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Θέμα: «Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/1401 της Επιτροπής της 25ης
Αυγούστου 2021για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2020/761 και (ΕΕ)
2020/1988 όσον αφορά τις ποσότητες που μπορούν να εισαχθούν στο πλαίσιο ορισμένων
δασμολογικών ποσοστώσεων»
ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1012162 ΕΞ2021 από 12-02-2021 έγγραφό μας
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον
αναφερόμενο στο θέμα κανονισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (L302/26.08.2021). Οι τροποποιήσεις που επιφέρει ο κοινοποιούμενος κανονισμός είναι οι
εξής:
Α. Στο άρθρο 7 που αναφέρεται στους ορισμούς δασμολογικών ποσοστώσεων του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) 2020/1988 προστίθεται και η δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό
09.0126
Β. Στο παραρτήματα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1988:
 Προστίθεται η δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.0067, στον τομέα των
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και του οίνου, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021
έως 31.12.2021. Στο παράρτημα του κανονισμού αναφέρονται αναλυτικά, οι Κωδικοί
Συνδυασμένης Ονοματολογίας που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη δασμολογική
ποσόστωση, ο όγκος της δασμολογικής ποσόστωσης σε τόνους, ο δασμός εντός της
δασμολογικής ποσόστωσης που πρέπει να καταβάλλεται, η εγγύηση που πρέπει να
κατατίθεται καθώς και οι ειδικοί όροι.
 Αντικαθίσταται η ποσότητα της δασμολογικής ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.0138,
στον τομέα των σιτηρών, από την ποσότητα «307 105 000 kg».
 Αντικαθίσταται η ποσότητα των δασμολογικών ποσοστώσεων, με αύξοντες αριθμούς
09.2101, 09.2102 και 09.2011, στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος, από την ποσότητα
«19 090 000 kg»
 Αντικαθίσταται ο δασμός εντός της ποσόστωσης που αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις
με αύξοντες αριθμούς 09.0161 και 09.0162, σε «15 % κατ’ αξία» από «20 % κατ’ αξία»
 Αντικαθίσταται ο δασμός εντός της ποσόστωσης που αφορά τις δασμολογικές
ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.0163 και 09.0164, σε ποσοστό «15%» από «20 %»
Ο κοινοποιούμενος κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
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Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως
μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ
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A. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τελωνεία Α΄& Β΄ Τάξης
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1)
2)
3)
4)

Τελωνειακές Περιφέρειες
ΕΛ. Υ.Τ. Αττικής
ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης
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) Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου – Αθήνα, Θεσ/νίκη
7) Γενικό Χημείο του Κράτους – Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
8) Α.Ε.Τ.Α.
9) Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 6,T.K. 106 71, ΑΘΗΝΑ
10) Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), Ακαδημίας 6,T.K. 106 71, ΑΘΗΝΑ
11) Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
Λουδοβίκου 1, Τ.Κ. 185 31, ΠΕΙΡΑΙΑΣ (email: evep@pcci.gr)
12) Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 3ης Σεπτεμβρίου 36, Τ.Κ. 104 32, ΑΘΗΝΑ
13) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Ξενοφώντος 5, Τ.Κ. 105 57, ΑΘΗΝΑ
14)Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιά, Αμερικής 10 – Τ.Κ. 106 71, ΑΘΗΝΑ
15) Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, Πλατεία Μοριχόβου 1, Τ.Κ. 546 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16) Σύνδεσμος Βιομηχ. Θεσσαλίας & Κεντρ. Ελλάδος, Ελ. Βενιζέλου 4,Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ
17) Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών
Λ. Καραμανλή & Βιομηχανίας , Τ.Κ. 413 35, ΛΑΡΙΣΑ
18) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος
Βότση 2, Τ.Κ.262 21, ΠΑΤΡΑ
19) Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., Ελ. Βενιζέλου 16, Τ.Κ. 106 72, ΑΘΗΝΑ
20) Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
Αγ. Σοφίας 21 & Κόδρου 3, Τ.Κ. 154 51, Ν. Ψυχικό
21) Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Πλ. Θεάτρου 24, Τ.Κ. 105 52, ΑΘΗΝΑ
22) Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, Μητροπόλεως 42, Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ
23) Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος, Καραΐσκου 82- Τ.Κ. 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
24) Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθήνας – Πειραιά , Τσαμαδού 38, Τ.Κ. 185 31, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
25) Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης, Κουντουριώτου 13, Τ.Κ. 546 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου Α.Α.Δ.Ε.
2) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γεν. Δ/ντή Τελωνείων & Ε.Φ.Κ
3) Γεν. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Δ/νση Επιχειρησιακών Διαδικασιών - Υποδιεύθυνση Β
Απαιτήσεων & Έλεγχου Εφαρμογών Τελωνείων, Τμήμα Ζ
4) Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων - Τμήμα Β΄ : Τελωνειακών Θεμάτων
5) Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
6) Δ/νση Δ.Θ.Ε.Κ.Α.: α. Γραφείο Προϊσταμένης Δ/νσης
β. Τμήμα Α΄
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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1401 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Αυγούστου 2021
για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2020/761 και (ΕΕ) 2020/1988 όσον αφορά τις
ποσότητες που μπορούν να εισαχθούν στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (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 (1), και ιδίως το
άρθρο 187 και το άρθρο 223 παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ)
αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 66 παράγραφος 4,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου
2014, για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 και (ΕΚ)
αριθ. 614/2009 (3), και ιδίως το άρθρο 9 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως δ) και το άρθρο 16 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/761 της Επιτροπής (4) θεσπίζει τους κανόνες για τη διαχείριση των δασμολογικών
ποσοστώσεων εισαγωγής και εξαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα
πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής, και προβλέπει ειδικούς κανόνες.

