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Θζμα: «Κοινοποίθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2172/2020 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ τθσ 16θσ Δεκεμβρίου 2020 για τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1215/2009 
του υμβουλίου, για τθν ειςαγωγι εκτάκτων εμπορικών μζτρων για χώρεσ και εδάφθ που ςυμμετζχουν 
ι ςυνδζονται με τθ διαδικαςία ςτακεροποίθςθσ και ςφνδεςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ» 
ΧΕΣ: 1) Η αρικ. πρωτ. Δ17Γ5009010ΕΞ2010/3-3-2010 ΔΥΟ *Κοινοποίθςθ του ΚΑΝ. (ΕΚ) αρικ. 1215/2009 του 
Συμβουλίου τθσ 30

θσ
 Νοεμβρίου 2009 για τθν ειςαγωγι εκτάκτων εμπορικών μζτρων για Χώρεσ και Εδάφθ των 

Δυτικών Βαλκανίων που ςυμμετζχουν ι ςυνδζονται με τθ διαδικαςία ςτακεροποίθςθσ και ςφνδεςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ+. 
2) Η αρ. πρωτ. Δ17Γ 5016804 ΕΞ2012/10-04-2012 ΔΥΟ *Κοινοποίθςθ του Καν.(ΕΕ) αρικ.1336/2011 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13

θσ
 Δεκεμβρίου 2011, για τθν τροποποίθςθ του Καν.(ΕΚ) αρικ.1215/2009 του 

Συμβουλίου για τθν ειςαγωγι ζκτακτων εμπορικών μζτρων για χώρεσ και εδάφθ των Δυτικών Βαλκανίων που 
ςυμμετζχουν ι ςυνδζονται με τθ διαδικαςία ςτακεροποίθςθσ και ςφνδεςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ+. 
3) Η αρ. πρωτ. Δ17Γ 5043552 ΕΞ2013/24-12-2013 ΔΥΟ *Κοινοποίθςθ του Καν.(ΕΕ) αρικ.1202/2013  του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 20

θσ
 Νοεμβρίου 2013 για τθν τροποποίθςθ του Καν. (ΕΚ) αρικ. 1215/2009 

όςον αφορά τισ δαςμολογικζσ ποςοςτώςεισ για τον οίνο]. 
4) Η αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α1153717ΕΞ2017 ΕΞ2017/16-10-2017 ΔΥΟ *Κοινοποίθςθ του κατ’ εξουςιοδότθςθ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1464/2017 τθσ Επιτροπισ τθσ 2ασ Ιουνίου για τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 
1215/2009 του Συμβουλίου όςον αφορά τισ εμπορικζσ παραχωριςεισ ςτο Κοςςυφοπζδιο λόγω τθσ ζναρξθσ ιςχφοσ 
τθσ ςυμφωνίασ ςτακεροποίθςθσ και ςφνδεςθσ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ 
Ατομικισ Ενεργείασ, αφενόσ, και του Κοςςυφοπεδίου, αφετζρου]. 
 

Σε ςυνζχεια των ανωτζρω ςχετικών, ςασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι τον 

αναφερόμενο ςτο κζμα κανονιςμό που δθμοςιεφτθκε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

(L432/21.12.2020) αναφορικά με τθν ειςαγωγι ζκτακτων εμπορικών μζτρων για Χώρεσ και Εδάφθ που 

ςυμμετζχουν ι ςυνδζονται με τθ διαδικαςία ςτακεροποίθςθσ και ςφνδεςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 

Αλβανία, Βοςνία – Ερηεγοβίνθ, Κόςοβο, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. 

Με τθν αρικ. (1) ςχετικι, κοινοποιικθκε ο Καν (ΕΚ) 1215/2009 για τθν ειςαγωγι εκτάκτων εμπορικών 

μζτρων για Χώρεσ και Εδάφθ των Δυτικών Βαλκανίων που ςυμμετζχουν ι ςυνδζονται με τθ διαδικαςία 

ςτακεροποίθςθσ και ςφνδεςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ο εν λόγω κανονιςμόσ  προβλζπει απεριόριςτθ 

αδαςμολόγθτθ πρόςβαςθ ςτθν ενωςιακι αγορά για ςχεδόν όλα τα προϊόντα καταγωγισ χωρών και 
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εδαφών που επωφελοφνται από τθ διαδικαςία ςτακεροποίθςθσ και ςφνδεςθσ εφόςον και για όςο χρονικό 

διάςτθμα ζχουν ςυναφκεί διμερείσ ςυμφωνίεσ με τισ εν λόγω χώρεσ και εδάφθ. 

Ζχουν πλζον ςυναφκεί ςυμφωνίεσ ςτακεροποίθςθσ και ςφνδεςθσ και με τα ζξι μζρθ-δικαιοφχουσ. 

