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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Μαΐου 2009
για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων ταύρων, αγελάδων και
δαμαλίδων, άλλων πλην των προοριζόμενων για σφαγή, ορισμένων αλπικών και ορεσίβιων φυλών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για
τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (4), προβλέ
πει στο άρθρο 166, τελωνειακή επιτήρηση για τα εμπορεύ
ματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με μειωμένο
δασμό λόγω του ειδικού τους προορισμού. Τα ζώα τα
οποία εισάγονται στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώ
σεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να
τίθενται υπό επιτήρηση για μία ορισμένη περίοδο προκειμέ
νου να εξασφαλιστεί ότι δεν σφάζονται κατά την περίοδο
αυτή.

(5)

Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να συσταθεί εγγύηση, το ποσό
της οποίας πρέπει να καλύπτει τη διαφορά μεταξύ των
δασμών του κοινού δασμολογίου και των μειωμένων δασμών
που επιβάλλονται κατά την ημερομηνία θέσης σε ελεύθερη
κυκλοφορία των σχετικών ζώων.

(6)

Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
659/2007 και να αντικατασταθεί με νέο κανονισμό.

(7)

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

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

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

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

Στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η Κοι
νότητα ανέλαβε να ανοίξει ετήσιες δασμολογικές ποσοστώ
σεις εισαγωγής ταύρων, αγελάδων και δαμαλίδων, άλλων
πλην των προοριζόμενων για σφαγή, ορισμένων αλπικών
και ορεσίβιων φυλών. Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής
για τη διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων ορίζονται
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/2007 της Επιτροπής, της
14ης Ιουνίου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχεί
ρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ταύρων,
αγελάδων και δαμαλίδων, άλλων πλην των προοριζόμενων
για σφαγή, ορισμένων αλπικών και ορεσίβιων φυλών (2).

Η εφαρμογή της αρχής της «κατά προτεραιότητα εξυπηρέ
τησης» κρίθηκε θετική σε άλλους γεωργικούς τομείς και για
λόγους διοικητικής απλοποίησης πρέπει στο εξής οι εν λόγω
ποσοστώσεις να αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα
με τη μέθοδο που αναφέρεται στο άρθρο 144 παράγραφος
2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Η
διαχείριση αυτή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 308α, το
άρθρο 308β και το άρθρο 308γ παράγραφος 1 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής για τον καθο
ρισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3).

Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που συνδέονται με
τη μετάβαση από ένα σύστημα διαχείρισης σε άλλο, πρέπει η
ποσόστωση στην οποία αναφέρεται ο παρών κανονισμός να
μη θεωρείται κρίσιμη, κατά την έννοια του άρθρου 308γ
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 155 της 15.6.2007, σ. 20.
(3) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Με τον παρόντα κανονισμό ανοίγονται δασμολογικές ποσο
στώσεις εισαγωγής ταύρων, αγελάδων και δαμαλίδων, άλλων πλην
των προοριζόμενων για σφαγή, ορισμένων αλπικών και ορεσίβιων
φυλών που αναφέρονται στο παράρτημα.

2.
Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα του παρό
ντος κανονισμού αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με το
άρθρο 308α, το άρθρο 308β και το άρθρο 308γ παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Δεν εφαρμόζονται οι παρά
γραφοι 2 και 3 του άρθρου 308γ του εν λόγω κανονισμού.