(2)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1988 της Επιτροπής (5) θεσπίζει τους κανόνες για τον τρόπο διαχείρισης των
δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής που προορίζονται να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά των
ημερομηνιών αποδοχής των τελωνειακών διασαφήσεων (αρχή της «κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης»).

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.
ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 1.
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/761 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την εφαρμογή των
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 510/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το σύστημα διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων με πιστοποιητικά (ΕΕ L 185 της 12.6.2020, σ. 24).
(5) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1988 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την εφαρμογή των
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 510/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαχείριση
των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής σύμφωνα με την αρχή της «κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης» (ΕΕ L 422 της 14.12.2020, σ. 4).
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(3)

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Ταϊλάνδης σχετικά με την τροποποίηση των
παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνήφθη με την απόφαση (ΕΕ) 2021/1234 του
Συμβουλίου (6), τροποποιεί ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις όσον αφορά τις ποσότητες των προϊόντων που πρόκειται
να εισαχθούν από την Ταϊλάνδη.

(4)

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αργεντινής
δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση
των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια
της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνήφθη με την απόφαση (ΕΕ) 2021/1213
του Συμβουλίου (7), τροποποιεί ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις όσον αφορά τις ποσότητες των προϊόντων που
πρόκειται να εισαχθούν από την Αργεντινή. Τροποποιεί επίσης το σύστημα διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων με
αύξοντες αριθμούς 09.4099 και 09.4104, και δημιουργεί δύο νέες δασμολογικές ποσοστώσεις για τα πουλερικά που
κατάγονται από την Αργεντινή.

(5)

Οι τροποποιήσεις που επιφέρουν οι εν λόγω συμφωνίες θα πρέπει να αποτυπώνονται στους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ)
2020/761 και (ΕΕ) 2020/1988.

(6)

Συνεπώς, οι εκτελεστικοί κανονισμοί (ΕΕ) 2020/761 και (ΕΕ) 2020/1988 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(7)