Η ςυμφωνία ςτακεροποίθςθσ και ςφνδεςθσ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ 

Κοινότθτασ Ατομικισ Ενζργειασ, αφενόσ, και του Κοςόβου, αφετζρου, είναι θ τελευταία που ζχει ςυναφκεί 

και άρχιςε να ιςχφει τθν 1θ Απριλίου 2016. 

Με τθν αρικ. (4) ςχετικι, κοινοποιικθκε ο κατ’ εξουςιοδότθςθ Καν (ΕΚ) 2017/1464 τθσ Επιτροπισ  

ο οποίοσ τροποποίθςε τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1215/2009 καταργώντασ τισ διμερείσ προτιμιςεισ που 

είχαν χορθγθκεί ςτο Κόςοβο και, παράλλθλα, διατθρώντασ τισ μονομερείσ προτιμιςεισ που ζχουν 

χορθγθκεί ςε όλα τα μζρθ-δικαιοφχουσ των Δυτικών Βαλκανίων, με τθ μορφι αναςτολισ όλων των 

δαςμών για τα προϊόντα που καλφπτονται από τα κεφάλαια 7 και 8 τθσ Συνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ, 

κακώσ και τθν πρόςβαςι τουσ ςτθ ςυνολικι δαςμολογικι ποςόςτωςθ για τον οίνο 30 000 εκατόλιτρων. 

Πςον αφορά, αφενόσ, τισ διαφορζσ ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ δαςμολογικισ ελευκζρωςθσ ςτο 

πλαίςιο των κακεςτώτων που προβλζπονται ςτισ ςυμφωνίεσ ςτακεροποίθςθσ και ςφνδεςθσ μεταξφ τθσ 

Ζνωςθσ και όλων των ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία ςτακεροποίθςθσ και ςφνδεςθσ και, αφετζρου, τισ 

προτιμιςεισ που χορθγικθκαν βάςει του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1215/2009, κρίνεται δζον να παρατακεί θ 

περίοδοσ εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1215/2009 ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2025. 

Επιπλζον, είναι αναγκαίο να τροποποιθκεί θ ονομαςία δφο εκ των μερών-δικαιοφχων ώςτε να 

αντικατοπτρίηει τθν πλζον πρόςφατθ ςυμφωνθκείςα ορολογία ιτοι τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ και του 

Κοςόβου.  

Συγκεκριμζνα, με το Άρκρο 1 του κοινοποιοφμενου κανονιςμοφ: 

 Τα άρκρα 1 (Ρροτιμθςιακζσ υκμίςεισ) και 2 (Ρροχποκζςεισ για τισ προτιμθςιακζσ ρυκμίςεισ) του 

Καν (ΕΚ) 1215/2009 αντικακίςταται από το κείμενο τθσ παραγράφου 1) του Άρκρου 1 του 

κοινοποιοφμενου κανονιςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι ςτο κείμενο τθσ πρώτθσ παραγράφου ςτισ 

«Ρροτιμθςιακζσ ρυκμίςεισ» αναφζρεται ότι «τα προϊόντα καταγωγισ Αλβανίασ, Βοςνίασ-

Ερηεγοβίνθσ, Κοςόβου, Μαυροβουνίου, Βόρειασ Μακεδονίασ και Σερβίασ, (“μζρθ-δικαιοφχοι”) που 

καλφπτονται από τα κεφάλαια 7 και 8 τθσ Συνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ, επιτρζπεται να 

ειςάγονται ςτθν Ζνωςθ χωρίσ ποςοτικοφσ περιοριςμοφσ ι μζτρα ιςοδυνάμου αποτελζςματοσ και 

με απαλλαγι από δαςμοφσ και επιβαρφνςεισ ιςοδυνάμου αποτελζςματοσ», όπου και 

διαπιςτώνεται θ τροποποίθςθ ςτθν ονομαςία δφο εκ των μερών-δικαιοφχων.  Διότι, ςτο αντίςτοιχο 

κείμενο που αντικακιςτά, αναφζρονται ωσ μζρθ-δικαιοφχοι θ πρώθν Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία 

τθσ Μακεδονίασ και το τελωνειακό ζδαφοσ του Κοςςυφοπεδίου. 

