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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 442/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Μαΐου 2009

σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών
δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα χοιρινού κρέατος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτω
βρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών
και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος Κανο
νισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 144 παράγραφος 1 και το άρθρο
148, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η Κοινότητα
έχει δεσμευτεί να ανοίξει δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής
για ορισμένα προϊόντα στον τομέα χοιρινού κρέατος.

(2) Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
δυνάμει του άρθρου XXIV παράγραφος 6 και του άρθρου
XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ)
του 1994 με σκοπό την τροποποίηση των παραχωρήσεων που
προβλέπονται στους πίνακες δεσμεύσεων της Τσεχικής Δημοκρα
τίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρα
τίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της
Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας
της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας
της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της
προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εγκρίθηκε
με την απόφαση αριθ. 2006/333/ΕΚ του Συμβουλίου (2), προβλέ
πει το άνοιγμα ειδικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισα
γωγή 4 722 τόνων χοιρινού κρέατος από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

(3) Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρ
νησης του Καναδά σχετικά με την ολοκλήρωση των διαπραγμα
τεύσεων στο πλαίσιο του άρθρου XXIV παράγραφος 6 της
ΓΣΔΕ, που εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 2007/444/ΕΚ του
Συμβουλίου (3), προβλέπει την ενσωμάτωση σε αυτήν ειδικής
δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή 4 624 τόνων χοιρι
νού κρέατος από τον Καναδά.

(4) Επί του παρόντος, οι λεπτομέρειες εφαρμογής για τη διαχείριση
του συνόλου αυτών των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής,
που καλούνται εφεξής οι «ποσοστώσεις», ορίζονται με τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2007 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου
2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογι
κών ποσοστώσεων στον τομέα χοιρινού κρέατος (4), τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 812/2007 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2007,
για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσό
στωσης για την εισαγωγή χοιρινού κρέατος από τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής (5), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 979/2007
της Επιτροπής, της 21ης Αυγούστου 2007, σχετικά με το άνοιγμα
και τον τρόπο διαχείρισης μιας εισαγωγικής δασμολογικής ποσό
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στωσης για χοιρινό κρέας καταγωγής Καναδά (1), καθώς και τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1382/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμ
βρίου 2007, για καθορισμό των εκτελεστικών διατάξεων του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου όσον αφορά το
καθεστώς εισαγωγών χοιρινού κρέατος (2).

(5) Η εφαρμογή της αρχής της «κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης»
αποδείχτηκε θετική σε άλλους γεωργικούς τομείς και, για λόγους
διοικητικής απλούστευσης, είναι σκόπιμο στο εξής η διαχείριση
της πλειονότητας των ποσοστώσεων που χρησιμοποιούνται ελά
χιστα και επί του παρόντος υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
806/2007 καθώς και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1382/2007 να
πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο του άρθρου 144 παρά
γραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Η
διαχείριση αυτή πρέπει να ακολουθεί τις διατάξεις των άρθρων
308α, 308β και του άρθρου 308γ παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) 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 κοι
νοτικού τελωνειακού κώδικα (3).

(6) Επί πλέον είναι σκόπιμο η διαχείριση των δύο ποσοστώσεων για
θωρακοοσφυϊκές χώρες και χοιρομέρια χωρίς κόκαλο, νωπά, σε
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα των κωδικών ΣΟ ex 0203 19 55 και
ex 0203 29 55, με αριθμούς 09.4038 και 09.4170, καθώς και της
ποσόστωσης χοιρινού κρέατος καταγωγής Καναδά, με τον αριθμό
09.4204, για τις οποίες η πείρα που έχει αποκτηθεί είναι ακόμη
πολύ λίγη, να εξακολουθήσει να πραγματοποιείται με τη μέθοδο
της ταυτόχρονης εξέτασης. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006
της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώ
σεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση
πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (4) πρέ
πει να εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτών των τριών ποσοστώ
σεων, με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων προβλεπόμενων
στον παρόντα κανονισμό.

(7) Λαμβανόμενων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η
μετάβαση από ένα σύστημα διαχείρισης σε άλλο, πρέπει οι ποσο
στώσεις των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με τη μέθοδο
της «κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης» να θεωρούνται μη κρί
σιμες υπό την έννοια του άρθρου 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2454/93.

(8) Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του παρόντος κανονι
σμού, είναι σκόπιμη η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για τις κοινές
λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών ει
σαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊό
ντα (5).