Λόγω της επείγουσας ανάγκης εφαρμογής των εν λόγω συμφωνιών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την
ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι τροποποιήσεις που
επιφέρει ο παρών κανονισμός στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1988 εφαρμόζονται επίσης σε περιόδους
δασμολογικών ποσοστώσεων που συνεχίζονται κατά την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Οι
τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761 θα πρέπει να εφαρμοστούν από την πρώτη περίοδο υποβολής
αιτήσεων πιστοποιητικών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, οι τροποποιήσεις στις ποσότητες των
δασμολογικών ποσοστώσεων με αύξοντες αριθμούς 09.4412 και 09.4213, καθώς και εκείνες που αφορούν τη δημιουργία
δασμολογικών ποσοστώσεων με αύξοντες αριθμούς 09.4288, 09.4289 και 09.4290, θα πρέπει να εφαρμόζονται από την
αρχή των περιόδων δασμολογικής ποσόστωσης που αρχίζουν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(8)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ορισμένες μεταβατικές διατάξεις για τη συνέχιση της εφαρμογής των άρθρων 38 και 40 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761 όσον αφορά τις τρέχουσες περιόδους δασμολογικών ποσοστώσεων για τις
δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.4099 και 09.4104, εν αναμονή της έναρξης της πρώτης περιόδου
δασμολογικής ποσόστωσης της δασμολογικής ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.4288, και για την προσαρμογή των εν
εξελίξει περιόδων δασμολογικών ποσοστώσεων στις διαθέσιμες ποσότητες μετά τις τροποποιήσεις που επιφέρει ο παρών
κανονισμός.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση
των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761
Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/761 τροποποιείται ως εξής:
1) τα άρθρα 38 και 40 απαλείφονται·
2) τα παραρτήματα I, ΙΙ, ΙΙΙ, VI και ΧΙI τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·
(6) Απόφαση (ΕΕ) 2021/1234 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021 για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Βασιλείου της Ταϊλάνδης δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την
τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ, ως συνέπεια της
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 274 της 30.7.2021, σ. 55).
(7) Απόφαση (ΕΕ) 2021/1213 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2021, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή
ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αργεντινής δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής
Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις
που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 264
της 26.7.2021, σ. 1).
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Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1988
Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1988 τροποποιείται ως εξής:
1) το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Ορισμοί για τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.0124, 09.0131, 09.0126, 09.0127, 09.0128,
09.0129 και 09.0130»·
β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Για τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.0126, 09.0127, 09.0128 και 09.0129, ως προϊόντα
που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0714 10 00 νοούνται τα προϊόντα εκτός από τα συσσωματώματα με μορφή σβόλων που
λαμβάνονται από αλεύρια και σιμιγδάλια που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0714 10 00.»·
2) το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις
1.
Τα άρθρα 38 και 40 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761 εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις τρέχουσες
περιόδους δασμολογικών ποσοστώσεων για τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.4099 και 09.4104.
2.
Όταν η περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης μιας δεδομένης δασμολογικής ποσόστωσης έχει ήδη αρχίσει την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, η διαφορά μεταξύ της νέας ποσότητας και των ποσοτήτων που έχουν ήδη κατανεμηθεί
είναι διαθέσιμη για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά στα παραρτήματα II έως XII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761.
Στην περίπτωση περιόδων δασμολογικής ποσόστωσης κατανεμημένων σε υποπεριόδους, η διαφορά μεταξύ της νέας ποσότητας και
των ποσοτήτων που έχουν ήδη κατανεμηθεί κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των υπόλοιπων υποπεριόδων.
3.
Για τους σκοπούς του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1988, η διαθέσιμη ποσότητα για το υπόλοιπο της περιόδου
δασμολογικής ποσόστωσης που συνεχίζεται την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού είναι η διαφορά μεταξύ της νέας
ποσότητας και των ποσοτήτων που έχουν ήδη κατανεμηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Σε περίπτωση αύξησης των ποσοτήτων που καθορίζονται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1988, εάν την
ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού έχει ήδη αρχίσει η σχετική περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης και η ποσότητα
που ήταν προηγουμένως διαθέσιμη έχει εξαντληθεί, η διαφορά μεταξύ της νέας ποσότητας και της προηγούμενης ποσότητας
κατανέμεται στις επιχειρήσεις σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά της ημερολογιακής αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης για
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Στις επιχειρήσεις που εισήγαγαν τα εμπορεύματά τους εκτός ποσόστωσης πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού επιστρέφεται η διαφορά με τους ήδη καταβληθέντες δασμούς.
Σε περίπτωση μείωσης των ποσοτήτων που καθορίζονται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1988, εάν την
ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού έχει ήδη αρχίσει η σχετική περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης και έχει ήδη τεθεί
σε ελεύθερη κυκλοφορία ποσότητα υψηλότερη από την ποσότητα που τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό, οι επιχειρήσεις δεν
υποχρεούνται να καταβάλουν τον πλήρη δασμό για τις εισαγόμενες εντός ποσόστωσης ποσότητες που υπερβαίνουν τους νέους
διαθέσιμους όγκους.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Το άρθρο 1 σημείο 2 εφαρμόζεται στις σχετικές δασμολογικές ποσοστώσεις από την πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων
πιστοποιητικών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τα σημεία 1, 4 και 5 στοιχεία β), ζ) και η) του
παραρτήματος I, τα οποία εφαρμόζονται στις περιόδους δασμολογικής ποσόστωσης που αρχίζουν μετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τα παραρτήματα I, ΙΙ, III, VI και XII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761 τροποποιούνται ως εξής:
1. Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:
α) οι σειρές που αφορούν τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.4099 και 09.4104 διαγράφονται·
β) μετά τη σειρά για τη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4286 παρεμβάλλεται η ακόλουθη σειρά:
«09.4288