 

 Το άρκρο 3 (Γεωργικά προϊόντα – Δαςμολογικζσ Ροςοςτώςεισ) του Καν (ΕΚ) 1215/2009 

τροποποιείται από το κείμενο τθσ παραγράφου 2) του Άρκρου 1 του κοινοποιοφμενου 

κανονιςμοφ και πιο ςυγκεκριμζνα: 
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«α) θ παράγραφοσ 1 αντικακίςταται από το ακόλουκο κείμενο: 

«Για   οριςμζνα προϊόντα οίνου που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα I, καταγόμενα από τα μζρθ-

δικαιοφχουσ, οι τελωνειακοί δαςμοί που επιβάλλονται ςτισ ειςαγωγζσ ςτθν Ζνωςθ αναςτζλλονται 

κατά τισ περιόδουσ, το επίπεδο, εντόσ των ορίων των ενωςιακών δαςμολογικών ποςοςτώςεων και 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται για κάκε προϊόν και καταγωγι που ορίηεται ςτο εν 

λόγω παράρτθμα». 

β) θ παράγραφοσ 2 απαλείφεται». 

 

 Το άρκρο 4 (Εφαρμογι των Δαςμολογικών Ροςοςτώςεων για «baby-beef») του Καν (ΕΚ) 

1215/2009 απαλείφεται. 

 

 Στο άρκρο 5 (Διαχείριςθ των Δαςμολογικών Ροςοςτώςεων) του Καν (ΕΚ) 1215/2009 το πρώτο 

εδάφιο αντικακίςταται από το ακόλουκο κείμενο: 

«Η Επιτροπι διαχειρίηεται τισ δαςμολογικζσ ποςοςτώςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 3 

παράγραφοσ 1 του παρόντοσ κανονιςμοφ ςφμφωνα με τον τίτλο II κεφάλαιο 1 τμιμα 1 του 

εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2447 τθσ Επιτροπισ». 

 

 Στο άρκρο 7 (Ανάκεςθ Εξουςιών) του Καν (ΕΚ) 1215/2009, τα ςτοιχεία β) και γ) αντικακίςτανται 

από το ακόλουκο κείμενο: 

«β) προςαρμογζσ που είναι αναγκαίεσ λόγω τθσ εκχώρθςθσ εμπορικών προτιμιςεων βάςει άλλων 

κακεςτώτων μεταξφ τθσ Ζνωςθσ και των μερών-δικαιοφχων· 

γ) τθν αναςτολι, εν όλω ι εν μζρει, του δικαιώματοσ ενόσ μζρουσ-δικαιοφχου ςε ευεργετιματα 

βάςει του παρόντοσ κανονιςμοφ, ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του εν λόγω μζρουσ-δικαιοφχου 

προσ τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο δ)». 

 

 Στο άρκρο 8 (Διαδικαςία Επιτροπών) του Καν (ΕΚ) 1215/2009, θ παράγραφοσ 3 απαλείφεται. 

 

 Στο άρκρο 10 (Ρροςωρινι Αναςτολι) του Καν (ΕΚ) 1215/2009, θ παράγραφοσ 1 αντικακίςταται 

από το κείμενο τθσ παραγράφου 7) του Άρκρου 1 του κοινοποιοφμενου κανονιςμοφ. 

 

 Το παράρτθμα I (ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΡΟΥ ΑΝΑΦΕΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΘΟ 3 

ΡΑΑΓΑΦΟΣ 1)  του Καν (ΕΚ) 1215/2009, αντικακίςταται από το κείμενο του παραρτιματοσ του 

κοινοποιοφμενου κανονιςμοφ. 

 

 Το παράρτθμα II (ΟΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ «BABY BEEF» ΡΟΥ ΑΝΑΦΕΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΘΟ 3 

ΡΑΑΓΑΦΟΣ 2) του Καν (ΕΚ) 1215/2009 απαλείφεται. 
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 Ο κοινοποιοφμενοσ κανονιςμόσ 2172/2020 εφαρμόηεται μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 2025 και αρχίηει 

να ιςχφει τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςισ του ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

(L432/21-12-2020). 

 

 

Υπενκυμίηεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο 113 του ΚΑΝ (ΕΕ) 2447/2015 (L343/29-12-2015), τα 

αποδεικτικά καταγωγισ κατά τθν ειςαγωγι ςτθν ΕΕ από τισ χώρεσ δικαιοφχουσ, είναι το πιςτοποιθτικό 

κυκλοφορίασ EUR.1 και θ διλωςθ τιμολογίου. Σφμφωνα με το εν λόγω άρκρο, ςτθ κζςθ 7 των 

πιςτοποιθτικών κυκλοφορίασ EUR.1 ι των δθλώςεων τιμολογίου κα πρζπει να περιλαμβάνεται θ 

ζνδειξθ «Autonomous trade measures» ι «Mesures commerciales autonomes» 

 

 

 Οι επαγγελματικοί φορείσ προσ τουσ οποίουσ κοινοποιείται θ παροφςα με τα ςυνθμμζνα 