(9) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι λεπτομέρειες υποβολής των
αιτήσεων για πιστοποιητικά εισαγωγής, τα στοιχεία που πρέπει
να περιέχονται στις αιτήσεις και στα πιστοποιητικά, καθώς και το
ποσό της εγγύησης για τα πιστοποιητικά εισαγωγής. Λόγω του
εγγενή κινδύνου κερδοσκοπίας που συνδέεται με τη συγκεκρι
μένη μέθοδο στον τομέα χοιρινού κρέατος, πρέπει επίσης να
καθοριστούν ακριβείς όροι πρόσβασης των επιχειρηματιών στο
καθεστώς δασμολογικής ποσόστωσης.

(10) Συνεπώς, είναι σκόπιμη η κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
806/2007, (ΕΚ) αριθ. 812/2007, (ΕΚ) αριθ. 979/2007 και (ΕΚ)
αριθ. 1382/2007, και η αντικατάστασή τους από ένα νέο κανονι
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σμό. Πάντως είναι σκόπιμη η διατήρηση αυτών των κανονισμών
σε ισχύ για τις περιόδους ποσοστώσεων εισαγωγής τις προγενέ
στερες των περιόδων που καλύπτει ο παρών κανονισμός.

(11) Τα μέτρα τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό είναι σύμ
φωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή
οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Άνοιγμα και διαχείριση ποσοστώσεων

1. Ο παρών κανονισμός αφορά το άνοιγμα και τη διαχείριση των
δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής προϊόντων του τομέα χοιρινού
κρέατος τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

2. Η διαχείριση των ποσοστώσεων του παραρτήματος I μέρος Α του
παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 308α, 308β και 308γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2454/93. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
308γ του κανονισμού αυτού δεν εφαρμόζονται.

3. Η διαχείριση των ποσοστώσεων του παραρτήματος Ι μέρος Β
διεξάγεται με τη μέθοδο της ταυτόχρονης εξέτασης των αιτήσεων.

4. Για τη διαχείριση των ποσοστώσεων του παραρτήματος Ι μέρος Β
του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και (ΕΚ) αριθ. 376/2008, με την επιφύλαξη αντί
θετης διάταξης του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Περίοδοι ποσοστώσεων εισαγωγής

Οι ποσοστώσεις του άρθρου 1 ανοίγονται σε ετήσια βάση από την 1η
Ιουλίου κάθε έτους μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους, με εξαί
ρεση την ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.0119, η οποία ανοίγεται
από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 3

Προϊόντα των κωδικών ΣΟ ex 0203 19 55 και ex 0203 29 55

1. Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μεταξύ των προϊό
ντων των κωδικών ΣΟ ex 0203 19 55 και ex 0203 29 55 των ποσοστώ
σεων με αύξοντες αριθμούς 09.4038, 09.0118 και 09.4170, θεωρούνται
ως:

α) «θωρακοοσφυϊκή χώρα» τα τεμάχια θωρακοοσφυϊκής χώρας χωρίς
κόκαλο, χωρίς το φιλέτο, με ή χωρίς το δέρμα και το λαρδί·

β) «φιλέτο» το τεμάχιο που περιλαμβάνει το κρέας των μυών musculus
major psoas και musculus minor psoas, με ή χωρίς κεφάλι, τεμαχι
σμένο ή μη.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μεταξύ των προϊό
ντων των κωδικών ΣΟ ex 0203 19 55 και ex 0203 29 55 των ποσοστώ
σεων με αύξοντες αριθμούς 09.4038, 09.0123 και 09.4204 περιλαμβά
νονται το χοιρομέρι (ζαμπόν) και τα τεμάχια χοιρομεριού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Άρθρο 4

Κατανομή ποσοτήτων

Η ποσότητα που καθορίζεται για την ετήσια περίοδο ποσόστωσης, η
οποία αναφέρεται στο παράρτημα Ι μέρος Β, κατανέμεται σε τέσσερις
υποπεριόδους ποσοστώσεων ως εξής:

α) 25 % από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου·

β) 25 % από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου·

γ) 25 % από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου·

δ) 25 % από 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου.

Άρθρο 5

Αιτούντες

Για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006,
κατά την υποβολή της πρώτης αίτησής τους που αφορά δεδομένη ετή
σια περίοδο ποσοστώσεων οι αιτούντες πιστοποιητικό εισαγωγής απο
δεικνύουν ότι εισήγαγαν ή εξήγαγαν κατά τη διάρκεια καθεμίας από τις
δύο περιόδους οι οποίες προβλέπονται από το εν λόγω άρθρο 5 τουλά
χιστον 50 τόνους προϊόντων του τομέα χοιρινού κρέατος υπό την έννοια
του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο ιζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007.

