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Θέμα: «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/775 της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 2021 για
τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες για τα «καταγόμενα προϊόντα» ή
«προϊόντα καταγωγής» που καθορίζονται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας»
ΣΧΕΤ: Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1009506 ΕΞ2021/05.02.2021 (ΑΔΑ: Ω8ΖΗ46ΜΠ3Ζ-ΝΙΧ) έγγραφο
(Κοινοποίηση Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν στους κανόνες καταγωγής και στις
διαδικασίες σχετικές με την καταγωγής των εμπορευμάτων).
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον αναφερόμενο στο θέμα εκτελεστικό κανονισμό
που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L167/12.05.2021), ο οποίος αφορά
στη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες για τα καταγόμενα προϊόντα ή
προϊόντα καταγωγής που καθορίζονται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε.- Η.Β (Σ.Ε.Σ.
Ε.Ε.-Η.Β.).
Με την ανωτέρω σχετική έχουν κοινοποιηθεί οι διατάξεις της Σ.Ε.Σ. Ε.Ε.-Η.Β. που αφορούν στους
κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες σχετικά με την καταγωγή των εμπορευμάτων. Στο Παράρτημα
ORIG- 2A της Σ.Ε.Σ. Ε.Ε.-Η.Β. καθορίζονται εναλλακτικοί κανόνες που είναι δυνατόν να εφαρμόζονται αντί
των κανόνων του Παραρτήματος ORIG-2 (Ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν) για συγκεκριμένα
προϊόντα, ώστε αυτά να θεωρούνται ως καταγόμενα εντός των ορίων ετήσιων ποσοστώσεων.
Προκειμένου να καθορισθούν οι όροι εφαρμογής των εν λόγω παρεκκλίσεων για τις εισαγωγές από το
Η.Β. θεσπίζεται ο κοινοποιούμενος κανονισμός. Επ’ αυτού επισημαίνονται τα ακόλουθα σημεία:
 Οι παρεκκλίσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ORIG-2A της Σ.Ε.Σ. Ε.Ε.-Η.Β., εφαρμόζονται για τα
προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα αυτού και εισάγονται στην Ε.Ε., εντός των ορίων
των ποσοστώσεων που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.
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Η διαχείριση των ποσοστώσεων που καθορίζονται στο παράρτημα του κοινοποιούμενου
κανονισμού, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 49 έως 54 του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) 2015/2447.
 Για την υπαγωγή στις αναφερόμενες ποσοστώσεις, όταν το αίτημα για προτιμησιακή δασμολογική
μεταχείριση βασίζεται σε βεβαίωση καταγωγής, η εν λόγω βεβαίωση καταγωγής συντάσσεται
σύμφωνα με το άρθρο ORIG. 19 της Σ.Ε.Σ. Ε.Ε.-Η.Β. και περιλαμβάνει την ακόλουθη ένδειξη:
«Ποσοστώσεις καταγωγής – Προϊόν καταγωγής σύμφωνα με το παράρτημα ORIG-2A».
Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή προχωρά στο άνοιγμα τριών (3) νέων δασμολογικών ποσοστώσεων
για ορισμένα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας. Ειδικότερα:
 Της δασμολογικής ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.6002 η οποία ισχύει για τον κωδικό
συνδυασμένης ονοματολογίας 1604 14 με περιγραφή «Παρασκευάσματα ή κονσέρβες τόνων,
παλαμίδων και παλαμίδων ρικιών (Sarda spp.), ολόκληρων ή σε τεμάχια (εκτός από κιμά τους)».
 Της δασμολογικής ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.6004 η οποία ισχύει για τον κωδικό
συνδυασμένης ονοματολογίας 1604 20 70 με περιγραφή « Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες
τόνων, παλαμίδων και άλλων ψαριών του γένους Euthynnus (εκτός των ολόκληρων ή σε
τεμάχια)».
 Της δασμολογικής ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.6006 η οποία ισχύει για τις δασμολογικές
κλάσεις 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608 έως 7616.
 Στο παράρτημα του Κανονισμού αναφέρεται ο «όγκος» της δασμολογικής ποσόστωσης σε τόνους,
για κάθε περίοδος ισχύος της πσόστωσης.
Σας γνωρίζουμε, μετά την ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή οι ποσοστώσεις
αυτές είναι νέες έχουν κριθεί κρίσιμες. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθ. 153 του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, οι τελωνειακές αρχές είναι υποχρεωμένες να προβούν στη
σύσταση εγγύησης πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων. Η αποδέσμευση της εγγύησης
πραγματοποιείται μετά την κατανομή από την ΕΕ και ανάλογα με την εγκεκριμένη ποσότητα (η οποία
μπορεί να είναι ολική, μερική ή μηδενική).Επίσης λόγω της καθυστερημένης δημοσίευσης του
Κανονισμού, ήταν αναγκαίο να δεσμευθούν οι εν λόγω δασμολογικές ποσοστώσεις από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έως τις 31/05/2021.
Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι λόγω αναδρομικής εφαρμογής του Κανονισμού, δίνεται η
δυνατότητα στον διασαφιστή, που έχει ήδη τελωνίσει από την 1 Ιανουαρίου 2021 προϊόντα καταγωγής
Ηνωμένου Βασιλείου τα οποία καλύπτονται από τις νέες ποσοστώσεις να υποβάλει εκ των υστέρων
αίτημα για να του χορηγηθεί δασμολογική ποσόστωση. Η υποβολή του αιτήματος θα πρέπει να γίνει
άμεσα και δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι αυτό θα ικανοποιηθεί, εφόσον σε κάθε περίπτωση,
λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμες ποσότητες καθώς και η χρονική προτεραιότητα.
Ο κοινοποιούμενος κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη της δημοσίευσής τους στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ε.Ε. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της,
παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τελωνειακές Περιφέρειες (για άμεση ενημέρωση των τελωνείων αρμοδιότητάς τους)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΕΛ. Υ.Τ Αττικής
2) ΕΛ.Υ.Τ Θεσσαλονίκης
3) Υπουργείο Εξωτερικών
Δ/νση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου (elb@mnec.gr)
4) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων & Προώθησης Προϊόντων
Αχαρνών2 – Τ.Κ. 101 76
5) ΟΠΕΚΕΠΕ
Αχαρνών 241 – Τ.Κ. 104 46, ΑΘΗΝΑ
6) Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Ακαδημίας 7,T.K. 106 71, ΑΘΗΝΑ
7) Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7, Τ.Κ 106 71, Αθήνα
8) Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
Λουδοβίκου 1, Τ.Κ. 185 31, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
9) Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
3ης Σεπτεμβρίου 36, Τ.Κ. 104 32, ΑΘΗΝΑ
10) ΔΤΔ –Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς
11) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Ξενοφώντος 5, Τ.Κ. 105 57, ΑΘΗΝΑ
12) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιά
Αμερικής 10 – Τ.Κ. 106 71, ΑΘΗΝΑ
13) Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος
Πλατεία Μοριχόβου 1, Τ.Κ. 546 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14) Σύνδεσμος Βιομηχ. Θεσσαλίας & Κεντρ. Ελλάδος
Ελ. Βενιζέλου 4,Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ
15) Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών
Λ. Καραμανλή & Βιομηχανίας , Τ.Κ. 413 35, ΛΑΡΙΣΑ
16) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος
Βότση 2, Τ.Κ.262 21, ΠΑΤΡΑ
17) Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.
Ελ. Βενιζέλου 16, Τ.Κ. 106 72, ΑΘΗΝΑ
18) Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
Μητροπόλεως 42, Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ
19) Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΙΠΕ Πατρών
E-mail: info@sevipa.gr
20) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών
E-mail: pasevipe.secretary@gmail.com
21) Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
Αγ. Σοφίας 21 & Κόδρου 3, Τ.Κ. 154 51, Ν. Ψυχικό
22) Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Πλ. Θεάτρου 24, Τ.Κ. 105 52, ΑΘΗΝΑ
23) Σύνδεσμος Εξαγωγέων – Εισαγωγέων Προϊόντων Χάλυβα (Σ.Ε.Ε.Χ.)
Λεωφ. ΝΑΤΟ 100, Τ.Κ. 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
24) Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος
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Καραΐσκου 82- Τ.Κ. 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
25) Σύλλογος Εκτελωνιστών - Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς Αθηνών
Τσαμαδού 38, Τ.Κ. 185 31, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
26) Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης
Κουντουριώτου 13, Τ.Κ. 546 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1) Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τελωνείων και Ε.Φ.Κ
2) Δ/νση Επιχειρησιακών Διαδικασιών - Υποδιεύθυνση Β Απαιτήσεων & Έλεγχου Εφαρμογών
λωνείων, Τμήμα Ζ
3) Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών, Τμήματα Α’ και Β’
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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Μαΐου 2021
για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες για τα «καταγόμενα
προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» που καθορίζονται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου
2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 58 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου (2) (στο εξής:
συμφωνία), υπεγράφη εξ ονόματος της Ένωσης στις 29 Δεκεμβρίου 2020.

