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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 449/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Μαΐου 2010
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 747/2001 του Συμβουλίου όσον αφορά τις
δασμολογικές ποσοστώσεις της Ένωσης για ορισμένα γεωργικά και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα
καταγωγής Αιγύπτου και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2276/2003, (ΕΚ) αριθ.
955/2005, (ΕΚ) αριθ. 1002/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1455/2007
Αιγύπτου (3), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 955/2005 της Επι
τροπής, της 23ης Ιουνίου 2005, για το άνοιγμα εισαγωγι
κής ποσόστωσης στην Κοινότητα ρυζιού καταγωγής Αιγύ
πτου (4), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1002/2007 της Επιτρο
πής, της 29ης Αυγούστου 2007, για τη θέσπιση λεπτομε
ρών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2184/96 του Συμβουλίου σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού
αιγυπτιακής καταγωγής και προελεύσεως στην Κοινότητα (5),
και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1455/2007 της Επιτροπής,
της 10ης Δεκεμβρίου 2007, για το άνοιγμα ορισμένων
ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Κοινότητα ρυζιού
καταγωγής Αιγύπτου (6).

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 747/2001 του Συμβουλίου, της 9ης
Απριλίου 2001, περί διαχειρίσεως κοινοτικών δασμολογικών ποσο
στώσεων και ποσοτήτων αναφοράς για προϊόντα δυνάμενα να υπαχ
θούν σε προτιμήσεις βάσει των συμφωνιών με ορισμένες Μεσογει
ακές χώρες, και περί καταργήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
1981/94 και (ΕΚ) αριθ. 934/95 (1), και ιδίως το άρθρο 5 παρά
γραφος 1 στοιχείο β),

(3)

Είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν οι νέες δασμολογικές
ποσοστώσεις και τροποποιήσεις των υφιστάμενων δασμολο
γικών ποσοστώσεων που προβλέπει η συμφωνία. Για λόγους
σαφήνειας, είναι σκόπιμο να συγκεντρωθούν σε μία ενιαία
νομοθετική πράξη όλες οι δασμολογικές ποσοστώσεις για τα
γεωργικά προϊόντα και τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα
καταγωγής Αιγύπτου.

(4)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 747/2001 πρέπει να
τροποποιηθεί ανάλογα και οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ.
2276/2003, (ΕΚ) αριθ. 955/2005, (ΕΚ) αριθ. 1002/2007
και (ΕΚ) αριθ. 1455/2007 πρέπει, κατά συνέπεια, να καταρ
γηθούν.

(5)

Οι άδειες εισαγωγής που εκδόθηκαν δυνάμει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 955/2005 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1002/2007 ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσής τους
έως το τέλος του επόμενου μήνα. Στις περιπτώσεις που η
περίοδος ισχύος των αδειών εισαγωγής που εκδόθηκαν δυνά
μει των εν λόγω κανονισμών πριν από τη θέση σε ισχύ του
παρόντος κανονισμού λήξει μετά την ημερομηνία κατάργη
σης των εν λόγω κανονισμών, οι εισαγωγείς μπορεί να μην
είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε
σχέση με τις άδειες εισαγωγής. Επομένως, στις περιπτώσεις
αυτές, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το 2008 συνήφθη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επι
στολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αραβι
κής Δημοκρατίας της Αιγύπτου σχετικά με αμοιβαία μέτρα
ελευθέρωσης των συναλλαγών για τα γεωργικά προϊόντα,
μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, ψάρια και αλιευτικά προϊ
όντα, την αντικατάσταση των πρωτοκόλλων 1 και 2, και των
παραρτημάτων τους και την τροποποίηση της ευρωμεσογει
ακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής
Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, εφεξής αποκαλούμενη
«η συμφωνία», που εγκρίθηκε με την απόφαση 2010/240/ΕΕ
του Συμβουλίου (2).
Η συμφωνία προβλέπει νέες δασμολογικές ποσοστώσεις για
τα γεωργικά προϊόντα και τα μεταποιημένα γεωργικά προϊ
όντα καταγωγής Αιγύπτου. Προβλέπει επίσης αλλαγές των
υφιστάμενων δασμολογικών ποσοστώσεων για τα προϊόντα
που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 747/2001,
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2276/2003 της Επιτροπής, της
22ας Δεκεμβρίου 2003, για το άνοιγμα δασμολογικών
ποσοστώσεων και τον καθορισμό των δασμών που επιβάλλο
νται στο πλαίσιο των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων
όσον αφορά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορι
σμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής

(1) ΕΕ L 109 της 19.4.2001, σ. 2.
(2) ΕΕ L 106 της 28.4.2010, σ. 39.
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23ης Απριλίου 2008, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμο
γής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγω
γής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (1), και να
αποδεσμεύσουν την εγγύηση που έχουν καταθέσει οι εισα
γωγείς. Για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει επίσης να προβλε
φθεί ότι οι άδειες εισαγωγής που εκδίδονται μετά τη θέση σε
ισχύ του παρόντος κανονισμού δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 955/2005 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1002/2007
θα ισχύουν μόνο μέχρι την ημερομηνία κατάργησης των εν
λόγω κανονισμών.
(6)

(7)

(8)

Για τον υπολογισμό των δασμολογικών ποσοστώσεων για το
πρώτο έτος εφαρμογής, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί, δυνά
μει της συμφωνίας, ότι ο όγκος των δασμολογικών ποσο
στώσεων, για τις οποίες η περίοδος ποσόστωσης αρχίζει πριν
από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας, θα
πρέπει να μειωθεί αναλογικά προς το χρονικό διάστημα
που μεσολάβησε πριν από την εν λόγω ημερομηνία.
Δεδομένου ότι η συμφωνία τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουνίου
2010, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από
την ημερομηνία αυτή. Ωστόσο, για λόγους ασφάλειας
δικαίου, οι διατάξεις σχετικά με την εγκυρότητα των αδειών
που εκδίδονται πριν από την εν λόγω ημερομηνία πρέπει να
εφαρμόζονται αμέσως.
Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,
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Άρθρο 2
Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2276/2003, (ΕΚ) αριθ. 955/2005, (ΕΚ)
αριθ. 1002/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1455/2007 καταργούνται.
Άρθρο 3
1.
Η ισχύς των αδειών εισαγωγής που εκδίδονται με ημερομηνία
λήξης μετά τις 31 Μαΐου 2010 δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
955/2005 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1002/2007 πριν από τη
θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού λήγει την 31η Μαΐου
2010.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 376/2008, έως τις 30 Ιουνίου 2010, ο κάτοχος των
αδειών εισαγωγής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να
επιστρέψει τις μη χρησιμοποιηθείσες άδειες εισαγωγής στις αρμό
διες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών τα οποία αποδε
σμεύουν την εγγύηση των μη χρησιμοποιηθεισών ποσοτήτων.
2.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 955/2005 και του άρθρου 3 παράγραφος 4 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1002/2007, η περίοδος ισχύος των αδειών
εισαγωγής που εκδόθηκαν δυνάμει των εν λόγω κανονισμών μετά τη
θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού δεν παρατείνεται μετά τις
31 Μαΐου 2010.
Άρθρο 4

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 1
Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 747/2001 αντικαθί
σταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονι
σμού.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2010 με εξαίρεση το άρθρο 3
που εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
κανονισμού.

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

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

(1) ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Με την επιφύλαξη 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 προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του
παρόντος παραρτήματος, με βάση το πεδίο εφαρμογής των κωδικών ΣΟ, όπως αυτοί ορίζονται κατά τη θέσπιση του παρόντος
κανονισμού. Όταν των κωδικών ΣΟ προηγείται ένα “ex”, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή του κωδικού ΣΟ
και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινού.
Δασμολογικές ποσοστώσεις
Αύξων αριθμός

09.1712

Κωδικός ΣΟ

0703 20 00

Υποδιαίρεση
TARIC

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σκόρδα, νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη

Όγκος ποσόστωσης
(σε τόνους καθαρού Δασμός ποσόστωσης
βάρους)

Περίοδος ποσόστωσης

Από 1.6 έως 30.6.2010

727

Από
15.1.2011
έως
30.6.2011 και για κάθε
επόμενη
περίοδο
από
15.1 έως 30.6

4 000 (1)

Απαλλαγή

09.1783

0707 00 05

Αγγούρια, νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη

Από 15.11.2010 έως
15.5.2011 και για κάθε
επόμενη
περίοδο
από
15.11 έως 15.5

3 000 (2)

