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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.6.2017 A8-0193/22 

Τροπολογία  22 

 Bernd Lange  

 εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου 

 

Έκθεση A8-0193/2017 

Jarosław Wałęsa 

Εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία 

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/... 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της ... 

σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία 

για τη συμπλήρωση των εμπορικών παραχωρήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο της 

συμφωνίας σύνδεσης 

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, 

                                                 
* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους 

χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌. 
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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 … (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της … 
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της 

Ουκρανίας, αφετέρου1 («η συμφωνία σύνδεσης»), αποτελεί τη βάση της σχέσης 

μεταξύ της Ένωσης και της Ουκρανίας. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 ισχύει 

προσωρινά ο τίτλος IV της συμφωνίας σύνδεσης σχετικά με εμπορικά και συναφή με 

το εμπόριο ζητήματα2. Στο προοίμιο της συμφωνίας σύνδεσης, τα συμβαλλόμενα 

μέρη έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να ενισχύσουν και να διευρύνουν τις σχέσεις 

κατά φιλόδοξο και καινοτόμο τρόπο. 

(2) Με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών οικονομικής και πολιτικής 

μεταρρύθμισης που έχει αναλάβει η Ουκρανία, και προκειμένου να υποστηριχθεί και 

να επιταχυνθεί η ανάπτυξη στενότερων οικονομικών σχέσεων με την ▌Ένωση, είναι 

σκόπιμο και αναγκαίο να αυξηθούν οι εμπορικές ροές όσον αφορά την εισαγωγή 

ορισμένων γεωργικών προϊόντων και να χορηγηθούν παραχωρήσεις με τη μορφή 

αυτόνομων εμπορικών μέτρων σε ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα παράλληλα με 

την επιτάχυνση της κατάργησης των δασμών στις συναλλαγές μεταξύ της ▌Ένωσης 

και της Ουκρανίας. 

                                                 
1 ΕΕ L 161 της 29.5.2014, σ. 3. 
2 Απόφαση 2014/668/EΕ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2014, για την υπογραφή, εξ 

ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας 

σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 

Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, όσον 

αφορά τον τίτλο III (με εξαίρεση τις διατάξεις σχετικά με την αντιμετώπιση των 

υπηκόων τρίτων χωρών που απασχολούνται νομίμως ως εργαζόμενοι στο έδαφος του 

άλλου μέρους) και τους τίτλους IV, V, VI και VII αυτής, καθώς και τα σχετικά 

παραρτήματα και πρωτόκολλα (ΕΕ L 278 της 20.9.2014, σ. 1). 
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(3) Η Επιτροπή προέβη σε ανάλυση των πραγματικών στοιχείων όσον αφορά το 

σκεπτικό για την επιλογή των προϊόντων που θα υπόκεινται στον παρόντα 

κανονισμό, και ειδικότερα όσον αφορά τις δυνητικές επιπτώσεις του παρόντος 

κανονισμού σε μικρούς και μεσαίους δικαιούχους στην Ουκρανία, και παρέσχε 

σχετική εξήγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Τα αυτόνομα 

εμπορικά μέτρα που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 

χορηγούνται για τα προϊόντα που αξιολογούνται ως επωφελή βάσει της εν λόγω 

ανάλυσης. Τα εν λόγω αυτόνομα εμπορικά μέτρα θα πρέπει να λάβουν τη μορφή 

των ακόλουθων προτιμησιακών καθεστώτων: i) ποσοστώσεων μηδενικού δασμού 

για γεωργικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των παραρτημάτων 

Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού, εκτός από τις ποσοστώσεις μηδενικού δασμού 

που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης, και ii) μερικής ή πλήρους εξάλειψης 

των εισαγωγικών δασμών («προτιμησιακοί δασμοί») για την εισαγωγή 

βιομηχανικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος 

κανονισμού. 