τθσ, παρακαλοφνται όπωσ μεριμνιςουν για τθ ςχετικι ενθμζρωςθ των μελών τουσ.                                             

        

  

         Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ       

                                                                                        

                                              ΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 
 
 
 
 

-Συνημμένο: 1 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (για ενθμζρωςθ των τελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ) 
 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1) ΕΛ.Υ.Τ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ 
2) Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 
Δ/νςθ Αγροτικισ Ρολιτικισ, Διεκνών Σχζςεων & Ρροώκθςθσ Ρροϊόντων 
Αχαρνών 2 – Τ.Κ. 101 76 
3) Υπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  
Δ/νςθ Ρολιτικισ Διεκνοφσ Εμπορίου 
Ερμοφ & Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ 
4) ΟΡΕΚΕΡΕ 
Αχαρνών 241 – Τ.Κ. 104 46, ΑΘΗΝΑ 
5) Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (για ενθμζρωςθ των μελών τθσ) 
Ακαδθμίασ 7 – T.K 106 71, ΑΘΗΝΑ 
6) Σφνδεςμοσ Ελλινων Βιομθχάνων 
Ξενοφώντοσ 5, ΑΘΗΝΑ 
7) Σφνδεςμοσ Βιομθχανιών Αττικισ και Ρειραιά 
Αμερικισ 10 – Τ.Κ 106 71, ΑΘΗΝΑ 
8) Σφνδεςμοσ Βιομθχάνων Βορείου Ελλάδοσ 
Ρλατεία Μοριχόβου 1 – Τ.Κ 546 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
9) Σφνδεςμοσ Βιομθχ. Θεςςαλίασ & Κεντρ. Ελλάδοσ 
Ελ. Βενιηζλου 4 – Τ.Κ 382 21, ΒΟΛΟΣ 
10) Σφνδεςμοσ Θεςςαλικών Βιομθχανιών 
Λ. Καραμανλι & Βιομθχ. – ΤΚ 413 35, ΛΑΙΣΑ 
11) Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων 
Κρατίνου 11 – Τ.Κ 105 52, ΑΘΗΝΑ 
12) Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ 
Ρλατεία Μοριχόβου 1 – Τ.Κ 546 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
13) Σφνδεςμοσ Ελλθνικών Επιχ/ςεων Εξαγωγισ Διακίνθςθσ Φροφτων, Λαχανικών & Χυμών 
Ικαρίασ 32Α - Τ.Κ 16675, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ 
14) Σφνδεςμοσ Ανωνφμων Εταιρειών και Ε.Ρ.Ε. 
Ελ. Βενιηζλου 16 – Τ.Κ. 106 72, ΑΘΗΝΑ 
15) Εκνικι Συνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου 
Μθτροπόλεωσ 42 – Τ.Κ 105 63, ΑΘΗΝΑ 
16) Ομοςπονδία Εκτελωνιςτών Ελλάδοσ (για ενθμζρωςθ των μελών τθσ) 
Καραΐςκου 82- Τ.Κ 185 32, ΡΕΙΑΙΑΣ 
17)Γενικι Συνομοςπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδασ (ΓΣΕΒΕΕ) 
18)Ρανελλινια Συνομοςπονδία Ενώςεων Γεωργικών Συνεταιριςμών (ΡΑΣΕΓΕΣ) 
19) Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ 
20)Σφνδεςμοσ Εγκατεςτθμζνων Επιχ/ςεων ςτθ ΒΙΡΕ Ρατρών (email: info@sevipa.gr, sevipa.secretary@gmail.com) 
21)Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Επιχ/ςεων και Βιομθχανικών Ρεριοχών (email: pasevipe.secretary@gmail.com)  
22)Σφνδεςμοσ Επιχ/ςεων Διεκνοφσ Διαμεταφοράσ & Επιχ/ςεων Logistics Ελλάδοσ (email: contact@synddel.gr) 
23) Δ/νςθ Ρολιτικισ Διεκνοφσ Εμπορίου/ Γενικι Δ/νςθ Διεκνοφσ Οικονομικισ και Εμπορικισ Ρολιτικισ/Υπουργείο 
Εξωτερικών (elb@mnec.gr) 
 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1) Γραφείο Γεν. Δ/ντι Τελωνείων και Ε.Φ.Κ 
2) Δ/νςθ Διεκνών Οικονομικών Σχζςεων 
3) Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακών Ελζγχων και Ραραβάςεων 
4) Δ/νςθ Τελωνειακών Διαδικαςιών 
5) Δ/νςθ Δαςμ. Θεμάτων και Τελων. Οικονομικών Κακεςτώτων, Τμιματα Α΄& Β΄ 
6) Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ 
7) Δ/νςθ Ε.Φ.Κ και Φ.Ρ.Α 
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