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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

της 

πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα 
εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας 

 



 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ στο Παράρτημα I1 

 

Το παρόν προσάρτημα συνοψίζει τις συγκεντρωτικές ποσότητες όπως ορίζεται στο 

παράρτημα Ι, κατά περίπτωση.  

A. Ενδεικτικές συγκεντρωτικές δασμολογικές ποσοστώσεις που ισχύουν για τις εισαγωγές στην ΕΕ  

Προϊόν Δασμολογική Κατάταξη Ποσότητα  

Βόειο κρέας 

0201.10.(00) 

0201.20.(20-30-50-90) 

0201.30.(00) 

0202.10.(00) 

0202.20.(10-30-50-90) 

0202.30.(10-50-90) 

12 000  

τόνοι/έτος, που εκφράζονται σε 

καθαρό βάρος 

Χοιρινό κρέας 

0203.11.(10) 

0203.12.(11-19) 

0203.19.(11-13-15-55-59) 

0203.21.(10) 

0203.22.(11-19) 

0203.29.(11-13-15-55-59) 

20 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

 

+ 20 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος  

(για τους κωδικούς ΣΟ 

0203.11.(10) 

0203.12.(19) 

0203.19.(11-15-59) 

0203.21.(10) 

0203.22.(19) 

0203.29.(11-15-59)) 

Πρόβειο κρέας 

0204.22.(50-90) 

0204.23.(00) 

0204.42.(30-50-90) 

0204.43.(10-90) 

1 500 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 2 250 τόνων/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Κρέας πουλερικών και 

παρασκευάσματα κρέατος 

πουλερικών 

0207.11.(30-90) 

0207.12.(10-90) 

0207.13.(10-20-30-50-60-99) 

0207.14.(10-20-30-50-60-99)  

0207.24.(10-90) 

0207.25.(10-90) 

0207.26.(10-20-30-50-60-70-80-99) 

0207.27.(10-20-30-50-60-70-80-99) 

0207.32.(15-19-51-59-90) 

0207.33.(11-19-59-90)  

0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207.36.(11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90) 

0210.99.(39) 

1602.31.(11-19-30-90) 

16 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 20 000 τόνων/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

 

+ 20 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

(για τον κωδικό ΣΟ 0207.12. (10-90)) 

                                                 
1 Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ διατάξεων του παρόντος προσαρτήματος και 

διάταξης του παραρτήματος Ι-Α, υπερισχύει η διάταξη του τελευταίου όσον αφορά την 
επίλυση της σύγκρουσης.  



 

 

Προϊόν Δασμολογική Κατάταξη Ποσότητα  
1602.32.(11-19-30-90)  

1602.39.(21) 

Γάλα, κρέμα γάλακτος, 

συμπυκνωμένο γάλα και γιαούρτια 

0401.10.(10-90) 

0401.20.(11-19-91-99) 

0401.30.(11-19-31-39-91-99) 

0402.91.(10-30-51-59-91-99) 

0402.99.(10-31-39-91-99) 

0403.10.(11-13-19-31-33-39) 

0403.90.(51-53-59-61-63-69) 

8 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 10.000 τόνων/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Γάλα σε σκόνη  

0402.10.(11-19-91-99)  

0402.21.(11-17-19-91-99) 

0402.29.(11-15-19-91-99) 

0403.90.(11-13-19-31-33-39) 

0404.90.(21-23-29-81-83-89) 

1 500 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 5.000 τόνων/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Βούτυρο και γαλακτικές λιπαρές 

ύλες για επάλειψη 

0405.10.(11-19-30-50-90) 

0405.20.(90) 

0405.90.(10-90) 

1 500 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 3 000 τόνων/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Αυγά και αλβουμίνες 

0407.00.(30) 

0408.11.(80) 

0408.19.(81-89) 

0408.91.(80) 

0408.99.(80) 

3502.11.(90) 

3502.19.(90) 

3502.20.(91-99) 

1 500 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε ισοδύναμο αυγών με 

κέλυφος  
με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 3 000 τόνων/έτος  
που εκφράζονται σε ισοδύναμο αυγών με 

κέλυφος  
 

+ 3 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

(για τον κωδικό ΣΟ 0407.00.(30)) 

Μέλι 0409.00.(00) 

5 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 6 000 τόνων/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Σκόρδα 0703.20.(00) 
500 τόνοι/έτος  

που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 



 

 

Προϊόν Δασμολογική Κατάταξη Ποσότητα  

Ζάχαρα 

1701.12.(10-90) 

1701.91.(00) 

1701.99.(10-90) 

1702.20.(10) 

1702.90. (30-50-71-75-79-80-95) 

20 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Άλλα ζάχαρα 
1702.30.(10-50-90) 

1702.40.(10-90) 

1702.60.(10-80-95) 

10 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 20 000 τόνων/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Σιρόπια από ζάχαρα 2106.90.(30-55-59) 
2 000 τόνοι/έτος  

που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Μαλακό σιτάρι, αλεύρια και 

συσσωματώματα με μορφή σβόλων 

1001.90.(99) 

1101.00.(15-90) 

1102.90.(90) 

1103.11.(90) 

1103.20.(60) 

950 000 τόνοι/έτος  
με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 1 000 000 τόνων/έτος  

Κριθάρι, αλεύρι και 

συσσωματώματα με μορφή σβόλων 

1003.00.(90) 

1102.90.(10) 

1103.20.(20) 

250 000 τόνοι/έτος  
με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 350 000 τόνων/έτος  

Βρώμη 1004.00.(00) 4 000 τόνοι/έτος  

Καλαμπόκι, αλεύρι και 

συσσωματώματα με μορφή σβόλων 

1005.90.(00) 