(4) Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος απάτης, το δικαίωμα στο ευεργέτημα 

των αυτόνομων εμπορικών μέτρων που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, θα 

πρέπει να τελεί υπό την αίρεση της συμμόρφωσης της Ουκρανίας με όλους τους 

σχετικούς όρους για την παροχή ευεργετημάτων σύμφωνα με τη συμφωνία 

σύνδεσης, περιλαμβανομένων των κανόνων καταγωγής των σχετικών προϊόντων 

και των συναφών διαδικασιών και της ανάπτυξης στενής διοικητικής συνεργασίας 

της Ουκρανίας με την ▌Ένωση, όπως προβλέπεται από την εν λόγω συμφωνία. 
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(5) Η Ουκρανία θα πρέπει να αποφεύγει την εφαρμογή νέων δασμών ή επιβαρύνσεων 

ισοδύναμου αποτελέσματος και νέων ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων ισοδύναμου 

αποτελέσματος, ή την αύξηση των σημερινών επιπέδων των δασμών ή 

επιβαρύνσεων, ή την επιβολή άλλων περιορισμών. Σε περίπτωση μη τήρησης 

οποιουδήποτε από τους όρους αυτούς από την Ουκρανία, η Επιτροπή θα πρέπει να 

έχει την εξουσία να αναστείλει προσωρινά το σύνολο ή μέρος των αυτόνομων 

εμπορικών μέτρων που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό. 

(6) Κατόπιν σχετικής έρευνας της Επιτροπής, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η 

επαναφορά των κανονικών δασμών του κοινού δασμολογίου δυνάμει της συμφωνίας 

σύνδεσης, σχετικά με τις εισαγωγές οποιωνδήποτε προϊόντων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, που προκαλούν, ή απειλούν να 

προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες σε ενωσιακούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα 

ανταγωνιστικών προϊόντων. 

(7) Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 

αρμοδιότητες για την προσωρινή αναστολή των προτιμησιακών καθεστώτων που 

θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό και για την εισαγωγή διορθωτικών μέτρων 

όταν οι ενωσιακοί παραγωγοί πλήττονται ή μπορεί να πληγούν σοβαρά από τον 

παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1. 

                                                 
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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(8) Η διαχείριση των ποσοστώσεων μηδενικού δασμού που θεσπίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό θα πρέπει να πραγματοποιείται από την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 

49 έως 54 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/24471 της Επιτροπής, 

εξαιρουμένης της διαχείρισης των ποσοστώσεων μηδενικού δασμού για ορισμένα 

γεωργικά προϊόντα που θα πρέπει να διενεργείται από την Επιτροπή σύμφωνα με το 

άρθρο 184 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου2 και τις εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 

εκδίδονται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. 

(9) Τα άρθρα 2 και 3 της συμφωνίας σύνδεσης προβλέπουν ότι ο σεβασμός των 

δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών 

ελευθεριών και ▌της αρχής του κράτους δικαίου, καθώς και οι προσπάθειες για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, και τα μέτρα για 

την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής πολυμέρειας, 

συνιστούν ουσιαστικά στοιχεία των σχέσεων με την Ουκρανία, οι οποίες διέπονται 

από την εν λόγω συμφωνία. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα προσωρινής 

αναστολής των προτιμησιακών καθεστώτων που θεσπίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό στην περίπτωση παραβίασης, από την Ουκρανία, των γενικών αρχών της 

συμφωνίας σύνδεσης, όπως έχει γίνει με άλλες συμφωνίες σύνδεσης που έχουν 

υπογραφεί από την Ένωση. 

                                                 
1 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, 

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558). 
2 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 (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 

234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (EE L 347 της 

20.12.2013, σ. 671). 
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(10) Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της σφαιρικής και σε βάθος 

ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, η οποία είναι απόσπαστο μέρος της συμφωνίας 

σύνδεσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή αξιολόγηση της εφαρμογής των 

αυτόνομων εμπορικών μέτρων που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό. 