(2)

Το μέρος δεύτερο τίτλος I κεφάλαιο 2 της συμφωνίας αφορά τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα
καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. Το παράρτημα ORIG-2 (Ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν)
της συμφωνίας περιλαμβάνει πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται σε μη καταγόμενες
ύλες ώστε το παραγόμενο προϊόν να μπορεί να αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής. Στο παράρτημα ORIG-2A καθορίζονται
εναλλακτικοί κανόνες που είναι δυνατό να εφαρμόζονται αντί των κανόνων που ορίζονται στο παράρτημα ORIG-2 (Ειδικοί
κανόνες καταγωγής ανά προϊόν) για ορισμένα προϊόντα, προκειμένου αυτά να θεωρούνται καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, είτε ενωσιακής καταγωγής, εντός των ορίων της εφαρμοστέας ετήσιας
ποσόστωσης.

(3)

Τα προϊόντα για τα οποία εφαρμόζονται οι εναλλακτικοί κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα ORIG-2A μπορούν να
εισάγονται στην Ένωση υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους του εν λόγω παραρτήματος.

(4)

Για να εξασφαλιστεί η αποδοτική διαχείρισή τους σε σχέση με την εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης, η διαχείριση των
ετήσιων ποσοστώσεων που καθορίζονται στο παράρτημα ORIG-2A θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τη
χρονολογική σειρά των ημερομηνιών αποδοχής των τελωνειακών διασαφήσεων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα
με τους κανόνες διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ)
2015/2447 της Επιτροπής (3).

(1) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.
(2) ΕΕ L 444 της 31.12.2020, σ. 14.
(3) 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).
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(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της απόφασης (ΕΕ) 2020/2252 του Συμβουλίου (4), η συμφωνία εφαρμόζεται σε προσωρινή
βάση από την 1η Ιανουαρίου 2021. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση και η έγκαιρη εφαρμογή
των ποσοστώσεων καταγωγής που καθορίζονται στο παράρτημα ORIG-2A της συμφωνίας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει
να εφαρμόζεται από την εν λόγω ημερομηνία.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι παρεκκλίσεις που ορίζονται στο παράρτημα ORIG-2A της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου (στο εξής: συμφωνία), εφαρμόζονται, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο
παράρτημα και εισάγονται στην Ένωση, εντός των ορίων των ποσοστώσεων που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Η διαχείριση των ποσοστώσεων που καθορίζονται στο παράρτημα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 49 έως 54 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.
Άρθρο 3
Για να υπαχθούν στις ποσοστώσεις που καθορίζονται στο παράρτημα, όταν η προτιμησιακή [δασμολογική] μεταχείριση ζητείται
βάσει βεβαίωσης καταγωγής, η εν λόγω βεβαίωση καταγωγής συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο ORIG.19 της συμφωνίας και
περιλαμβάνει την ακόλουθη ένδειξη: «Ποσοστώσεις καταγωγής —Προϊόν καταγωγής σύμφωνα με το παράρτημα ORIG-2A»
Άρθρο 4
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

(4) Απόφαση (EE) 2020/2252 του Συμβουλίου, της 29ης Δεκεμβρίου 2020, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή
εφαρμογή της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,
αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, και της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή
και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών (ΕΕ L 444 της 31.12.2020, σ. 2).

12.5.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 167/5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατά παρέκκλιση των κανόνων ερμηνείας της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, το πεδίο εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος
καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από τους κωδικούς ΣΟ που παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (1), όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1577 της Επιτροπής (2),
και από την περιγραφή του προϊόντος στην τρίτη στήλη του πίνακα του παρόντος παραρτήματος, από κοινού.
Αύξων
αριθ.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των προϊόντων

Περίοδος ποσόστωσης

Όγκος (καθαρό βάρος)

09.6002

1604 14

Παρασκευάσματα ή κονσέρβες τόνων, παλαμίδων
και παλαμίδων ρικιών (Sarda spp.), ολόκληρων ή σε
τεμάχια (εκτός από κιμά τους)

Από 1.1 έως 31.12
(από το έτος 2021
και εξής)

3 000 τόνοι

09.6004

1604 20 70

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες τόνων,
παλαμίδων και άλλων ψαριών του γένους
Euthynnus (εκτός των ολόκληρων ή σε τεμάχια)

Από 1.1 έως 31.12
(από το έτος 2021
και εξής)

4 000 τόνοι

09.6006

7603

Προϊόντα αργιλίου και τεχνουργήματα από αργίλιο
(εκτός των συρμάτων και των φύλλων από αργίλιο)

Από 1.1 έως 31.12
(για τα έτη 2021,
2022 και 2023)

95 000 τόνοι

Από 1.1 έως 31.12
(για τα έτη 2024,
2025 και 2026)

72 000 τόνοι

Από 1.1 έως 31.12
(από το έτος 2027
και εξής)

57 500 τόνοι

7604
7606
7608 έως
7616

09.6006

7605

Σύρματα από αργίλιο

7607

Φύλλα από αργίλιο

7603

Προϊόντα αργιλίου και τεχνουργήματα από αργίλιο
(εκτός των συρμάτων και των φύλλων από αργίλιο)

7604
7606
7608 έως
7616

09.6006

7605

Σύρματα από αργίλιο

7607

Φύλλα από αργίλιο

7604

Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο·
Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος
που υπερβαίνει τα 0,2 mm· Φύλλα από αργίλιο

7606
7607

(1) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό
δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1577 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 361 της
30.10.2020, σ. 1).