3.
Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανοίγο
νται σε ετήσια βάση από την 1η Ιουλίου κάθε έτους έως τις 30
Ιουνίου του επόμενου έτους («περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης
εισαγωγής»).
(4) ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 1.
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Άρθρο 2
1.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα ζώα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 θεωρούνται μη προορι
ζόμενα για σφαγή, εφόσον δεν έχουν σφαγεί εντός προθεσμίας
τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης
θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Ωστόσο, δύνανται να χορηγούνται παρεκκλίσεις σε περιπτώσεις
ανωτέρας βίας, δεόντως αιτιολογημένες.
2.
Η υπαγωγή στη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό
09.4197 εξαρτάται από την προσκόμιση των ακόλουθων εγγράφων:
α) για τους ταύρους: πιστοποιητικού προγόνων.
β) για τις αγελάδες και τις δαμαλίδες: πιστοποιητικού προγόνων ή
πιστοποιητικού εγγραφής στο γενεαλογικό βιβλίο που να πιστο
ποιεί το καθαρόαιμο της φυλής.
Άρθρο 3
1.
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 166 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 450/2008, τα ζώα που εισάγονται τίθενται υπό επιτήρηση
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν σφάζονται εντός τεσσάρων
μηνών από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.
2.
Για να εξασφαλιστεί ότι τηρείται η υποχρέωση μη σφαγής που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και ότι εισπράττονται οι μη κατα
βληθέντες δασμοί σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής,
οι εισαγωγείς προβαίνουν σε σύσταση εγγύησης στις αρμόδιες
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τελωνειακές αρχές. Η εγγύηση ισούται με τη διαφορά μεταξύ των
τελωνειακών δασμών που καθορίζονται στο κοινό δασμολόγιο και
των δασμών που αναφέρονται στο παράρτημα, οι οποίοι ισχύουν
κατά την ημερομηνία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των σχετικών
ζώων.
3.
Η εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 αποδεσμεύε
ται αμέσως εφόσον προσκομιστεί απόδειξη στις σχετικές τελωνειακές
αρχές ότι τα ζώα:
α) δεν έχουν σφαγεί πριν παρέλθει χρονικό διάστημα τεσσάρων
μηνών από την ημερομηνία της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλο
φορία ή
β) έχουν σφαγεί πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής για λόγους
ανωτέρας βίας ή για υγειονομικούς λόγους ή έχουν αποβιώσει
λόγω νόσου ή ατυχήματος.
Άρθρο 4
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/2007 καταργείται. Ωστόσο, εξακο
λουθεί να εφαρμόζεται για τους δασμούς που προκύπτουν από
πιστοποιητικά που εκδίδονται πριν από την 1η Ιουλίου 2009 και
ως τη λήξη τους.
Άρθρο 5
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2009.

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

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2009.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο της περιγραφής εμπορευμάτων
θεωρείται ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος
παραρτήματος, από το πεδίο εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Όπου αναγράφονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς
ορίζεται κατόπιν εφαρμογής του κωδικού ΣΟ μαζί με την αντίστοιχη περιγραφή, τα οποία εξετάζονται από κοινού.

Αύξων
αριθμός

Κωδικός ΣΟ

09.0114

ex 0102 90 05

0102 90 05*20
*40

ex 0102 90 29

0102 90 29*20
*40

ex 0102 90 49

0102 90 49*20
*40

ex 0102 90 59

0102 90 59*11
*19
*31
*39

ex 0102 90 69

0102 90 69*10
*30

ex 0102 90 05

0102 90 05*30
*40
*50

ex 0102 90 29

0102 90 29*30
*40
*50

ex 0102 90 49

0102 90 49*30
*40
*50

ex 0102 90 59

0102 90 59*21
*29
*31
*39

ex 0102 90 69

0102 90 69*20
*30

ex 0102 90 79

0102 90 79*21
*29

09.0115

Κωδικός Taric

Ποσόστωση
(σε κεφαλές)

Δασμός

Αγελάδες και δαμαλίδες, πλην των προο
ριζόμενων για σφαγή των ακόλουθων ορε
σίβιων φυλών: γκρίζα, καφέ, κίτρινη, με
στίγματα Simmental και Pinzgau

710

6%

Ταύροι, αγελάδες και δαμαλίδες, πλην
των προοριζόμενων για σφαγή, της
φυλής με στίγματα Simmental και των
φυλών Schwyz και Fribourg

711

4%

Περιγραφή εμπορευμάτων

