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Έγγραφο συνόδου 
 

1.4.2014 A7-0238/2014/err01 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

στην έκθεση 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

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

καταγωγής Ουκρανίας 

(COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD)) 

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 

Εισηγητής: Paweł Zalewski 

A7-0238/2014 

 

Το σχέδιο θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά τη νομική-γλωσσική 

οριστικοποίηση από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, έχει ως εξής: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. .../2014 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της ... 

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

εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας 
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 

άρθρο 207 παράγραφος 2, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία1, 

                                                 
1  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... . 
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η Ουκρανία είναι χώρα-εταίρος προτεραιότητας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

πολιτικής γειτονίας και της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Η Ένωση επιδιώκει να 

αναπτύξει με την Ουκρανία μια ολοένα στενότερη σχέση, η οποία θα υπερβαίνει την 

απλή διμερή συνεργασία και θα περιλαμβάνει τη σταδιακή πρόοδο προς την 

κατεύθυνση της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ολοκλήρωσης. Στο πλαίσιο 

αυτό, διεξήχθησαν κατά το διάστημα 2007-2011 διαπραγματεύσεις για τη σύναψη 

συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, 

αφ’ ενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, («η συμφωνία σύνδεσης»), 

περιλαμβάνοντας και μια σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών 

(DCFTA), η οποία συμφωνία μονογραφήθηκε από τα δύο μέρη στις 30 Μαρτίου 

2012. Σύμφωνα με τις διατάξεις της DCFTA, η Ένωση και η Ουκρανία θα 

δημιουργήσουν ζώνη ελεύθερων συναλλαγών εντός μεταβατικής περιόδου μέγιστης 

διάρκειας 10 ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας σύνδεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο XXIV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994. 
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(2) Λόγω των πρωτοφανών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ουκρανία σε επίπεδο 

ασφάλειας, πολιτικής και οικονομίας, και για να στηριχθεί η οικονομία της, είναι 

σκόπιμο να μην αναμείνουν τα δύο μέρη την έναρξη ισχύος των διατάξεων της 

συμφωνίας σύνδεσης που αφορούν τη DCFTA, αλλά να επισπευστεί η εφαρμογή της 

μέσω αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων και να αρχίσει μονομερώς η μείωση ή η 

κατάργηση των δασμών που επιβάλλει η Ένωση στα εμπορεύματα καταγωγής 

Ουκρανίας, σύμφωνα με τον πίνακα παραχωρήσεων που παρατίθεται στο 

παράρτημα IA της συμφωνίας σύνδεσης.  

(3) Για την αποτροπή κάθε κινδύνου απάτης, η παροχή του ευεργετήματος των 

αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων θα πρέπει να τελεί υπό την αίρεση, αφενός, της 

συμμόρφωσης της Ουκρανίας με τους σχετικούς κανόνες καταγωγής των προϊόντων 

και τις συναφείς διαδικασίες και, αφετέρου, της ανάπτυξης αποτελεσματικής 

διοικητικής συνεργασίας με την Ένωση. Επιπλέον, η Ουκρανία θα πρέπει να απόσχει 

από την επιβολή νέων δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος ή νέων 

ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος για εισαγωγές με 

προέλευση την Ένωση, ή από την αύξηση του σημερινού επιπέδου των δασμών ή 

επιβαρύνσεων ή από την επιβολή οποιωνδήποτε άλλων περιορισμών.  
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(4) Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η επαναφορά των κανονικών δασμών του κοινού 

δασμολογίου, κατόπιν σχετικής έρευνας της Επιτροπής, για οποιοδήποτε προϊόν 

προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρές δυσχέρειες σε ενωσιακούς παραγωγούς 

ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων. 

(5) Σε  περίπτωση μη τήρησης οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος κανονισμού, 

θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για την 

προσωρινή αναστολή του συνόλου ή μέρους των προτιμησιακών διευθετήσεων. Οι 

εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. 