Απαλλαγή (3)

09.1784

0805 10 20

Πορτοκάλια γλυκά, νωπά

Από 1.12 έως 31.5

36 300 (4)

Απαλλαγή (5)

09.1799

0810 10 00

Φράουλες, νωπές

Από
1.10.2010
30.4.2011

έως

10 000

Από
1.10.2011
30.4.2012

έως

10 300

Από
1.10.2012
30.4.2013

έως

10 609

Από
1.10.2013
30.4.2014

έως

10 927

Από
1.10.2014
30.4.2015

έως

11 255

Από
1.10.2015
έως
30.4.2016 και για κάθε
επόμενη
περίοδο
από
1.10 έως 30.4

11 593

Από 1.6 έως 31.12.2010

11 667

Από 1.1 έως 31.12.2011

20 600

Από 1.1 έως 31.12.2012

21 218

Από 1.1 έως 31.12.2013

21 855

Από 1.1 έως 31.12.2014

22 510

09.1796

1006 20

Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι brun)

Απαλλαγή

Απαλλαγή
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Υποδιαίρεση
TARIC

1006 30

Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο,
έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο

1006 40 00

Ρύζι σε θραύσματα

1702 50 00

ex 1704 90 99

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Φρουκτόζη, χημικώς καθαρή, σε στε
ρεή κατάσταση

91
99

Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα, χωρίς
κακάο, περιεκτικότητας κατά βάρος
σε ζαχαρόζη ίσης ή μεγαλύτερης
του 70 % (στην οποία περιλαμβάνε
ται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο
που μετριέται σε ζαχαρόζη)

Περίοδος ποσόστωσης

26.5.2010

Όγκος ποσόστωσης
(σε τόνους καθαρού Δασμός ποσόστωσης
βάρους)

Από 1.1 έως 31.12.2015
και για κάθε επόμενη
περίοδο από 1.1 έως
31.12

23 185

Από 1.6 έως 31.12.2010

40 833

Από 1.1 έως 31.12.2011

72 100

Από 1.1 έως 31.12.2012

74 263

Από 1.1 έως 31.12.2013

76 491

Από 1.1 έως 31.12.2014

78 786

Από 1.1 έως 31.12.2015
και για κάθε επόμενη
περίοδο από 1.1 έως
31.12

81 149

Από 1.6 έως 31.12.2010

46 667

Από 1.1 έως 31.12.2011

82 400

Από 1.1 έως 31.12.2012

84 872

Από 1.1 έως 31.12.2013

87 418

Από 1.1 έως 31.12.2014

90 041

Από 1.1 έως 31.12.2015
και για κάθε επόμενη
περίοδο από 1.1 έως
31.12

92 742

Από 1.6 έως 31.12.2010

583

Για κάθε περίοδο εφεξής
από 1.1 έως 31.12

1 000

Από 1.6 έως 31.12.2010

583

Από 1.1 έως 31.12.2011

1 100

Από 1.1 έως 31.12.2012

1 210

Από 1.1 έως 31.12.2013

1 331

Από 1.1 έως 31.12.2014

1 464

Από 1.1 έως 31.12.2015
και για κάθε επόμενη
περίοδο από 1.1 έως
31.12

1 611

Απαλλαγή

Απαλλαγή

Απαλλαγή

Απαλλαγή

26.5.2010
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Κωδικός ΣΟ

ex 1806 10 30
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Υποδιαίρεση
TARIC

10

1806 10 90

ex 1806 20 95

ex 1901 90 99

36
95

Όγκος ποσόστωσης
(σε τόνους καθαρού Δασμός ποσόστωσης
βάρους)

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Περίοδος ποσόστωσης

Ζαχαρούχα σκόνη κακάου, περιεκτι
κότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη
(ζάχαρη) ίσης ή μεγαλύτερης του
70 % και μικρότερης του 80 %
(στην οποία περιλαμβάνεται και το
ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέ
ται σε ζαχαρόζη)