(11) Λαμβανομένης υπόψη της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στην Ουκρανία,ο 

παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
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Άρθρο 1 

Προτιμησιακό καθεστώς  

1. Εκτός από τις ποσοστώσεις μηδενικού δασμού που θεσπίζονται με τη συμφωνία 

σύνδεσης, τα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II του 

παρόντος κανονισμού επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση από την Ουκρανία 

εντός των ορίων των ενωσιακών ποσοστώσεων μηδενικού δασμού που καθορίζονται 

στα εν λόγω παραρτήματα. Οι ποσοστώσεις μηδενικού δασμού τελούν υπό την εξής 

διαχείριση: 

α) η διαχείριση των ποσοστώσεων μηδενικού δασμού για τα γεωργικά προϊόντα 

που απαριθμούνται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού 

πραγματοποιείται από την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 49 έως 54 του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, 

β) η διαχείριση των ποσοστώσεων μηδενικού δασμού για τα γεωργικά προϊόντα 

που απαριθμούνται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού 

πραγματοποιείται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 184 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και των εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω άρθρου. 

2. Οι προτιμησιακοί δασμοί κατά την εισαγωγή στην Ένωση ορισμένων βιομηχανικών 

προϊόντων καταγωγής Ουκρανίας εφαρμόζονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ. 
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Άρθρο 2  

Προϋποθέσεις για το προτιμησιακό καθεστώς 

Το δικαίωμα της Ουκρανίας σε ποσοστώσεις μηδενικού δασμού και προτιμησιακούς 

εισαγωγικούς δασμούς, που εισάγεται με το άρθρο 1, υπόκειται σε: 

α) συμμόρφωση της Ουκρανίας με τους κανόνες καταγωγής των προϊόντων και με τις 

σχετικές διαδικασίες όπως προβλέπεται στη συμφωνία σύνδεσης, ιδίως στο 

πρωτόκολλο Ι αυτής σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «προϊόντα καταγωγής» και 

τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, καθώς και στο πρωτόκολλο ΙΙ αυτής για την 

αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα· οι ποσοστώσες μηδενικού 

δασμού και οι προτιμησιακοί εισαγωγικοί δασμοί που εισάγονται με το άρθρο 1 

του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σε προϊόντα που κατάγονται ή 

αποστέλλονται από έδαφος που δεν τελεί υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της 

κυβέρνησης της Ουκρανίας, εάν τα προιόντα έχουν τεθεί στη διάθεση των 

ουκρανικών αρχών προς εξέταση, και εάν η συμμόρφωσή τους με τις 

προϋποθέσεις που παρέχουν δικαίωμα στο προτιμησιακό καθεστώς έχει 

επαληθευτεί σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης· 
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β) από τις … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], μη επιβολή, εκ 

μέρους της Ουκρανίας, νέων δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος 

και νέων ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά 

τις εισαγωγές καταγωγής Ένωσης ή μη αύξηση των σημερινών δασμών ή 

επιβαρύνσεων ή μη  εισαγωγή άλλων περιορισμών, συμπεριλαμβανομένων 

εσωτερικών διοικητικών μέτρων που γεννούν διακρίσεις· 

γ) σεβασμό από την Ουκρανία των δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και σεβασμό της αρχής του κράτους 

δικαίου, καθώς και συνεχείς και διαρκείς προσπάθειες όσον αφορά την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων 

σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 22 της συμφωνίας σύνδεσης· και 

δ) συνεχή εκπλήρωση από την Ουκρανία των υποχρεώσεων για συνεργασία σε 

ζητήματα που σχετίζονται με την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική και τις 

ίσες ευκαιρίες σύμφωνα με το κεφάλαιο 13 του τίτλου IV (Εμπόριο και βιώσιμη 

ανάπτυξη) και το κεφάλαιο 21 του τίτλου V (Συνεργασία στους τομείς της 

απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και των ίσων ευκαιριών) της συμφωνίας 

σύνδεσης, και τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 420 αυτής. 
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Άρθρο 3  

Προσωρινή αναστολή 

1. Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν τη 

μη συμμόρφωση της Ουκρανίας με τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 2, 

μπορεί να λάβει μέτρα για την αναστολή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει των 