(6) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται έως την έναρξη ισχύος ή, κατά περίπτωση, την 

προσωρινή εφαρμογή του τίτλου IV (εμπόριο και θέματα εμπορίου) της συμφωνίας 

σύνδεσης,,και το αργότερο έως την 1η Νοεμβρίου 2014.  

(7) Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί 

εξαίρεση από την περίοδο των οκτώ εβδομάδων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 

του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

                                                 

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 

τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών 

αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 
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Άρθρο 1 

Προτιμησιακές ρυθμίσεις 

Οι τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας 

μειώνονται ή καταργούνται σύμφωνα με το παράρτημα I. 

Άρθρο 2 

Προϋποθέσεις για τις προτιμησιακές ρυθμίσεις  

Το ευεργέτημα των προτιμησιακών ρυθμίσεων που θεσπίζονται με το άρθρο 1 υπόκειται 

στους ακόλουθους όρους:  

α) τήρηση των κανόνων καταγωγής των προϊόντων και των σχετικών διαδικασιών, που 

προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 2 τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 2454/93 της Επιτροπής1· 

β) τήρηση των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας που προβλέπονται στα άρθρα 121 και 

122 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93· 

γ) αποτελεσματική διοικητική συνεργασία της Ουκρανίας με την Ένωση για την 

πρόληψη κάθε κινδύνου απάτης· 

                                                 
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον 

καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 

Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 

11.10.1993, σ. 1). 
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δ) μη επιβολή, από την Ουκρανία, νέων δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου 

αποτελέσματος και νέων ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων ισοδύναμου 

αποτελέσματος όσον αφορά τις εισαγωγές που κατάγονται από την Ένωση ή μη 

αύξηση των σημερινών επιπέδων των δασμών ή επιβαρύνσεων ή μη επιβολή άλλων 

περιορισμών από ...+. 

Άρθρο 3 

Πρόσβαση σε δασμολογικές ποσοστώσεις  

1. Τα προϊόντα που απαριθμούνται στα παραρτήματα II και III επιτρέπεται να 

εισάγονται στην Ένωση εντός των ορίων των ενωσιακών δασμολογικών 

ποσοστώσεων που καθορίζονται στα εν λόγω παραρτήματα. 

2. Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

του παρόντος άρθρου γίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β 

και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, με εξαίρεση τις δασμολογικές 

ποσοστώσεις για συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα 

ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού. 

3. Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για συγκεκριμένα γεωργικά 

προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού γίνεται από 

την Επιτροπή σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 184 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1. 

                                                 
+  ΕΕ: ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών 

προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, 

(ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 347 της 

20.12.2013, σ. 671). 
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Άρθρο 4 

Προσωρινή αναστολή 

Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη 

συμμόρφωση με τους όρους που παρατίθενται στο άρθρο 2, μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές 

πράξεις για την αναστολή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει των προτιμησιακών ρυθμίσεων που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.  

Άρθρο 5 

Ρήτρα διασφάλισης 

Αν οι εισαγωγές προϊόντος καταγωγής Ουκρανίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του 

παρόντος κανονισμού προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες σε 

ενωσιακούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, η Επιτροπή μπορεί 

να επαναφέρει τους κανονικούς δασμούς του κοινού δασμολογίου όσον αφορά τις εν λόγω 

εισαγωγές, υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 11 

και 11α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008 του Συμβουλίου1, που εφαρμόζονται κατ’ 

αναλογία.  

                                                 
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 55/2008 του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2008, για τη 

χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Μολδαβία και την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 980/2005 και της απόφασης 2005/924/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ 

L 20 της 24.1.2008, σ. 1). 
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Άρθρο 6 

Διαδικασία επιτροπής 

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 4 του παρόντος 

κανονισμού, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα, που 

συστάθηκε με το άρθρο 248α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 

Συμβουλίου1. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 182/2011.  

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.  