Οπωροκηπευ
τικά

Εισαγωγή

ΕΕ: ταυτόχρονη
εξέταση

Όχι

Ναι

Όχι»

γ) μετά τη σειρά για τη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4283 παρεμβάλλονται οι ακόλουθες σειρές:
«09.4289

Κρέας
πουλερικών

Εισαγωγή

ΕΕ: ταυτόχρονη
εξέταση

Ναι

Μόνο όταν
εφαρμόζεται το
άρθρο 9 παράγραφος
9 του κατ’
εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ)
2020/760

Έως το τέλος
της περιόδου
ΔΠ

Ναι

09.4290

Κρέας
πουλερικών

Εισαγωγή

ΕΕ: ταυτόχρονη
εξέταση

Ναι

Μόνο όταν
εφαρμόζεται το
άρθρο 9 παράγραφος
9 του κατ’
εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ)
2020/760

Έως το τέλος
της περιόδου
ΔΠ

Ναι»

2. Στο παράρτημα II, στον πίνακα που αφορά τη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4131, στη σειρά «Ποσότητα σε
χιλιόγραμμα», η ποσότητα «269 214 000 kg» αντικαθίσταται από την ποσότητα «276 440 000 kg».
3. Στο παράρτημα III, στον πίνακα που αφορά τη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4168, στη σειρά «Ποσότητα σε
χιλιόγραμμα», η ποσότητα «26 581 000 kg» αντικαθίσταται από την ποσότητα «28 360 000 kg».
4. Το παράρτημα VI τροποποιείται ως εξής:
α) οι πίνακες που αφορούν τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.4099 και 09.4104 διαγράφονται·
β) προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας που αφορά τη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4288:
«Αύξων αριθμός

09.4288

Διεθνής συμφωνία ή άλλη πράξη

Απόφαση (EE) 2021/1213 του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ
ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής
επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Δημοκρατίας της Αργεντινής δυνάμει του άρθρου XXVIII της
Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994,
σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις
δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα
CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης

1η Ιουνίου έως 31 Μαΐου

Υποπερίοδοι δασμολογικής ποσόστωσης

1η Ιουνίου έως 31 Αυγούστου
1η Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου
1η Δεκεμβρίου έως 28 Φεβρουαρίου ή 29 Φεβρουαρίου, κατά
περίπτωση
1η Μαρτίου έως 31 Μαΐου
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Αίτηση πιστοποιητικού

Σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος κανονισμού

Περιγραφή προϊόντος

Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη σκόρδα που υπάγονται στον
κωδικό ΣΟ 0703 20 00

Καταγωγή

Αργεντινή

Αποδεικτικό καταγωγής στην αίτηση
πιστοποιητικού. Εάν ναι, φορέας εξουσιοδοτημένος
να το εκδίδει

Όχι

Αποδεικτικό καταγωγής για τη θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία

Όχι

Ποσότητα σε χιλιόγραμμα

19 147 000 kg, που κατανέμονται ως εξής:
0 kg για την υποπερίοδο 1η Ιουνίου έως 31 Αυγούστου
0 kg για την υποπερίοδο 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου
11 700 000 kg για την υποπερίοδο 1η Δεκεμβρίου έως 28/29
Φεβρουαρίου
7 447 000 kg για την υποπερίοδο 1η Μαρτίου έως 31 Μαΐου