προτιμησιακών καθεστώτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 

2. Όταν ένα κράτος μέλος ζητεί από την Επιτροπή να αναστείλει οποιοδήποτε από 

τα προτιμησιακά καθεστώτα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό λόγω μη 

συμμόρφωσης με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο β), η 

Επιτροπή υποβάλλει αιτιολογημένη γνώμη εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών 

από την υποβολή της αίτησης σχετικά με το κατά πόσον ο ισχυρισμός της μη 

συμμόρφωσης είναι τεκμηριωμένος. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα 

ότι ο ισχυρισμός είναι τεκμηριωμένος, κινεί τη διαδικασία που αναφέρεται στην 

πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 4  

Ρήτρα διασφάλισης 

1. Εάν κάποιο προϊόν καταγωγής Ουκρανίας εισάγεται υπό συνθήκες υπό τις οποίες 

προκαλούνται ή υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σοβαρές δυσχέρειες σε ενωσιακό 

παραγωγό ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι δυνατό ανά πάσα 

στιγμή να επανέλθουν οι δασμοί του κοινού δασμολογίου για το εν λόγω προϊόν ▌. 

2. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού όσον 

αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, μεταξύ άλλων 

σχετικά με τις τιμές στην ενωσιακή αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες 

για τις εξαγωγές, τις εισαγωγές και την ενωσιακή παραγωγή των προϊόντων που 

υπόκεινται στα αυτόνομα εμπορικά μέτρα που θεσπίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό. 
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3. Η Επιτροπή λαμβάνει επίσημη απόφαση για την έναρξη έρευνας εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος: 

- κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους κράτους, ή 

- κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε 

ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα, που ενεργεί για λογαριασμό 

ενωσιακού κλάδου παραγωγής, ήτοι του συνόλου ή σημαντικού ποσοστού 

των ενωσιακών παραγωγών ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, 

ή  

- ιδία πρωτοβουλία της Επιτροπής, εφόσον αυτή θεωρεί ότι υπάρχουν εκ 

πρώτης όψεως επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τις σοβαρές δυσχέρειες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1.. 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «σημαντικό ποσοστό» νοούνται οι 

ενωσιακοί παραγωγοί των οποίων η συνδυασμένη παραγωγή αντιπροσωπεύει 

πάνω από το 50 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής ομοειδών ή άμεσα 

ανταγωνιστικών προϊόντων που παράγονται από αυτό το σκέλος της βιομηχανίας 

της Ένωσης το οποίο έχει εκφράσει την υποστήριξή του ή την αντίθεσή του στο 

αίτημα και αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 25 % της συνολικής παραγωγής 

ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων που παράγονται από τη βιομηχανία 

της Ένωσης.  

Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να κινήσει έρευνα, δημοσιεύει ανακοίνωση στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγγέλλει την έναρξη έρευνας. Η 

εν λόγω ανακοίνωση παρέχει περίληψη των πληροφοριών που έχουν παραληφθεί και 

διευκρινίζει ότι κάθε σχετική πληροφορία θα πρέπει να διαβιβάζεται στην Επιτροπή. 

Η ανακοίνωση καθορίζει επίσης την προθεσμία, η οποία δεν υπερβαίνει τους 

τέσσερις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης, εντός της 

οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τις απόψεις τους. 
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4. Η Επιτροπή αναζητεί κάθε πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη, δύναται δε να 

εξακριβώνει τις πληροφορίες που παραλαμβάνει μαζί με την Ουκρανία ή κάθε άλλη 

σχετική πηγή. Η Επιτροπή δύναται να επικουρείται από υπαλλήλους του κράτους 

μέλους στο έδαφος του οποίου αναζητούνται ενδεχομένως πληροφορίες, εφόσον το 

εν λόγω κράτος μέλος το ζητήσει επισήμως. 