                                                 
1  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί 

θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ J 302 της 19.10.1992, σ. 1).  
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Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή  

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Εφαρμόζεται έως την έναρξη ισχύος ή, κατά περίπτωση, την προσωρινή εφαρμογή του τίτλου 

IV της συμφωνίας σύνδεσης, και το αργότερο έως την 1η Νοεμβρίου 2014. Αν ο παρών 

κανονισμός παύσει να εφαρμόζεται πριν από την εν λόγω ημερομηνία, η Επιτροπή 

δημοσιεύει σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα 

κράτη μέλη. 

..., 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο   Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος      Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Δασμολόγιο της ΕΕ 

(Το κείμενο του παραρτήματος δεν αναπαράγεται στην παρούσα έκδοση εξαιτίας της έκτασής 

του. Για το πλήρες κείμενο παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην πρόταση της Επιτροπής 

COM(2014)0166.) 



 

PE530.079v02-00 12/26 RR\1024276EL.doc 

EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Κατά παρέκκλιση των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο για 

την περιγραφή των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το 

πεδίο εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος 

παραρτήματος, βάσει των κωδικών ΣΟ που ισχύουν στις ……*. 

Αύξων 

αριθ. 
Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 

Περίοδος 

ποσόστωσης 

από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος 

κανονισμού έως τις 

1.11.2014 

Όγκος ετήσιας 

ποσόστωσης 

(σε τόνους 

καθαρού 

βάρους, εκτός 

αν ορίζεται 

άλλως) 

09.3050 0204 22 50 

0204 22 90 

 

 

 

 

 

0204 23 

 

 

0204 42 30 

0204 42 50 

0204 42 90 

 

 

 

0204 43 10 

0204 43 90 

Μηροί προβάτων, άλλα τεμάχια με 

κόκαλα (εκτός από ολόκληρα ή μισά 

σφάγια, μπροστινό μέρος σφαγίου ή 

μισό μπροστινό μέρος σφαγίου και 

καρέ και/ή οσφυϊκή χώρα), νωπά ή 

διατηρημένα με απλή ψύξη 

 

Κρέατα προβάτων χωρίς κόκαλα, 

νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

 

Κρέατα προβάτων με κόκαλα, 

κατεψυγμένα (εκτός από ολόκληρα ή 

μισά σφάγια και μπροστινό μέρος 

σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος 

σφαγίου) 

 

Κρέατα αμνών χωρίς κόκαλα, 

κατεψυγμένα 

Κρέατα προβάτων χωρίς κόκαλα, 

κατεψυγμένα 

 1 500 

                                                 
* ΕΕ: ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού 
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Αύξων 

αριθ. 
Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 

Περίοδος 

ποσόστωσης 

από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος 

κανονισμού έως τις 

1.11.2014 

Όγκος ετήσιας 

ποσόστωσης 

(σε τόνους 

καθαρού 

βάρους, εκτός 

αν ορίζεται 

άλλως) 

09.3051 0409 

 

Μέλι φυσικό 

 

 5 000 

09.3052 1701 12 

 

 

 

1701 91 

1701 99 

1702 20 10 

 

 

 

1702 90 30 

 

 

 

1702 90 50 

 

 

 

 

1702 90 71 

1702 90 75 

1702 90 79 

 

1702 90 80 

 

1702 90 95 

 

 

 

Ζάχαρη από τεύτλα, ακατέργαστη, 

χωρίς προσθήκη αρωματικών ή 

χρωστικών ουσιών 

 

Άλλη ζάχαρη εκτός από ακατέργαστη 

 

Ζάχαρο σφενδάμνου σε στερεή 

κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών 

ή χρωστικών ουσιών 

 

Ισογλυκόζη σε στερεή κατάσταση, που 

περιέχει κατά βάρος, σε ξερή 

κατάσταση, 50 % φρουκτόζη 

 

Μαλτοδεξτρίνη σε στερεή κατάσταση 

και σιρόπι μαλτοδεξτρίνης, που 

περιέχει κατά βάρος, σε ξερή 

κατάσταση, 50 % φρουκτόζη 

 

Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα 

 

 

 