Κωδικοί ΣΟ

0703 20 00

Εντός της ποσόστωσης δασμός

9,6 % κατ’ αξίαν

Απόδειξη εμπορικής δραστηριότητας

Ναι. 25 τόνοι

Εγγύηση για το πιστοποιητικό εισαγωγής

60 EUR ανά 1 000 kg

Ειδικές ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στην
αίτηση πιστοποιητικού και στο πιστοποιητικό

Στη θέση 8 της αίτησης πιστοποιητικού εισαγωγής και του
πιστοποιητικού εισαγωγής αναγράφεται η χώρα καταγωγής·
στην ίδια θέση επιλέγεται το τετραγωνίδιο με την ένδειξη “ναι”.

Περίοδος ισχύος πιστοποιητικού

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού

Δυνατότητα μεταβίβασης πιστοποιητικού

Ναι

Ποσότητα αναφοράς

Όχι

Επιχείρηση καταχωρισμένη στη βάση δεδομένων
LORI

Όχι

Ειδικοί όροι

Όχι»

5. Το παράρτημα XII τροποποιείται ως εξής:
α) στον πίνακα που αφορά τη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4212, στη σειρά «Ποσότητα σε χιλιόγραμμα»,
η ποσότητα «68 385 000 kg» αντικαθίσταται από την ποσότητα «81 968 000 kg»·
β) ο πίνακας που αφορά τη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4213 τροποποιείται ως εξής:
i) η σειρά «Καταγωγή» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Καταγωγή

Όλες οι τρίτες χώρες πλην Βραζιλίας, Ταϊλάνδης,
Αργεντινής και Ηνωμένου Βασιλείου»·

ii) στη σειρά «Ποσότητα σε χιλιόγραμμα», η ποσότητα «824 000 kg» αντικαθίσταται από την ποσότητα «368 000 kg»·
γ) στον πίνακα που αφορά τη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4215, στη σειρά «Ποσότητα σε χιλιόγραμμα»,
η ποσότητα «109 441 000 kg» αντικαθίσταται από την ποσότητα «53 866 000 kg»·
δ) στον πίνακα που αφορά τη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4254, στη σειρά «Ποσότητα σε χιλιόγραμμα»,
η ποσότητα «8 019 000 kg» αντικαθίσταται από την ποσότητα «2 435 000 kg»·
ε)

στον πίνακα που αφορά τη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4255, στη σειρά «Ποσότητα σε χιλιόγραμμα»,
η ποσότητα «1 162 000 kg» αντικαθίσταται από την ποσότητα «1 940 000 kg»·
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στ) στον πίνακα που αφορά τη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4257, στη σειρά «Ποσότητα σε χιλιόγραμμα»,
η ποσότητα «0 kg» αντικαθίσταται από την ποσότητα «10 000 kg»·
ζ)

ο πίνακας που αφορά τη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4412 τροποποιείται ως εξής:
i) η σειρά «Καταγωγή» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Καταγωγή

Όλες οι τρίτες χώρες πλην Βραζιλίας, Ταϊλάνδης,
Αργεντινής και Ηνωμένου Βασιλείου»

ii) στη σειρά «Ποσότητα σε χιλιόγραμμα», η ποσότητα «2 868 000 kg» αντικαθίσταται από την ποσότητα «788 000 kg»·
η) προστίθενται οι ακόλουθοι πίνακες που αφορούν τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.4289
και 09.4290:
«Αύξων αριθμός

09.4289

Διεθνής συμφωνία ή άλλη πράξη

Απόφαση (EE) 2021/1213 του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ
ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής
επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Δημοκρατίας της Αργεντινής δυνάμει του άρθρου XXVIII της
Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994,
σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις
δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα
CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης

1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Υποπερίοδοι δασμολογικής ποσόστωσης

1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου
1η Απριλίου έως 30 Ιουνίου
1η Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου
1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Αίτηση πιστοποιητικού

Σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος κανονισμού

Περιγραφή προϊόντος

Κοτόπουλα

Καταγωγή

Αργεντινή

Αποδεικτικό καταγωγής στην αίτηση
πιστοποιητικού. Εάν ναι, φορέας εξουσιοδοτημένος
να το εκδίδει