5. Κατά την εξέταση της ενδεχόμενης ύπαρξης σοβαρών δυσχερειών όπως 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τους 

ακόλουθους παράγοντες σχετικά με τους ενωσιακούς παραγωγούς, εφόσον 

υπάρχουν σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες: 

– το μερίδιο της αγοράς, 

– την παραγωγή, 

– τα αποθέματα, 

– την παραγωγική ικανότητα, 

– τη χρησιμοποίηση της ικανότητας, 

– την απασχόληση, 

– τις εισαγωγές, 

– τις τιμές. 
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6. Η έρευνα ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Σε έκτακτες περιστάσεις η 

Επιτροπή δύναται να παρατείνει την περίοδο αυτή σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 

7. Εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της έρευνας η Επιτροπή αποφασίζει την 

ενδεχόμενη επανεισαγωγή των δασμών του Κοινού δασμολογίου μέσω εκτελεστικής 

πράξης σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη αρχίζει να ισχύει εντός ενός μηνός από 

τη δημοσίευσή της. Οι δασμοί του κοινού δασμολογίου επαναφέρονται στο βαθμό 

που είναι απαραίτητο για να αντισταθμιστεί η επιδείνωση της οικονομικής ή/και 

οικονομικής κατάστασης των ενωσιακών παραγωγών, ή ενόσω παραμένει ο 

κίνδυνος μιας τέτοιας επιδείνωσης. Η περίοδος επαναφοράς δεν υπερβαίνει το ένα 

έτος, εκτός εάν παραταθεί σε δεόντως δικαιολογημένες περιστάσεις. Εάν τα 

πραγματικά περιστατικά, όπως έχουν διαπιστωθεί τελικώς, καταδεικνύουν ότι δεν 

πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εκδίδει 

εκτελεστική πράξη για την παύση της έρευνας και των διαδικασιών, σύμφωνα με 

τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 

8. Όταν εξαιρετικές συνθήκες που απαιτούν άμεση δράση καθιστούν αδύνατη την 

έρευνα, η Επιτροπή μπορεί, αφού ενημερώσει την επιτροπή τελωνειακού κώδικα η 

οποία αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, να λαμβάνει κάθε προληπτικό μέτρο 

που κρίνεται αναγκαίο. 
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Άρθρο 5  

Διαδικασία επιτροπής 

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 4 του 

παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού 

κώδικα, που συστάθηκε βάσει του άρθρου 285 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. Πρόκειται για επιτροπή κατά 

την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

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

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Άρθρο 6 

Αξιολόγηση της εφαρμογής των αυτόνομων εμπορικών μέτρων 

Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας 

ζώνης ελεύθερων συναλλαγών περιλαμβάνει λεπτομερή αξιολόγηση της εφαρμογής των 

αυτόνομων εμπορικών μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και, εφόσον 

είναι σκόπιμο, αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου των μέτρων αυτών στην Ουκρανία 

και την Ένωση. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δασμολογικών ποσοστώσεων στον 

τομέα της γεωργίας διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου της Επιτροπής. 

                                                 
1  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου, 

της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 

269 της 10.10.2013, 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 για περίοδο τριών ετών από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού]. 

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

κράτος μέλος. 

..., 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 

O Πρόεδρος O Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Ποσοστώσεις μηδενικού δασμού για γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 

παράγραφος 1 στοιχείο α) 

Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), το 

κείμενο της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία. 

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, το πεδίο εφαρμογής του προτιμησιακού 

καθεστώτος καθορίζεται βάσει των κωδικών ΣΟ που ισχύουν στις … [ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού]. 

Αύξων 

αριθμός 
Κωδικός ΣΟ Περιγραφή των εμπορευμάτων  Όγκος ετήσιας 

ποσόστωσης 
(σε τόνους 

καθαρού 

βάρους, εκτός 

αν ορίζεται 

άλλως) 

09.6750 0409 Μέλι φυσικό  2 500 

09.6751 Ex 1103 19 

201 

 

1103 19 90 

 

 

 

 

1103 20 90 

 

 

 

 

1104 19 10 

 

1104 19 50 

 

1104 19 61 

1104 19 69 

 

ex 1104 292 

 

 

 

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 

 7 800 

                                                 
1  Κωδικός TARIC 1103 19 20 10. 
2  Κωδικοί TARIC 1104 29 04 00, 1104 29 05 00, 1104 29 08 00, 1104 29 17 90,1104 29 