Άρθρο 6

Αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής και τα πιστοποιητικά
εισαγωγής

1. Σε κάθε αίτηση για πιστοποιητικό μπορεί να αναφέρεται μόνον
ένας αύξων αριθμός. Κάθε αίτηση μπορεί να αφορά περισσότερα του
ενός προϊόντα υπαγόμενα σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ. Στην περί
πτωση αυτή, στις θέσεις 15 και 16 των αιτήσεων για πιστοποιητικά και
των πιστοποιητικών πρέπει να αναγράφονται όλοι οι κωδικοί ΣΟ και η
περιγραφή τους, αντιστοίχως.

2. Η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού πρέπει να αφορά τουλάχιστον
20 τόνους και, κατ’ ανώτατο όριο, το 20 % της διαθέσιμης ποσότητας
για τη συγκεκριμένη ποσόστωση κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης
υποπεριόδου ποσοστώσεων.

3. Η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιέχουν:

α) στη θέση 8, το όνομα της χώρας καταγωγής·

β) στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα
II μέρος Α.

Επιπλέον, για τις ποσοστώσεις αριθ. 09.4170 και 09.4204, η ένδειξη
«ναι» στη θέση 8 σημειώνεται με σταυρό.

4. Το πιστοποιητικό περιέχει, στη θέση 24, μία από τις ενδείξεις που
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος B.

5. Τα πιστοποιητικά καθιστούν υποχρεωτική την εισαγωγή:

α) από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την ποσόστωση αριθ.
09.4170,
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β) από τον Καναδά για την ποσόστωση αριθ. 09.4204.

6. Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής υποβάλλονται
κατά το πρώτο επταήμερο του μήνα που προηγείται κάθε υποπεριόδου
ποσοστώσεων του άρθρου 4.

7. Κατά την υποβολή αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού συνίσταται
εγγύηση ποσού 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

8. Όσον αφορά την ποσόστωση αριθ. 09.4038, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1301/2006, κάθε αιτών δύναται να υποβάλει περισσότερες της μίας
αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής για προϊόντα υπαγόμενα
σε ένα μόνον αύξοντα αριθμό, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται
από διαφορετικές χώρες. Οι αιτήσεις, καθεμία από τις οποίες αφορά μία
μόνον χώρα καταγωγής, πρέπει να υποβάλλονται ταυτοχρόνως στην
αρμόδια αρχή κράτους μέλους. Ως προς το ανώτατο όριο που αναφέ
ρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι αιτήσεις θεωρούνται
ως μία μόνη αίτηση.

Άρθρο 7

Έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής εκδίδονται από τα κράτη μέλη από τις 23
των μηνών υποβολής των αιτήσεων και πριν την έναρξη της συγκεκρι
μένης υποπεριόδου ποσοστώσεων.

Άρθρο 8

Κοινοποιήσεις στην Επιτροπή

1. Οι κοινοποιήσεις αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών που αναφέρο
νται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1301/2006 πραγματοποιούνται το αργότερο στις 14 των μηνών
υποβολής των αιτήσεων.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006:

α) Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1
στοιχείο β) του υπόψη κανονισμού πραγματοποιούνται πριν το
τέλος του πρώτου μήνα κάθε υποπεριόδου ποσοστώσεων.

β) Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1
στοιχείο γ) του υπόψη κανονισμού πραγματοποιούνται για πρώτη
φορά ταυτοχρόνως με την αίτηση για την τελευταία υποπερίοδο
ποσοστώσεων και για δεύτερη φορά πριν το τέλος του τέταρτου
μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου για τις ποσότητες που δεν
έχουν ακόμη κοινοποιηθεί κατά την πρώτη κοινοποίηση.

3. Πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας
περιόδου ποσοστώσεων, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις
ποσότητες που έχουν πράγματι τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία βάσει του
παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου για
κάθε αύξοντα αριθμό.

4. Οι ποσότητες οι καλυπτόμενες από τις παραγράφους 1, 2 και 3
εκφράζονται σε χιλιόγραμμα.

Άρθρο 9

Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 22 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 376/2008, τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν επί εκατόν
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πενήντα ημέρες από την πρώτη ημέρα της υποπεριόδου ποσοστώσεων
για την οποία εκδόθηκαν.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, η μεταβίβαση δικαιωμάτων που
απορρέουν από πιστοποιητικά περιορίζεται στους δικαιοδόχους οι
οποίοι πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 5 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και του άρθρου 5 του παρόντος κανονι
σμού.