Όχι

Αποδεικτικό καταγωγής για τη θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία

Ναι. Σύμφωνα με τα άρθρα 57, 58 και 59 του κανονισμού (ΕΕ)
2015/2447

Ποσότητα σε χιλιόγραμμα

2 080 000 kg, που κατανέμονται ως εξής: 25 % για κάθε υπο
περίοδο

Κωδικοί ΣΟ

0207 14 10
0207 14 50
0207 14 70

Εντός της ποσόστωσης δασμός

0 EUR

Απόδειξη εμπορικής δραστηριότητας

Ναι. Απόδειξη εμπορικής δραστηριότητας απαιτείται μόνον
όταν εφαρμόζεται το άρθρο 9 παράγραφος 9 του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/760. 25 τόνοι

Εγγύηση για το πιστοποιητικό εισαγωγής

50 EUR ανά 100 kg

Ειδικές ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στην
αίτηση πιστοποιητικού και στο πιστοποιητικό

Στη θέση 8 της αίτησης πιστοποιητικού εισαγωγής και του
πιστοποιητικού εισαγωγής αναγράφεται η χώρα καταγωγής·
στην ίδια θέση επιλέγεται το τετραγωνίδιο με την ένδειξη “ναι”.
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Περίοδος ισχύος πιστοποιητικού

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού

Δυνατότητα μεταβίβασης πιστοποιητικού

Ναι

Ποσότητα αναφοράς

Ναι

Επιχείρηση καταχωρισμένη στη βάση δεδομένων
LORI

Ναι

Ειδικοί όροι

Όχι

Αύξων αριθμός

09.4290

Διεθνής συμφωνία ή άλλη πράξη

Απόφαση (EE) 2021/1213 του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ
ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής
επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Δημοκρατίας της Αργεντινής δυνάμει του άρθρου XXVIII της
Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994,
σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις
δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα
CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης

1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου

Υποπερίοδοι δασμολογικής ποσόστωσης

Όχι

Αίτηση πιστοποιητικού

Σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος κανονισμού

Περιγραφή προϊόντος

Κρέας πουλερικών αλατισμένο ή σε άρμη

Καταγωγή

Αργεντινή

Αποδεικτικό καταγωγής στην αίτηση
πιστοποιητικού. Εάν ναι, φορέας εξουσιοδοτημένος
να το εκδίδει

Όχι

Αποδεικτικό καταγωγής για τη θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία

Ναι. Σύμφωνα με τα άρθρα 57, 58 και 59 του κανονισμού (ΕΕ)
2015/2447

Ποσότητα σε χιλιόγραμμα

456 000 kg

Κωδικοί ΣΟ

ex 0210 99 39

Εντός της ποσόστωσης δασμός

15,4 %

Απόδειξη εμπορικής δραστηριότητας

Ναι. Απόδειξη εμπορικής δραστηριότητας απαιτείται μόνον
όταν εφαρμόζεται το άρθρο 9 παράγραφος 9 του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/760. 25 τόνοι

Εγγύηση για το πιστοποιητικό εισαγωγής

50 EUR ανά 100 kg

Ειδικές ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στην
αίτηση πιστοποιητικού και στο πιστοποιητικό

Στη θέση 8 της αίτησης πιστοποιητικού εισαγωγής και του
πιστοποιητικού εισαγωγής αναγράφεται η χώρα καταγωγής·
στην ίδια θέση επιλέγεται το τετραγωνίδιο με την ένδειξη “ναι”.

Περίοδος ισχύος πιστοποιητικού

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού

Δυνατότητα μεταβίβασης πιστοποιητικού

Ναι

Ποσότητα αναφοράς

Ναι

Επιχείρηση καταχωρισμένη στη βάση δεδομένων
LORI

Ναι

Ειδικοί όροι

Όχι»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1988 τροποποιείται ως εξής:
1. Στην ενότητα υπό τον τίτλο «Δασμολογικές ποσοστώσεις στον τομέα των σιτηρών», στον πίνακα που αφορά τη δασμολογική
ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.0138, στη σειρά «Ποσότητα», η ποσότητα «306 812 000 kg» αντικαθίσταται από την
ποσότητα «307 105 000 kg».
2. Η ενότητα υπό τον τίτλο «Δασμολογική ποσόστωση στον τομέα των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και του οίνου»
τροποποιείται ως εξής:
α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το κείμενο «Δασμολογικές ποσοστώσεις στον τομέα των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και
του οίνου»·
β) πριν από τον πίνακα που αφορά τη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.6715, παρεμβάλλεται ο ακόλουθος
πίνακας που αφορά τη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.0067:
«Αύξων αριθμός