30 90, 1104 29 51 00, 1104 29 59 90, 1104 29 81 00 και 1104 29 89 90. 
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Αύξων 

αριθμός 
Κωδικός ΣΟ Περιγραφή των εμπορευμάτων  Όγκος ετήσιας 

ποσόστωσης 
(σε τόνους 

καθαρού 

βάρους, εκτός 

αν ορίζεται 

άλλως) 

 

 

 

 

1104 30 

 

 

τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή 

σπασμένοι), εκτός από βρώμη, 

σίκαλη ή καλαμπόκι  

 

Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, 

πλατυσμένα, σε νιφάδες ή 

αλεσμένα 

09.6752 2002 Ντομάτες παρασκευασμένες ή 

διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι 

ή οξικό οξύ 

 3 000 
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Αύξων 

αριθμός 
Κωδικός ΣΟ Περιγραφή των εμπορευμάτων  Όγκος ετήσιας 

ποσόστωσης 
(σε τόνους 

καθαρού 

βάρους, εκτός 

αν ορίζεται 

άλλως) 

09.6753 2009 61 90 

 

 

 

 

 

 

2009 69 11 

 

 

 

 

 

 

2009 69 71 

2009 69 79 

2009 69 90 

 

Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους 

περιλαμβάνεται και ο μούστος 

σταφυλιών), αξίας Brix που δεν 

υπερβαίνει το 30, αξίας που δεν 

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 δεν 

υπερβαίνει τα 18 ευρώ ανά 100 kg 

καθαρού βάρους 

 500 

09.6754 1004 Βρώμη  4 000 

 



 

AM\1129803EL.docx 20/24 PE605.481 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Ποσοστώσεις μηδενικού δασμού για γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 

παράγραφος 1 στοιχείο β) 

Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), το 

κείμενο της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία. 

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, το πεδίο εφαρμογής του προτιμησιακού 

καθεστώτος καθορίζεται βάσει των κωδικών ΣΟ που ισχύουν στις … [ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού]. 

Προϊόν 
Δασμολογική 

κατάταξη 
Ετήσια ποσόστωση 

Μαλακό σιτάρι, 

όλυρα (σπέλτα) 

και σμιγάδι, 

αλεύρια, 

πλιγούρια, 

σιμιγδάλια και 

συσσωματωμένα 

προϊόντα με 

μορφή σβόλων 

(πελέτες) 

1001 90 99 

1101 00 15, 1101 00 90 

1102 90 90 

1103 11 90, 1103 20 60 

65 000 τόνοι/έτος 

 

Καλαμπόκι, 

εκτός από αυτό 

που προορίζεται 

για σπορά, 

αλεύρια, 

πλιγούρια, 

σιμιγδάλια, 

συσσωματωμένα 

προϊόντα με 

μορφή σβόλων 

(πελέτες) και 

σπόροι 

1005 90 00 

1102 20 

1103 13 

1103 20 40 

1104 23 

625 000 τόνοι/έτος 

 

Κριθάρι, άλλο 

από αυτό που 

προορίζεται για 

σπορά, αλεύρι 

και 

συσσωματωμένα 

προϊόντα με 

μορφή σβόλων 

(πελέτες) 

1003 90 00 

1102 90 10 

ex 1103 20 25 

325 000 τόνοι/έτος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Προτιμησιακοί δασμοί για τα βιομηχανικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 

Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), το κείμενο της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να 

θεωρηθεί ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος το πεδίο εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος 

καθορίζεται βάσει των κωδικών ΣΟ που ισχύουν στις … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. 