Από 1.6 έως 31.12.2010

292

Από 1.1 έως 31.12.2011

525

Από 1.1 έως 31.12.2012

551

Από 1.1 έως 31.12.2013

579

Από 1.1 έως 31.12.2014

608

Από 1.1 έως 31.12.2015
και για κάθε επόμενη
περίοδο από 1.1 έως
31.12

638

Από 1.6 έως 31.12.2010

292

Από 1.1 έως 31.12.2011

525

Από 1.1 έως 31.12.2012

551

Από 1.1 έως 31.12.2013

579

Από 1.1 έως 31.12.2014

608

Από 1.1 έως 31.12.2015
και για κάθε επόμενη
περίοδο από 1.1 έως
31.12

638

Από 1.6 έως 31.12.2010

292

Από 1.1 έως 31.12.2011

525

Από 1.1 έως 31.12.2012

551

Από 1.1 έως 31.12.2013

579

Από 1.1 έως 31.12.2014

608

Από 1.1 έως 31.12.2015
και για κάθε επόμενη
περίοδο από 1.1 έως
31.12

638

Από 1.6 έως 31.12.2010

583

Από 1.1 έως 31.12.2011

1 100

Από 1.1 έως 31.12.2012

1 210

Από 1.1 έως 31.12.2013

1 331

Από 1.1 έως 31.12.2014

1 464

Από 1.1 έως 31.12.2015
και για κάθε επόμενη
περίοδο από 1.1 έως
31.12

1 611

Ζαχαρούχα σκόνη κακάου, περιεκτι
κότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη
(ζάχαρη) ίσης ή μεγαλύτερης του
80 % (στην οποία περιλαμβάνεται
και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που
μετριέται σε ζαχαρόζη)

90
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Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα
διατροφής που περιέχουν κακάο, 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 βού
τυρο κακάου μικρότερης του 18 %
και περιεκτικότητας κατά βάρος σε
ζαχαρόζη ίσης ή μεγαλύτερης του
70 % (στην οποία περιλαμβάνεται
και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που
μετριέται σε ζαχαρόζη)

Άλλα παρασκευάσματα διατροφής
από αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια,
άμυλα ή εκχυλίσματα βύνης, που
δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν
λιγότερο από 40 % κατά βάρος
κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας
βάσεως και δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρα
σκευάσματα διατροφής από προϊόντα
των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που
δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν
λιγότερο από 5 % κατά βάρος επί
πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά
νονται αλλού και περιεκτικότητας
κατά βάρος σε ζαχαρόζη/ισογλυκόζη
ίσης ή μεγαλύτερης του 70 %

Απαλλαγή

Απαλλαγή

Απαλλαγή

Απαλλαγή
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Αύξων αριθμός

09.1791

09.1792

09.1793

09.1794

EL

Κωδικός ΣΟ

ex 2101 12 98

ex 2101 20 98

ex 2106 90 59

ex 2106 90 98

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υποδιαίρεση
TARIC

92
97

85

10

26
34
53

26.5.2010

Όγκος ποσόστωσης
(σε τόνους καθαρού Δασμός ποσόστωσης
βάρους)

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Περίοδος ποσόστωσης

Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ,
περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχα
ρόζη/ισογλυκόζη ίσης ή μεγαλύτερης
του 70 %

Από 1.6 έως 31.12.2010

583

Από 1.1 έως 31.12.2011

1 100

Από 1.1 έως 31.12.2012

1 210

Από 1.1 έως 31.12.2013

1 331

Από 1.1 έως 31.12.2014

1 464

Από 1.1 έως 31.12.2015
και για κάθε επόμενη
περίοδο από 1.1 έως
31.12

1 611

Από 1.6 έως 31.12.2010

292

Από 1.1 έως 31.12.2011

525

Από 1.1 έως 31.12.2012

551

Από 1.1 έως 31.12.2013

579

Από 1.1 έως 31.12.2014

608

Από 1.1 έως 31.12.2015
και για κάθε επόμενη
περίοδο από 1.1 έως
31.12

638

Από 1.6 έως 31.12.2010

292

Από 1.1 έως 31.12.2011

525

Από 1.1 έως 31.12.2012

551

Από 1.1 έως 31.12.2013

579

Από 1.1 έως 31.12.2014

608

Από 1.1 έως 31.12.2015
και για κάθε επόμενη
περίοδο από 1.1 έως
31.12

638

Από 1.6 έως 31.12.2010

583

Από 1.1 έως 31.12.2011

1 100

Από 1.1 έως 31.12.2012

1 210

Από 1.1 έως 31.12.2013

1 331

Από 1.1 έως 31.12.2014

1 464

Από 1.1 έως 31.12.2015
και για κάθε επόμενη
περίοδο από 1.1 έως
31.12

1 611

Παρασκευάσματα με βάση το τσάι ή
το ματέ, περιεκτικότητας κατά βάρος
σε ζαχαρόζη/ισογλυκόζη ίσης ή
μεγαλύτερης του 70 %