09.0067

Ειδική νομική βάση

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1213 του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ
ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής
επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Δημοκρατίας της Αργεντινής δυνάμει του άρθρου XXVIII της
Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994
σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις
δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα
CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιγραφή προϊόντος και κωδικοί ΣΟ

Χυμοί σταφυλιών και μούστος σταφυλιών για την παραγωγή
χυμών σταφυλιών και/ή προϊόντων άλλων από τα προϊόντα
του αμπελοοινικού τομέα, όπως μη αλκοολούχα ποτά,
μαρμελάδες και σάλτσες:
ex 2009 61 90 (βλέπε κωδικούς TARIC)
ex 2009 69 11 (βλέπε κωδικούς TARIC)
ex 2009 69 19 (βλέπε κωδικούς TARIC)
ex 2009 69 51 (βλέπε κωδικούς TARIC)
ex 2009 69 90 (βλέπε κωδικούς TARIC)

Κωδικοί TARIC

2009 61 90 10
2009 69 11 11
2009 69 11 19
2009 69 19 10
2009 69 51 10
2009 69 90 20

Καταγωγή

Όλες οι τρίτες χώρες πλην του Ηνωμένου Βασιλείου

Ποσότητα

2 525 000 kg καθαρού βάρους

Περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης

1η Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου

Υποπερίοδοι δασμολογικής ποσόστωσης

Άνευ αντικειμένου

Απόδειξη της καταγωγής

Άνευ αντικειμένου

Εντός της ποσόστωσης δασμός

Οι κατ’ αξίαν δασμοί που αναφέρονται για κάθε κωδικό ΣΟ και,
όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
2009 69 11, ο ειδικός δασμός εκφρασμένος σε EUR/kg που
προβλέπεται στο κοινό δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
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Για τον κωδικό ΣΟ ex 2009 61 90: 22,4 % κατ’ αξία
Για τον κωδικό ΣΟ ex 2009 69 11: 40 % κατ’ αξία + 20,6 EUR
ανά 100 kg καθαρού βάρους
Για τον κωδικό ΣΟ ex 2009 69 19: 40 % κατ’ αξία
Για τον κωδικό ΣΟ ex 2009 69 51: 22,4 % κατ’ αξία
Για τον κωδικό ΣΟ ex 2009 69 90: 22,4 % κατ’ αξία
Εγγύηση που πρέπει να κατατίθεται σύμφωνα με το
άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2020/1987

Διαφορά μεταξύ του εντός ποσόστωσης δασμού και του
δασμολογικού συντελεστή erga omnes τρίτης χώρας.

Ειδικοί όροι

Η μεταποίηση των εν λόγω χυμών σταφυλιών και μούστου
σταφυλιών πραγματοποιείται εντός έξι μηνών μετά τη θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία των σχετικών προϊόντων»

3. Η ενότητα υπό τον τίτλο «Δασμολογικές ποσοστώσεις στον τομέα του βοείου κρέατος» τροποποιείται ως εξής:
α) στον πίνακα που αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.0161 και 09.0162, στη σειρά «Εντός της
ποσόστωσης δασμός», η φράση «20 % κατ’ αξία» αντικαθίσταται από τη φράση «15 % κατ’ αξία»·
β) στον πίνακα που αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.0163 και 09.0164, στη σειρά «Εντός της
ποσόστωσης δασμός», το ποσοστό «20 %» αντικαθίσταται από το ποσοστό «15 %».
4. Στην ενότητα υπό τον τίτλο «Δασμολογικές ποσοστώσεις στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος», στον πίνακα που αφορά τις
δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.2101, 09.2102 και 09.2011, στη σειρά «Ποσότητα», η ποσότητα
«17 006 000 kg» αντικαθίσταται από την ποσότητα «19 090 000 kg».