1102.20.(10-90) 

1103.13.(10-90) 

1103.20.(40) 

1104.23.(10-30-90-99) 

400 000 τόνοι/έτος  
με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 650 000 τόνων/έτος  

Πλιγούρια και σιμιγδάλια 

κριθαριού·  
σπόροι δημητριακών αλλιώς 

επεξεργασμένοι 

1103.19.(30-90) 

1103.20.(90) 

1104.19.(10-50-61-69) 

1104.29.(01-03-05-07-09-11-18-30-51-59-81-89) 

1104.30.(10-90) 

6 000 τόνοι/έτος  
με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 7 500 τόνων/έτος  

Βύνη και γλουτένη από σιτάρι 
1107.10.(11-19-91-99) 

1107.20.(00) 

1109.00.(00) 

7 000 τόνοι/έτος  

Άμυλα 
1108.11.(00) 

1108.12.(00) 

1108.13.(00) 

10 000 τόνοι/έτος  

Μεταποιημένο άμυλο 3505.10.(10-90) 

3505.20.(30-50-90) 

1 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 2 000 τόνων/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Πίτυρα, ψιλά πίτυρα και 

υπολείμματα 

2302.10.(10-90) 

2302.30.(10-90) 

2302.40.(10-90) 

2303.10.(11) 

15 000 τόνοι/έτος  
με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 20 000 τόνων/έτος  
 



 

 

Προϊόν Δασμολογική Κατάταξη Ποσότητα  

Μανιτάρια 0711.51.(00) 

2003.10.(20-30) 

500 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

+ 500 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

(για τον κωδικό ΣΟ 0711.51. (00)) 

Μεταποιημένες ντομάτες 2002.10.(10-90) 

2002.90.(11-19-31-39-91-99) 

10 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Χυμοί σταφυλιών και μήλων 

2009.61.(90) 

2009.69.(11-71-79-90) 

2009.71.(20-99) 

2009.79.(11-19-30-91-93-99) 

10 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 20 000 τόνων/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Γάλα που έχει υποστεί ζύμωση, 

μεταποιημένα προϊόντα 
0403.10.(51-53-59-91-93-99) 

0403.90.(71-73-79-91-93-99) 

2 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Μεταποιημένα προϊόντα βουτύρου 0405.20.(10-30) 
250 τόνοι/έτος  

που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Γλυκό καλαμπόκι 

0710.40.(00) 

0711.90.(30) 

2001.90.(30) 

2004.90.(10) 

2005.80.(00) 

1 500 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Μεταποιημένα προϊόντα ζάχαρης 

1702.50.(00) 

1702.90.(10) 

1704.90.(99) (για περιεκτικότητα σε ζάχαρα ≥70%) 

1806.10.(30-90) 

1806,20.(95) (για περιεκτικότητα σε ζάχαρα ≥70%) 

1901,90.(99) (για περιεκτικότητα σε ζάχαρα ≥70%) 

2101.12.(98) 

2101.20.(98) 

3302.10.(29) 

2 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 3 000 τόνων/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Μεταποιημένα προϊόντα σιτηρών 1903.00.(00) 

1904.30.(00) 

2 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Μεταποιημένα προϊόντα κρέμας 

γάλακτος  

1806.20.(70) 

2106.10.(80) 

2202.90.(99) 

300 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 500 τόνων/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Παρασκευάσματα διατροφής 2106.90.(98)  
2 000 τόνοι/έτος  

που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Αιθανόλη 
2207.10.(00)  

2208.90.(91-99) 

2207.20.(00) 

27 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 100 000 τόνων/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 



 

 

Προϊόν Δασμολογική Κατάταξη Ποσότητα  

Πούρα και τσιγάρα 2402.10.(00) 

2402.20.(90) 

2 500 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Μαννιτόλη-σορβιτόλη 
2905.43.(00) 

2905.44.(11-19-91-99) 

3824.60.(11-19-91-99) 

100 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Μεταποιημένα προϊόντα αμύλου 

βύνης  3809.10.(10-30-50-90) 
2 000 τόνοι/έτος  

που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 



 

 

B. Ενδεικτικές συγκεντρωτικές δασμολογικές ποσοστώσεις που ισχύουν για τις εισαγωγές στην 

Ουκρανία  

Προϊόν Δασμολογική Κατάταξη Ποσότητα  

Χοιρινό κρέας 

0203.11.(10-90) 

0203.12.(11-19-90) 

0203.19.(11-13-15-55-59-90) 

0203.21.(10-90) 

0203.22.(11-19-90) 

0203.29.(11-13-15-55-59-90) 

10 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

 

+ 10 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

(για τους κωδικούς ΣΟ 

0203.11.(10) 

0203.12.(19) 

0203.19.(11-15-59) 

0203.21.(10) 

0203.22.(19) 

0203.29.(11-15-59)) 

Κρέας πουλερικών και 

παρασκευάσματα κρέατος 

πουλερικών 

0207.12.(10-90) 

0207.14.(10-20-30-40-50-60-70-91-99)  

0207.26.(10-20-30-40-50-60-70-80-99) 

0207.27.(10-20-30-40-50-60-70-80-91-99) 

0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-61-63-71-79-99) 

0207.36.(31-41-61-63-71-79-89-90) 

8 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 10 000 τόνων/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

 

+ 10 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

(για τον κωδικό ΣΟ 0207.12. (10-90))

Ζάχαρα 

1701.11.(10-90) 

1701.12.(10-90) 

1701.91.(00) 

1701.99.(10-90) 

30 000 τόνοι/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

με γραμμική αύξηση σε 5 έτη 

έως 40 000 τόνων/έτος  
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

Οι ποσότητες τίθενται βάσει της αρχής της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα. 