Σιρόπι ινουλίνης 

 

Άλλα ζάχαρα, στα οποία 

περιλαμβάνονται  και το 

ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή 

διιμβερτοποιημένο) και τα άλλα 

ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που 

περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή 

κατάσταση, 50 % φρουκτόζη 

 

 20 070 
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EL 

Αύξων 

αριθ. 
Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 

Περίοδος 

ποσόστωσης 

από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος 

κανονισμού έως τις 

1.11.2014 

Όγκος ετήσιας 

ποσόστωσης 

(σε τόνους 

καθαρού 

βάρους, εκτός 

αν ορίζεται 

άλλως) 

09.3053 1702 30 

1702 40 

 

 

 

 

 

1702 60 

Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν 

περιέχουν φρουκτόζη ή που περιέχουν 

κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 

λιγότερο από 50 % φρουκτόζη, με 

εξαίρεση το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο 

(ή διιμβερτοποιημένο) 

 

Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι 

φρουκτόζης, που περιέχουν κατά 

βάρος, σε ξερή κατάσταση, 

περισσότερο από 50 % φρουκτόζη, με 

εξαίρεση το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο 

(ή διιμβερτοποιημένο) 

 10 000 

09.3054 2106 90 30 

 

 

2106 90 55 

 

 

 

2106 90 59 

Σιρόπια ισογλυκόζης, αρωματισμένα ή 

με την προσθήκη χρωστικών ουσιών 

 

Σιρόπια γλυκόζης και μαλτοδεξτρίνης, 

αρωματισμένα ή με την προσθήκη 

χρωστικών ουσιών 

 

Σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή 

με προσθήκη χρωστικών ουσιών (με 

εξαίρεση τα σιρόπια ισογλυκόζης, 

λακτόζης, γλυκόζης και 

μαλτοδεξτρίνης) 

 2 000 
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 EL 

Αύξων 

αριθ. 
Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 

Περίοδος 

ποσόστωσης 

από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος 

κανονισμού έως τις 

1.11.2014 

Όγκος ετήσιας 

ποσόστωσης 

(σε τόνους 

καθαρού 

βάρους, εκτός 

αν ορίζεται 

άλλως) 

09.3055 Ex 1103 19 20 

 

1103 19 90 

 

 

 

 

1103 20 90 

 

 

 

 

1104 19 10 

 

1104 19 50 

 

1104 19 61 

1104 19 69 

 

1104 29 

 

 

 

 

 

 

 

1104 30 

 

Πλιγούρια κριθαριού 

 

Πλιγούρια και σιμιγδάλια 

δημητριακών (εκτός από σιτάρι, 

σίκαλη, βρώμη, καλαμπόκι, ρύζι και 

κριθάρι) 

 

Συσσωματώματα με μορφή σβόλων 

δημητριακών (εκτός από σιτάρι, 

σίκαλη, βρώμη, καλαμπόκι, ρύζι και 

κριθάρι) 

 

Σπόροι σιταριού, πλατυσμένοι ή σε 

νιφάδες 

Σπόροι καλαμποκιού, πλατυσμένοι ή 

σε νιφάδες 

Σπόροι κριθαριού, πλατυσμένοι 

Σπόροι κριθαριού, σε νιφάδες 

 

Επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με 

μερική απόξεση του περικάρπιου, με 

ολική σχεδόν απόξεση του 

περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα 

δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή 

σπασμένοι), εκτός από βρώμη, σίκαλη 

ή καλαμπόκι 

 

Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, 

πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα 

 6 300 

09.3056 1107 

 

1109 

Βύνη, έστω και καβουρντισμένη 

 

Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή 

κατάσταση 

 7 000 
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EL 

Αύξων 

αριθ. 
Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 

Περίοδος 

ποσόστωσης 

από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος 

κανονισμού έως τις 

1.11.2014 

Όγκος ετήσιας 

ποσόστωσης 

(σε τόνους 

καθαρού 

βάρους, εκτός 

αν ορίζεται 

άλλως) 