Άλλα σιρόπια ζάχαρης, αρωματι
σμένα ή με προσθήκη χρωστικών
ουσιών (με εξαίρεση τα σιρόπια ισο
γλυκόζης, λακτόζης, γλυκόζης και
μαλτοδεξτρίνης),
περιεκτικότητας
κατά βάρος σε ζαχαρόζη/ισογλυκόζη
ίσης ή μεγαλύτερης του 70 %

Άλλα παρασκευάσματα διατροφής
που δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού, των τύπων που
χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες
ποτών, περιεκτικότητας κατά βάρος
σε ζαχαρόζη/ισογλυκόζη ίσης ή
μεγαλύτερης του 70 %

Απαλλαγή

Απαλλαγή

Απαλλαγή

Απαλλαγή

26.5.2010

Αύξων αριθμός

09.1795

EL

Κωδικός ΣΟ

ex 3302 10 29

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υποδιαίρεση
TARIC

10

L 127/7

Όγκος ποσόστωσης
(σε τόνους καθαρού Δασμός ποσόστωσης
βάρους)

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Περίοδος ποσόστωσης

Άλλα παρασκευάσματα των τύπων
που χρησιμοποιούνται για τις βιομη
χανίες ποτών, τα οποία περιέχουν
όλους τους γευστικούς παράγοντες
που χαρακτηρίζουν ένα ποτό και
έχουν κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο
που δεν υπερβαίνει το 0,5 %, περιε
κτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη/
ισογλυκόζη ίσης ή μεγαλύτερης του
70 %

Από 1.6 έως 31.12.2010

583

Από 1.1 έως 31.12.2011

1 100

Από 1.1 έως 31.12.2012

1 210

Από 1.1 έως 31.12.2013

1 331

Από 1.1 έως 31.12.2014

1 464

Από 1.1 έως 31.12.2015
και για κάθε επόμενη
περίοδο από 1.1 έως
31.12

1 611

Απαλλαγή

(1) Από τις 15 Ιανουαρίου 2011, αυτός ο όγκος δασμολογικών ποσοστώσεων θα αυξάνεται ετησίως κατά 3 % του όγκου του προηγούμενου έτους. Η πρώτη αύξηση θα γίνει επί του
όγκου των 4 000 τόνων καθαρού βάρους.
(2) Από τις 15 Νοεμβρίου 2011, αυτός ο όγκος ποσοστώσεων θα αυξάνεται ετησίως κατά 3 % του όγκου του προηγούμενου έτους. Η πρώτη αύξηση θα γίνει επί του όγκου των
3 000 τόνων καθαρού βάρους.
(3) Η απαλλαγή ισχύει μόνο για τον κατ’ αξία δασμό.
4
( ) Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δασμολογικής ποσόστωσης, ο ειδικός δασμός που προβλέπεται στην κατάσταση παραχωρήσεων της Ένωσης προς τον ΠΟΕ μηδενίζεται, εφόσον η
τιμή εισαγωγής που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αιγύπτου δεν είναι μικρότερη από 264 ευρώ/τόνο. Εάν η τιμή εισόδου μιας εισαγόμενης παρτίδας είναι
κατά 2, 4, 6 ή 8 % χαμηλότερη από τη συμφωνηθείσα τιμή εισόδου, ο ειδικός δασμός τελωνειακής ποσόστωσης είναι αντίστοιχα ίσος προς 2, 4, 6 ή 8 % της εν λόγω
συμφωνηθείσας τιμής εισόδου. Σε περίπτωση που η τιμή εισόδου μιας εισαγόμενης παρτίδας είναι χαμηλότερη από το 92 % της συμφωνηθείσας τιμής εισόδου, εφαρμόζεται ο
πάγιος ειδικός δασμός που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο του ΠΟΕ.
(5) Επίσης απαλλαγή από τον κατ’ αξία δασμό, στο πλαίσιο αυτής της δασμολογικής ποσόστωσης.»

