
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1706ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 13ης Νοεμβρίου 2020 

για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για 
ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2021-2023 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 31, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο εφοδιασμός της Ένωσης με ορισμένα προϊόντα αλιείας εξαρτάται σήμερα από εισαγωγές προέλευσης τρίτων χωρών. Τις 
τελευταίες δεκαετίες η Ένωση έχει αποκτήσει μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εισαγωγές για να ανταποκριθεί στη ζήτησή της 
για προϊόντα αλιείας. Για να διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η παραγωγή προϊόντων αλιείας της Ένωσης και ότι 
υπάρχει επαρκής εφοδιασμός του οικείου κλάδου μεταποίησης με προϊόντα αλιείας, θα πρέπει να ανασταλούν ή να 
μειωθούν οι εισαγωγικοί δασμοί για ορισμένα προϊόντα αλιείας εντός δασμολογικών ποσοστώσεων εύλογης ποσότητας. Για 
να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των εισαγόμενων προϊόντων αλιείας και των ενωσιακών προϊόντων αλιείας 
στην ενωσιακή αγορά, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος των μέτρων στην ανταγωνιστικότητα των ενωσιακών 
ιχθυοπαραγωγών. 

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1977 του Συμβουλίου (1) προβλέπει το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών 
δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2019-2020. Δεδομένου ότι η περίοδος 
εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει να εκδοθεί νέος κανονισμός για τις 
δασμολογικές ποσοστώσεις για την περίοδο 2021-2023. 

(3) Θα πρέπει να διασφαλιστεί η υπό ίσους όρους και συνεχής πρόσβαση όλων των εισαγωγέων της Ένωσης στις δασμολογικές 
ποσοστώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και η αδιάλειπτη εφαρμογή των δασμών που προβλέπονται 
για τις ποσοστώσεις αυτές σε όλες τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων αλιείας, σε όλα τα κράτη μέλη, μέχρι την εξάντληση 
των δασμολογικών ποσοστώσεων. 

(4) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής (2) προβλέπει σύστημα διαχείρισης των δασμολογικών 
ποσοστώσεων το οποίο ακολουθεί τη χρονολογική σειρά των ημερομηνιών αποδοχής των τελωνειακών διασαφήσεων για τη 
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το εν λόγω σύστημα 
τις δασμολογικές ποσοστώσεις που ανοίγονται με τον παρόντα κανονισμό. 

(5) Είναι σημαντικό να διασφαλίζονται η διαφάνεια, η προβλεψιμότητα και η ασφάλεια δικαίου για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Δεδομένου ότι οι δασμολογικές ποσοστώσεις αποσκοπούν στο να διασφαλιστεί ο επαρκής εφοδιασμός του κλάδου 
μεταποίησης της Ένωσης με προϊόντα αλιείας, θα πρέπει να απαιτείται ελάχιστο επίπεδο επεξεργασίας ή εργασιών για να 
παρασχεθεί το δικαίωμα σε ποσόστωση. 

(6) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δασμολογικές ποσοστώσεις αποτελούν αντικείμενο αποτελεσματικής διαχείρισης, θα 
πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να αντλούν από τις δασμολογικές ποσοστώσεις τις αναγκαίες ποσότητες που 
αντιστοιχούν στις πραγματικές εισαγωγές τους. Δεδομένου ότι αυτή η μέθοδος διαχείρισης απαιτεί στενή συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί τον ρυθμό 
εξάντλησης των δασμολογικών ποσοστώσεων και να ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη, 

(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1977 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018,για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών 
δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2019-2020 (ΕΕ L 317 της 14.12.2018, σ. 2). 

(2) 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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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Οι εισαγωγικοί δασμοί για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα αναστέλλονται ή μειώνονται, εντός των ορίων των 
δασμολογικών ποσοστώσεων, κατά τους αναγραφόμενους συντελεστές και τις αναγραφόμενες περιόδους και μέχρι τις ποσότητες 
που αναφέρονται για καθένα από αυτά. 

Άρθρο 2 

Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τα άρθρα 49 έως 54 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. 

Άρθρο 3 

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση ειδικού προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 254 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). 

Άρθρο 4 

1. Αναστολή ή μείωση των δασμών εφαρμόζεται αποκλειστικά στα προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

2. Οι δασμολογικές ποσοστώσεις δεν χορηγούνται στα προϊόντα των οποίων η μεταποίηση διενεργείται στο επίπεδο της 
λιανικής πώλησης ή της μαζικής εστίασης. 