09.3057 1108 11 

 

1108 12 

 

1108 13 

Άμυλα σιταριού 

 

Άμυλα καλαμποκιού 

 

Άμυλα πατάτας 

 10 000 

09.3058 3505 10 10 

3505 10 90 

 

 

 

3505 20 30 

3505 20 50 

3505 20 90 

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα 

άμυλα κάθε είδους (με εξαίρεση τα 
εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα 

άμυλα κάθε είδους) 

 

Κόλλες, περιεκτικότητας, κατά βάρος, 

ίσης ή ανώτερης του 25 % σε άμυλα 

κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα 

τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους 

 1 000 
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 EL 

Αύξων 

αριθ. 
Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 

Περίοδος 

ποσόστωσης 

από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος 

κανονισμού έως τις 

1.11.2014 

Όγκος ετήσιας 

ποσόστωσης 

(σε τόνους 

καθαρού 

βάρους, εκτός 

αν ορίζεται 

άλλως) 

09.3059 2302 10 

2302 30 

2302 40 10 

2302 40 90 

 

 

 

2303 10 11 

Πίτουρα εν γένει και άλλα 

υπολείμματα, έστω και 

συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, 

από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες 

κατεργασίες των δημητριακών (με 

εξαίρεση το ρύζι) 

 

Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του 

καλαμποκιού (με εξαίρεση τα 

συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), 

περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που 

μετριέται σε ξερή ύλη, ανώτερης του 

40 % κατά βάρος 

 16 000 

09.3060 0711 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 10  

Μανιτάρια του γένους Agaricus 

διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με 

διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, 

θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο 

έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που 

χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί 

προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά 

ακατάλληλα για διατροφή στην 

κατάσταση που βρίσκονται 

 

Μανιτάρια του γένους Agaricus 

παρασκευασμένα ή διατηρημένα 

αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ 

 500 
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EL 

Αύξων 

αριθ. 
Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 

Περίοδος 

ποσόστωσης 

από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος 

κανονισμού έως τις 

1.11.2014 

Όγκος ετήσιας 

ποσόστωσης 

(σε τόνους 

καθαρού 

βάρους, εκτός 

αν ορίζεται 

άλλως) 

09.3061 0711 51 

 

 

 

 

 

 

Μανιτάρια του γένους Agaricus 

διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με 

διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, 

θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο 

έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που 

χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί 

προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά 

ακατάλληλα για διατροφή στην 

κατάσταση που βρίσκονται 

 500 

09.3062 2002 Ντομάτες παρασκευασμένες ή 

διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή 

οξικό οξύ 

 10 000 
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 EL 

Αύξων 

αριθ. 
Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 

Περίοδος 

ποσόστωσης 

από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος 

κανονισμού έως τις 

1.11.2014 

Όγκος ετήσιας 

ποσόστωσης 

(σε τόνους 

καθαρού 

βάρους, εκτός 

αν ορίζεται 

άλλως) 

09.3063 2009 61 90 

 

 

 

 

 

 

2009 69 11 

 

 

 

 

 

 

2009 69 71 

2009 69 79 

2009 69 90 

 

 

 

 

 

2009 71 

2009 79 

Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους 

περιλαμβάνεται και ο μούστος 

σταφυλιών), αξίας Brix που δεν 

υπερβαίνει το 30, αξίας που 

υπερβαίνει τα 18 ευρώ ανά 100 kg 

καθαρού βάρους 

 

Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους 

περιλαμβάνεται και ο μούστος 

σταφυλιών), αξίας Brix που 

υπερβαίνει το 67, αξίας που δεν 

υπερβαίνει τα 22 ευρώ ανά 100 kg 

καθαρού βάρους 

 

Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους 

περιλαμβάνεται και ο μούστος 

σταφυλιών), αξίας Brix που 

υπερβαίνει το 30 αλλά δεν υπερβαίνει 

το 67, αξίας που υπερβαίνει τα 18 

ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους 

 