Άρθρο 10

Καταγωγή των προϊόντων

1. Η καταγωγή των προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα
κανονισμό καθορίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανό
νες.

2. Όσον αφορά την ποσόστωση αριθ. 09.4170, η θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία υπόκειται στην υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής εκδι
δόμενου από τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 έως 65 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

3. Όσον αφορά την ποσόστωση αριθ. 09.4204, η θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία υπόκειται στην υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής εκδι
δόμενου από τις αρμόδιες αρχές του Καναδά σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 55 έως 65 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

▼C1
Καταργούμενες διατάξεις

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 806/2007, (ΕΚ) αριθ. 812/2007, (ΕΚ) αριθ.
979/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1382/2007 καταργούνται.

▼B
Όμως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007 εξακολουθεί να εφαρμόζεται
για τις περιόδους ποσοστώσεων εισαγωγής τις προγενέστερες της 1ης
Ιανουαρίου 2010.

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 806/2007, (ΕΚ) αριθ. 812/2007 και (ΕΚ)
αριθ. 979/2007 εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τις περιόδους ποσο
στώσεων εισαγωγής τις προγενέστερες της 1ης Ιουλίου 2009.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημο
σίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται για τις περιόδους ποσοστώσεων εισαγωγής που ανοίγονται
από την 1η Ιουλίου 2009. Όσον αφορά όμως την ποσόστωση αριθ.
09.0119, εφαρμόζεται για τις περιόδους ποσοστώσεων εισαγωγής που
ανοίγονται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

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

Παρά τους κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, το
κείμενο της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρείται ότι έχει μόνο ενδει
κτική αξία, δεδομένου ότι, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, η εφαρμο
σιμότητα του προτιμησιακού καθεστώτος καθορίζεται από το πεδίο που καλύ
πτουν οι κωδικοί ΣΟ. Στις περιπτώσεις στις οποίες δίδονται κωδικοί ΣΟ ex, η
εφαρμοσιμότητα του προτιμησιακού καθεστώτος καθορίζεται με βάση τον
κωδικό ΣΟ και την αντίστοιχη περιγραφή, τα οποία εξετάζονται σε συνδυασμό.

ΜΕΡΟΣ Α

Ποσοστώσεις των οποίων η διαχείριση διεξάγεται με βάση την αρχή της
«κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης»

Αύξων αριθμός Κωδικοί ΣΟ Περιγραφή των εμπορευμάτων
Ποσότητα σε
τόνους

(βάρος προϊόντος)

Εφαρμοστέος
δασμός

(ευρώ/τόνο)

09.0118 ex 0203 19 55
ex 0203 29 55

Φιλέτα νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατε
ψυγμένα

5 000 300

09.0119 0203 19 13
0203 29 15

Χοιρινό κρέας, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένο

7 000 0

09.0120 1601 00 91 Λουκάνικα και σαλάμια, ξερά ή για επάλειψη,
άψητα

3 002 747

1601 00 99 Άλλα 502

09.0121 1602 41 10 Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες από κρέας,
από παραπροϊόντα σφαγίων ή από αίμα

6 161 784

1602 42 10 646

1602 49 11 784

1602 49 13 646

1602 49 15 646

1602 49 19 428

1602 49 30 375

1602 49 50 271

09.0122 0203 11 10
0203 21 10

Σφάγια ή ημισφάγια νωπά, διατηρημένα σε απλή
ψύξη ή κατεψυγμένα

15 067 268

09.0123 0203 12 11 Τεμάχια κρεάτων νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη
ή κατεψυγμένα, με ή χωρίς κόκαλο, εκτός από
φιλέτα, που παρουσιάζονται χωριστά

5 535 389

0203 12 19 300

0203 19 11 300

0203 19 13 434

0203 19 15 233

ex 0203 19 55 434

0203 19 59 434

0203 22 11 389

0203 22 19 300

0203 29 11 300

0203 29 13 434

0203 29 15 233

ex 0203 29 55 434

0203 29 59 434
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ΜΕΡΟΣ Β

Ποσοστώσεις των οποίων η διαχείριση διεξάγεται με τη μέθοδο της
ταυτόχρονης εξέτασης των αιτήσεων

Αύξων αριθμός Κωδικοί ΣΟ Περιγραφή των εμπορευμάτων
Ποσότητα σε
τόνους

(βάρος προϊόντος)

Εφαρμοστέος
δασμός

(ευρώ/τόνο)