3. Οι δασμολογικές ποσοστώσεις δεν χορηγούνται στα προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες εργασίες: 

α) καθαρισμός, εκσπλαχνισμός, αφαίρεση της ουράς και αφαίρεση της κεφαλής· 

β) τεμαχισμός· 

γ) επανασυσκευασία κατεψυγμένων φιλέτων υποβληθέντων σε ατομική ταχεία κατάψυξη (IQF)· 

δ) δειγματοληψία και διαλογή· 

ε) επισήμανση· 

στ) συσκευασία· 

ζ) ψύξη· 

η) κατάψυξη· 

θ) βαθιά κατάψυξη· 

ι) αποπάγωση· 

ια) επιπάγωση· 

ιβ) απόψυξη· και 

ιγ) διαχωρισμός. 

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι δασμολογικές ποσοστώσεις χορηγούνται στα προϊόντα που προορίζονται για μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες εργασίες: 

α) τεμαχισμός σε κύβους· 

β) τεμαχισμός σε δακτυλίους και τεμαχισμός σε ταινίες, για υλικά που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0307 43 91, 0307 43 92, 
0307 43 99· 

γ) τεμαχισμός σε φιλέτα· 

δ) παραγωγή πλευρών· 

ε) τεμαχισμός κατεψυγμένων συσσωματωμένων φιλέτων· 

(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του 
ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1). 
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στ) διαχωρισμός κατεψυγμένων αλληλένθετων συσσωματωμένων φιλέτων, προς απόκτηση μεμονωμένων φιλέτων· 

ζ) τεμαχισμός σε φέτες υλικών που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0303 66 11, ex 0303 66 12, ex 0303 66 13, ex 0303  
66 19, ex 0303 89 70 και ex 0303 89 90· 

η) μεταποίηση με τη χρησιμοποίηση αερίων συσκευασίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0306 16 99 
(υποδιαιρέσεις TARIC 20 και 30), 0306 17 92 (υποδιαίρεση TARIC 20), 0306 17 99 (υποδιαίρεση TARIC 10), 0306 35  
90 (υποδιαιρέσεις TARIC 12, 14, 92 και 93), 0306 36 90 (υποδιαιρέσεις TARIC 20 και 30), 1605 21 90 (υποδιαιρέσεις 
TARIC 45, 55 και 62) και 1605 29 00 (υποδιαιρέσεις TARIC 50, 55 και 60)· και 

θ) διαχωρισμός του κατεψυγμένου πρϊόντος ή υποβολή του κατεψυγμένου προϊόντος σε θερμική επεξεργασία, ώστε να καταστεί 
δυνατή η αφαίρεση ακαθαρσιών από το εσωτερικό του για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0306 11 10 
(υποδιαίρεση TARIC 10), 0306 11 90 (υποδιαίρεση TARIC 20) και 0306 31 00 (υποδιαίρεση TARIC 10). 

Άρθρο 5 

Η Επιτροπή και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση και 
ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 6 

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

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. 

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

Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2020.  

Για το Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

M. ROTH     

(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα 
τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Αύξων αριθ. Κωδικός ΣΟ Κωδικός 
TARIC Περιγραφή Ετήσια ποσόστωση 

(σε τόνους)  (1) 
Ποσοστωτι-
κός δασμός 

Περίοδος 
ποσόστωσης 

09.2503 ex 0303 39 85 80 Πλατύψαρα (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferrugi
nea, Lepidopsetta polyxystra), κατεψυγμένα, για μεταποίηση 

7 500 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

09.2504 0302 11 20  Πέστροφα των ειδών Oncorhynchus mykiss, με κεφάλι και βράγχια, κενές, που ζυγίζουν περισσότερο 
από 1,2 kg το τεμάχιο, ή αποκεφαλισμένες, χωρίς βράγχια και κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1 
kg το τεμάχιο 

10 000 5 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

09.2505 ex 0303 54 10 95 Κολιός (Scomber japonicus), ολόκληρος, φιλέτα και πτερύγια, για μεταποίηση 5 000 7,5 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 0304 89 49 20 

ex 0304 99 99 12 

09.2746 ex 0302 89 90 30 Κόκκινος λουτιάνος (Lutjanus purpureus), νωπός, διατηρημένος με απλή ψύξη, για μεταποίηση 1 500 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

09.2748 ex 0302 91 00 96 Αυγά ψαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, για μετα
ποίηση 

5 700 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 0303 91 90 96 

ex 0305 20 00 41 

09.2750 ex 0305 20 00 35 Αυγά ψαριών, πλυμένα, απαλλαγμένα από τις συναφείς ίνες και σπλάχνα, και απλώς αλατισμένα ή σε 
άλμη, για την παρασκευή υποκατάστατων χαβιαριού 

1 200 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

09.2754 ex 0303 59 10 10 Γαύρος (Engraulis anchoita και Engraulis capensis), κατεψυγμένος, για μεταποίηση 500 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

09.2759 ex 0302 51 10 20 Μπακαλιάρος (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψάρια του είδους Boreogadus 
saida, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
για μεταποίηση 