 

Χυμοί μήλων 

 

 10 000 
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EL 

Αύξων 

αριθ. 
Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 

Περίοδος 

ποσόστωσης 

από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος 

κανονισμού έως τις 

1.11.2014 

Όγκος ετήσιας 

ποσόστωσης 

(σε τόνους 

καθαρού 

βάρους, εκτός 

αν ορίζεται 

άλλως) 

09.3064 0403 10 51 

0403 10 53 

0403 10 59 

0403 10 91 

0403 10 93 

0403 10 99 

0403 90 71 

0403 90 73 

0403 90 79 

0403 90 91 

0403 90 93 

0403 90 99 

Βoυτυρόγαλα, πηγμένo γάλα και 

πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και 

άλλα γάλατα και κρέμες πoυ έχoυν 

υπoστεί ζύμωση ή έχoυν καταστεί 

όξινα, έστω και συμπυκνωμένα, 

αρωματισμένα ή με προσθήκη 

φρούτων, καρπών ή κακάου 

 2 000 

09.3065 0405 20 10 

0405 20 30 

Γαλακτικές λιπαρές ουσίες για 

επάλειψη, περιεκτικότητας κατά βάρος 

σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 

39 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 

75 % 

 250 

09.3066 0710 40 

0711 90 30 

2001 90 30 

2004 90 10 

2005 80 

Γλυκό καλαμπόκι  1 500 
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 EL 

Αύξων 

αριθ. 
Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 

Περίοδος 

ποσόστωσης 

από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος 

κανονισμού έως τις 

1.11.2014 

Όγκος ετήσιας 

ποσόστωσης 

(σε τόνους 

καθαρού 

βάρους, εκτός 

αν ορίζεται 

άλλως) 

09.3067 
1702 50 

1702 90 10 

 

Ex 1704 90 99 

 

 

 

 

1806 10 30 

1806 10 90 

 

 

 

Ex 1806 20 95 

 

 

 

 

 

 

Χημικώς καθαρή φρουκτόζη 

Μαλτόζη χημικώς καθαρή 

 

Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα, χωρίς 

κακάο, περιεκτικότητας κατά βάρος σε 

ζαχαρόζη ίσης ή μεγαλύτερης του 

70 % 

 

Κακάο σε σκόνη, περιεκτικότητας 

κατά βάρος σε ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη 

που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη ίσης 

ή ανώτερης του 65 % 

 

Άλλα παρασκευάσματα που 

παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε 

ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 

2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη 

κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή 

παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε 

άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο 

που υπερβαίνει τα 2 kg, 

περιεκτικότητας κατά βάρος σε 

βούτυρο κακάου κατώτερης του 18 % 

και περιεκτικότητας βάρος σε 

ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 70 % 

 2 000 
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EL 

Αύξων 

αριθ. 
Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 

Περίοδος 

ποσόστωσης 

από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος 

κανονισμού έως τις 

1.11.2014 

Όγκος ετήσιας 

ποσόστωσης 

(σε τόνους 

καθαρού 

βάρους, εκτός 

αν ορίζεται 

άλλως) 

 
 

 

Ex 1901 90 99 

 

 

 

 

 

 

2101 12 98 

2101 20 98 

 

 

3302 10 29 

 

Άλλα παρασκευάσματα διατροφής από 

αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα 

κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που 

δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν 

λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο 

επί πλήρως απολιπανθείσας βάσης, και 

περιεκτικότητας βάρος σε ζαχαρόζη 

ίσης ή ανώτερης του 70 % 

 

Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ, 

το τσάι ή το ματέ 

 

 

Μείγματα ευωδών ουσιών και 

μείγματα με βάση μία ή περισσότερες 

από αυτές τις ουσίες, των τύπων που 

χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες 

ποτών,τα οποία περιέχουν όλους τους 

γευστικούς παράγοντες που 

χαρακτηρίζουν ένα ποτό, και έχουν 

αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν 

υπερβαίνει το 0,5 % 

09.3068 1903 

 