ΣΟ 2016 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εφαρμοζόμενοι δασμοί 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ  

▌   

3102 21 00 Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε πελέτες ή παρόμοια σχήματα, είτε σε 

συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 kg) 

0 % 

3102 40 10 Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές 

ιδιότητες, με περιεκτικότητα σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος (εκτός από εκείνα που 

παρουσιάζονται είτε σε πελέτες ή παρόμοια σχήματα είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν πρέπει 

να υπερβαίνει τα 10 kg) 

0 % 

3102 50 00 Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε πελέτες ή παρόμοια σχήματα, είτε σε 

συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 kg) 

0 % 

3105 20 10 Ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο 

ανώτερη του 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που 

παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν πρέπει 

να υπερβαίνει τα 10 kg) 

0 % 

3105 51 00 Ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα 0 % 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 - ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 
ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ· ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ· 
ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ 

 

3206 11 00 Χρωστικές και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του τιτανίου, με περιεκτικότητα σε διοξείδιο του 
τιτανίου 80 % ή περισσότερο κατά βάρος, υπολογιζόμενο σε ξηρά ουσία 

0 % 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64 - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ  
6402 91 90 Άλλα υποδήματα που καλύπτουν τον αστράγαλο, με τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος από 

καουτσούκ ή πλαστική ύλη 
0 % 

6402 99 98 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή πλαστική ύλη και το άνω μέρος από 
πλαστική ύλη, με εσωτερικά πέλματα μήκους ίσου ή ανώτερου των 24 cm, για γυναίκες 

0 % 

6403 99 96 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή ανασχηματισμένο δέρμα 
και το άνω μέρος από δέρμα φυσικό (τα οποία δεν καλύπτουν τον αστράγαλο), με εσωτερικά πέλματα 
μήκους ίσου ή ανώτερου των 24 cm, για άνδρες  

0 % 

6403 99 98 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή πλαστική ύλη και το άνω μέρος από 
πλαστική ύλη, με εσωτερικά πέλματα μήκους ίσου ή ανώτερου των 24 cm, για γυναίκες 

0 % 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74 - ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ  
7407 21 10 Ράβδοι και χονδρόσυρμα από κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο) 0 % 
7408 11 00 Σύρματα από καθαρισμένο χαλκό, με μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής ανώτερη των 6 mm 0 % 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76 - ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ  
7601 10 00 Αργίλιο, όχι σε κράμα, σε ακατέργαστη μορφή 0 % 
7601 20 20 Κράματα αργιλίου σε ακατέργαστη μορφή σε πλάκες ή κυλίνδρους 0 % 



 

AM\1129803EL.docx 23/24 PE605.481 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7601 20 80 Κράματα αργιλίου σε ακατέργαστη μορφή (εκτός από πλάκες και κυλίνδρους) 0 % 

7604 21 00 Είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από κράματα αργιλίου 0 % 

7604 29 90 Είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από κράματα αργιλίου 0 % 

7616 99 90 Είδη από αλουμίνιο, μη χυτά 0 % 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85 - ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ 

 

8525 80 99 Βιντεοκάμερες, άλλες από εκείνες που μπορούν μόνο να καταγράψουν ήχο και εικόνα που λαμβάνεται 

από συσκευή λήψης εικόνων για τηλεόραση  

0 % 

8528 71 19 Δέκτες βιντεοφωνικών σημάτων (tuners) [εκτός από ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για (φυσική) 

ενσωμάτωση σε αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και συσκευές με μικροεπεξεργαστή και 

ενσωματωμένο διαμορφωτή-αποδιαμορφωτή (modem) για πρόσβαση στο διαδίκτυο, που διαθέτουν 

διαλογικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και έχουν τη δυνατότητα λήψης τηλεοπτικών σημάτων 

(«χωριστές ενότητες (set-top boxes) με σύστημα επικοινωνίας»] 

0 % 

8528 71 99 Δέκτες τηλεόρασης, με ενσωματωμένο ή μη ραδιοφωνικό δέκτη ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής 

ήχου ή εικόνας, που δεν έχουν σχεδιαστεί να ενσωματώνουν διάταξη οπτικής ένδειξης ή οθόνη 

απεικόνισης [εκτός από δέκτες βιντεοφωνικών σημάτων (tuners), χωριστές ενότητες (set-top boxes) με 

σύστημα επικοινωνίας] 

0 % 

8528 72 40 Δέκτες τηλεόρασης, έγχρωμοι, με οθόνη τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων (LCD) 0 % 
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