣΟ8 

 

Κωδικός ΣΟ Κωδικός ΣΟ Κωδικός ΣΟ 

4016 94 00 8422 30 00 8501 61 20 9016 00 10 

4415 10 10 8423 89 00 8501 64 00 9017 30 10 

5608   8424 30 90 8502 39  9020 00 00 

6203 31 00 8427 20 11 8504 32 80 9023 00 10 

6203 39 19 8440 10 90 8504 33 00 9023 00 80 

6204 11 00 8442 50 23 8504 40 90 9024 10  

6205 90 80 8442 50 29 8510 30 00 9024 80  

6506 99 00 8450 11 90 8515 19 00 9025 19 20 

7309 00 59 8450 12 00 8515 39 13 9025 80 40 

7310 10 00 8450 20 00 8515 80 91 9025 80 80 

7310 29 00 8451 21 90 8516 29 99 9027 10 10 

7311 00  8451 29 00 8516 80 80 9030 31 00 

7321 81 90 8451 80 80 8518 30 95 9032 10 20 

7323 23 90 8452 10 19 8523 21 00 9032 10 81 

7326 20 90 8452 29 00 8526 91 80 9032 89 00 

7612 90 98 8458 11 80 8531 10 95 9107 00 00 

8405 10 00 8464 90  8543 20 00 9201 90 00 

8412 29 89 8465 10 90 8543 70 30 9202 90 30 

8412 80 80 8465 92 00 8543 70 90 9506 91 90 

8413 81 00 8465 93 00 8546 90 90j 9506 99 90 

8413 82 00 8465 99 90 9008 10 00 9507 10 00 

8414 40 90 8467 11 10 9011 80 00 9507 20 90 

8414 60 00 8467 19 00 9014 80 00 9507 30 00 

8414 80 80 8467 22 30 9015 80 11 9507 90 00 

8415 10 90 8467 22 90 9015 80 19   

8415 82 00 8479 89 97 9015 80 91   

8418 30 20 8501 10 91 9015 80 93   

8418 50  8501 20 00 9015 80 99   

                                                 
8 Κωδικοί ΣΟ που εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2009, οι οποίοι θεσπίστηκαν δυνάµει του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1031/2008 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεµβρίου 2008, για τροποποίηση του 
παραρτήµατος I του κανονισµού (ΕOK) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, για τη δασµολογική και 
στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο (ΕΕ L 291 της 31.10.2008, σ. 1). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Πρώτες ύλες, ανταλλακτικά και συστατικά µέρη που προορίζονται 
 για γεωργική χρήση, βιοµηχανική µεταποίηση ή συντήρηση 

Κωδικός ΣΟ9 

 

Κωδικός ΣΟ Κωδικός ΣΟ Κωδικός ΣΟ 

3102 40 10 7318 22 00 8415 90 00 8529 10 39 

3105 20 10 7320 20 89 8421 23 00 8529 10 80 

4008 29 00 7323 99 99 8421 29 00 8529 10 95 

4009 42 00 7324 90 00 8421 31 00 8529 90 65 

4010 12 00 7326 90 98 8421 99 00 8529 90 97 

4015 90 00 7412 20 00 8440 90 00 8531 90 85 

4016 93 00 7415 21 00 8442 40 00 8539 31 90 

4016 99 97 7415 29 00 8450 90 00 8543 70 90 

5401 10 90 7415 33 00 8451 90 00 8544 20 00 

5407 42 00 7419 91 00 8452 90 00 8544 42 90 

5407 72 00 7606 11 91 8478 90 00 8544 49 93 

5601 21 90 7606 11 93 8481 20 10 9005 90 00 

5608   7606 11 99 8481 30 99 9011 90 90 

5806 32 90 7616 10 00 8481 40  9014 90 00 

5806 32 90 7907 00  8481 80 99 9015 90 00 

5901 90 00 8207 90 99 8482 10 90 9024 90 00 

5905 00 90 8302 42 00 8482 80 00 9029 20 31 

6217 90 00 8302 49 00 8483 40 90 9209 91 00 

6406 20 90 8308 90 00 8483 60 80 9209 92 00 

7303 00 90 8406 90 90 8484 10 00 9209 94 00 

7315 12 00 8409 91 00 8503 00 99 9506 70 90 

7315 89 00 8409 99 00 8509 90 00   

7318 14 91 8411 99 00 8511 80 00   

7318 15 69 8412 90 40 8511 90 00   

7318 15 90 8413 30 80 8513 90 00   

7318 16 91 8413 70 89 8514 90 00   

7318 19 00 8414 90 00 8529 10 31   

                                                 
9 Κωδικοί ΣΟ που εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2009, οι οποίοι θεσπίστηκαν δυνάµει του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1031/2008 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεµβρίου 2008, για τροποποίηση του 
παραρτήµατος I του κανονισµού (ΕOK) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, για τη δασµολογική και 
στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο (ΕΕ L 291 της 31.10.2008, σ. 1). 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΣΟ∆Α 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε την προσωρινή αναστολή των 
αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου κατά την εισαγωγή ορισµένων 
βιοµηχανικών προϊόντων στις αυτόνοµες περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών 

2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Κεφάλαιο και άρθρο: κεφάλαιο 12, άρθρο 120 

Ποσό εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό για το 2009: 17 655 800 000 EUR 

3. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  
 Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις 

X Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις επί των δαπανών αλλά έχει 
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις επί των εσόδων – µε τα εξής αποτελέσµατα: 

(σε εκατοµµύρια ΕUR µέχρι ένα δεκαδικό ψηφίο) 

  

Γραµµή 
του 
προϋπολ. 

Έσοδα10 

 

Περίοδος που 
αρχίζει την 
ηη/µµ/εεεε 

[Έτος 2010 –2019]

Άρθρο 120 Επιπτώσεις επί των ιδίων 
πόρων 

01/01/2010 - 
31/12/2019 

- 0,12/έτος 

4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 
Προβλέπεται η πραγµατοποίηση ελέγχων σχετικών µε τον ειδικό προορισµό όλων 
των προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό του Συµβουλίου, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 291 έως 300 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της 
Επιτροπής για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα.  

5. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
Για να παρασχεθεί η δυνατότητα στους οικονοµικούς φορείς να λάβουν 
µακροπρόθεσµες επενδυτικές αποφάσεις, οι προτεινόµενες αναστολές θα πρέπει να 
παραµείνουν σε ισχύ για 10 έτη 

                                                 
10 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους (γεωργικούς δασµούς, εισφορές ζάχαρης και 

τελωνειακούς δασµούς), τα αναφερόµενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά (δηλαδή ακαθάριστα 
ποσά µετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα είσπραξης). 
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Τα προτεινόµενα µέτρα αντικαθιστούν τα µέτρα που θεσπίστηκαν µε τον κανονισµό 
(ΕΟΚ) αριθ. 1657/93 του Συµβουλίου, ο οποίος έληξε στις 31.12.2008. 

Εκτιµώµενο κόστος της ενέργειας 

Με βάση τα στοιχεία που κοινοποίησαν οι περιφερειακές αρχές, η απώλεια εσόδων 
που προκύπτει από τον παρόντα κανονισµό εκτιµάται σε 0,16 εκατ. ευρώ 
(ακαθάριστο ποσό, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων είσπραξης) x 0,75 = 0,12 
εκατ. EUR/έτος για την περίοδο από 01.01.2010 έως 31.12.2019. 

Η απώλεια εσόδων που προέρχονται από τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους 
αντισταθµίζεται από τις εισφορές που καταβάλλουν τα κράτη µέλη βάσει του ΑΕΕ 
τους. 