 

 

 

 

1904 30 

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής 

παρασκευασμένα από άμυλα, με 

μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων 

στρογγυλών, σκυβάλων ή με 

παρόμοιες μορφές 

 

Πλιγούρι από σιτάρι 

 2 000 
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 EL 

Αύξων 

αριθ. 
Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 

Περίοδος 

ποσόστωσης 

από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος 

κανονισμού έως τις 

1.11.2014 

Όγκος ετήσιας 

ποσόστωσης 

(σε τόνους 

καθαρού 

βάρους, εκτός 

αν ορίζεται 

άλλως) 

09.3069 1806 20 70 

 

 

2106 10 80 

 

2202 90 99 

Παρασκευάσματα σοκολάτας 

γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk 

crumb) 

Άλλα συμπυκνώματα πρωτεϊνών και 

ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης 

Ποτά, μη αλκοολούχα, 

περιεκτικότητας κατά βάρος σε 

λιπαρές ύλες που προέρχονται από τις 

κλάσεις 0401 έως 0404 

 300 

09.3070 2106 90 98 Άλλα παρασκευάσματα διατροφής που 

δεν κατονομάζονται ούτε 

περιλαμβάνονται αλλού 

 2 000 

09.3071 2207 10 

2208 90 91 

2208 90 99 

2207 20 

Αιθυλική αλκoόλη μη μετoυσιωμέvη 

 

 

Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα 

μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου 

 27 000 

09.3072 2402 10 

 

 

2402 20 90 

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται 

και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και 

πουράκια, που περιέχουν καπνό 

Τσιγάρα που περιέχουν καπνό, χωρίς 

γαρίφαλο 

 2 500 
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EL 

Αύξων 

αριθ. 
Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 

Περίοδος 

ποσόστωσης 

από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος 

κανονισμού έως τις 

1.11.2014 

Όγκος ετήσιας 

ποσόστωσης 

(σε τόνους 

καθαρού 

βάρους, εκτός 

αν ορίζεται 

άλλως) 

09.3073 2905 43 

2905 44 

3824 60 

Μαννιτόλη 

D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη) 

Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της 

διάκρισης 2905 44 

 100 

 

09.3074 3809 10 10 

3809 10 30 

3809 10 50 

3809 10 90 

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το 

τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή 

προσκόλλησης χρωστικών υλών και 

άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα 

(π.χ. είδη για κολλάρισμα 

παρασκευασμένα και 

παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της 

βαφής), των τύπων που 

χρησιμοποιούνται στην 

κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία 

του χαρτιού, στη βιομηχανία του 

δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, 

που δεν κατονομάζονται ούτε 

περιλαμβάνονται αλλού, με βάση 

αμυλώδεις ύλες 

 2 000 

09.3075 0703 20 Σκόρδα, νωπά ή διατηρημένα με απλή 

ψύξη 

 500 

09.3076 1004 Βρώμη  4 000 
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 EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Δασμολογικές ποσοστώσεις για συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα  

που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 

Προϊόν Δασμολογική κατάταξη Ποσότητα 

Βοδινό 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 000τόνοι/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)) 

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) 

1602.32.(11-19-30-90)  

1602.39.(21) 

16 000 τόνοι/έτος 

που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

+ 20 000 τόνοι/έτος 

που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

(για τον κωδικό ΣΟ 0207.12. (10-90)) 



 

PE530.079v02-00 26/26 RR\1024276EL.doc 

EL 

Προϊόν Δασμολογική κατάταξη Ποσότητα 

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 

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 

Βούτυρο και 

γαλακτοκομικά 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 

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 

+ 3 000 τόνοι/έτος 

που εκφράζονται σε καθαρό βάρος 

(για τον κωδικό ΣΟ 0407.00. (30)) 

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 

Κριθάρι, αλεύρι και 

συσσωματώματα με 

μορφή σβόλων 

1003.00.(90) 

1102.90.(10) 

1103.20.(20) 

250 000 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 

 

 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 