09.4038 ex 0203 19 55
ex 0203 29 55

Θωρακοοσφυϊκή χώρα και χοιρομέρια χωρίς
κόκαλο, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατε
ψυγμένα

35 265 250

09.4170 ex 0203 19 55
ex 0203 29 55

Θωρακοοσφυϊκή χώρα και χοιρομέρια χωρίς
κόκαλο, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατε
ψυγμένα, καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερι
κής

4 722 250

09.4204 0203 12 11 Τεμάχια κρεάτων νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη
ή κατεψυγμένα, με ή χωρίς κόκαλο, εκτός από
φιλέτα, που παρουσιάζονται χωριστά

4 624 389

0203 12 19 300

0203 19 11 300

0203 19 13 434

0203 19 15 233

ex 0203 19 55 434

0203 19 59 434

0203 22 11 389

0203 22 19 300

0203 29 11 300

0203 29 13 434

0203 29 15 233

ex 0203 29 55 434

0203 29 59 434
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΡΟΣ Α

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο
στοιχείο β)

στα βουλγαρικά: Регламент (ЕО) № 442/2009.

στα ισπανικά: Reglamento (CE) no 442/2009.

στα τσεχικά: Nařízení (ES) č. 442/2009.

στα δανικά: Forordning (EF) nr. 442/2009.

στα γερμανικά: Verordnung (EG) Nr. 442/2009.

στα εσθονικά: Määrus (EÜ) nr 442/2009.

στα ελληνικά: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 442/2009.

στα αγγλικά: Regulation (EC) No 442/2009.

στα γαλλικά: Règlement (CE) no 442/2009.

στα ιταλικά: Regolamento (CE) n. 442/2009.

στα λετονικά: Regula (ΕΚ) Nr. 442/2009.

στα λιθουανικά: Reglamentas (EB) Nr. 442/2009.

στα ουγγρικά: 442/2007/ΕΚ rendelet.

στα μαλτέζικα: Ir-Regolament (KE) Nru 442/2009.

στα ολλανδικά: Verordening (EG) nr. 442/2009.

στα πολωνικά: Rozporządzenie (WE) nr 442/2009.

στα πορτογαλικά: Regulamento (CE) n.o 442/2009.

στα ρουμανικά: Regulamentul (CE) nr. 442/2009.

στα σλοβακικά: Nariadenie (ES) č. 442/2009.

στα σλοβενικά: Uredba (ES) št. 442/2009.

στα φινλανδικά: Asetus (EY) N:o 442/2009.

στα σουηδικά: Förordning (EG) nr 442/2009.

ΜΕΡΟΣ Β

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4

στα βουλγαρικά: намаляване на общата митническа тарифа съгласно
предвиденото в Регламент (ЕО) № 442/2009.

στα ισπανικά: reducción del arancel aduanero común prevista en el
Reglamento (CE) no 442/2009.

στα τσεχικά: snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v
nařízení (ES) č. 442/2009.

στα δανικά: toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr.
442/2009.

στα γερμανικά: Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß
Verordnung (EG) Nr. 442/2009.

στα εσθονικά: ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt
määrusele (EÜ) nr 442/2009.

στα ελληνικά: Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 442/2009.

στα αγγλικά: reduction of the common customs tariff pursuant to
Regulation (EC) No 442/2009.
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στα γαλλικά: réduction du tarif douanier commun comme prévu au
règlement (CE) no 442/2009.

στα ιταλικά: riduzione del dazio della tariffa doganale comune a
norma del regolamento (CE) n. 442/2009.

στα λετονικά: Regulā (ΕΚ) Nr. 442/2009 paredzētais vienotā muitas
tarifa samazinājums.

στα λιθουανικά: bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti
Reglamente (EB) Nr. 442/2009.

στα ουγγρικά: a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a
442/2009/ΕΚ rendelet szerint.

στα μαλτέζικα: tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-
Regolament (KE) Nru 442/2009.

στα ολλανδικά: Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 442/2009.

στα πολωνικά: Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządze
niu (WE) nr 442/2009.

στα πορτογαλικά: redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no
Regulamento (CE) n.o 442/2009.

στα ρουμανικά: reducerea tarifului vamal comun astfel cum este pre
văzut de Regulamentul (CE) nr. 442/2009.

στα σλοβακικά: Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje
v nariadení (ES) č. 442/2009.

στα σλοβενικά: znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES)
št. 442/2009.

στα φινλανδικά: Asetuksessa (EY) N:o 442/2009 säädetty yhteisen tul
litariffin alennus.

στα σουηδικά: nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet
med förordning (EG) nr 442/2009.
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