110 000 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 0302 51 90 10 

ex 0302 59 10 10 

ex 0303 63 10 10 

ex 0303 63 30 10 

ex 0303 63 90 10 

ex 0303 69 10 10 
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Αύξων αριθ. Κωδικός ΣΟ Κωδικός 
TARIC Περιγραφή Ετήσια ποσόστωση 

(σε τόνους)  (1) 
Ποσοστωτι-
κός δασμός 

Περίοδος 
ποσόστωσης 

09.2760 ex 0303 66 11 10 Μερλούκιος (Merluccius spp. με εξαίρεση τα είδη Merluccius merluccius, Urophycis spp.) και κοκκινο
φίδιο (Genypterus blacodes και Genypterus capensis), κατεψυγμένα, για μεταποίηση 

10 000 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 0303 66 12 10 

ex 0303 66 13 10 

ex 0303 66 19 11 

91 

ex 0303 89 70 10 

ex 0303 89 90 30 

09.2761 ex 0304 79 50 10 Γρεναδιέρος της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus spp.), κατεψυγμένα φιλέτα και άλλο κατεψυγμένο 
κρέας, για μεταποίηση 

17 500 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 0304 79 90 11 

17 

ex 0304 95 90 11 

17 

09.2762 ex 0306 11 10 10 Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), ζωντανές, διατηρημένες με απλή ψύξη, κατε
ψυγμένες, για μεταποίηση 

200 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 0306 11 90 20 

ex 0306 31 00 10 

09.2765 ex 0305 62 00 20 Μπακαλιάρος (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψάρια του είδους Boreogadus 
saida, αλατισμένα ή σε άλμη, αλλά όχι αποξηραμένα ή καπνιστά, για μεταποίηση 

2 000 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

25 

29 

ex 0305 69 10 10 

09.2770 ex 0305 63 00 10 Γαύρος (Engraulis anchoita), αλατισμένος ή σε άλμη, αλλά όχι αποξηραμένος ή καπνιστός, για μετα
ποίηση 

1 500 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

09.2772 ex 0304 93 10 10 Σουρίμι, κατεψυγμένο, για μεταποίηση 60 000 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 0304 94 10 10 

ex 0304 95 10 10 

ex 0304 99 10 10 
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Αύξων αριθ. Κωδικός ΣΟ Κωδικός 
TARIC Περιγραφή Ετήσια ποσόστωση 

(σε τόνους)  (1) 
Ποσοστωτι-
κός δασμός 

Περίοδος 
ποσόστωσης 

09.2774 ex 0304 74 15 10 Μπακαλιάρος του Ειρηνικού (Merluccius productus) και μπακαλιάρος της Αργεντινής (μπακαλιάρος του 
Νοτιοδυτικού Ατλαντικού) (Merluccius hubbsi), κατεψυγμένα φιλέτα και άλλο κατεψυγμένο κρέας, για 
μεταποίηση 

40 000 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 0304 74 19 10 

ex 0304 95 50 10 

20 

09.2776 ex 0304 71 10 10 Μπακαλιάρος (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), κατεψυγμένα φιλέτα και κατεψυγμένο κρέας, για 
μεταποίηση 

50 000 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 0304 71 90 10 

ex 0304 95 21 10 

ex 0304 95 25 10 

09.2777 ex 0303 67 00 10 Μπακαλιάρος της Αλάσκας (Theragra chalcogramma), κατεψυγμένα φιλέτα και άλλο κατεψυγμένο 
κρέας, για μεταποίηση 

340 000 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 0304 75 00 10 

ex 0304 94 90 10 

09.2778 ex 0304 83 90 21 Πλατύψαρα, (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferrugi
nea, Lepidopsetta polyxystra)κατεψυγμένα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, για μεταποίηση 

10 000 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 0304 99 99 65 

09.2785 ex 0307 43 91 10 Σώματα  (2) καλαμαριών (Ommastrephes spp. - με εξαίρεση τα είδη Todarodes sagittatus (συνώνυμο 
Ommastrephes sagittatus) – Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) και Illex spp., κατεψυγμένα, με το 
δέρμα και τα πτερύγια, για μεταποίηση 

20 000 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 0307 43 92 10 

ex 0307 43 99 21 

09.2786 ex 0307 43 91 20 Καλαμάρι (Ommastrephes spp. - με εξαίρεση τα είδη Todarodes sagittatus (συνώνυμο Ommastrephes 
sagittatus) – Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) και Illex spp., κατεψυγμένα, ολόκληρα ή τα πλοκάμια 
και τα πτερύγια, για μεταποίηση 

5 000 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 0307 43 92 20 

ex 0307 43 99 29 

09.2788 ex 0302 41 00 10 Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), βάρους άνω των 100 g ανά τεμάχιο ή πλευρά ρέγγας βάρους 
άνω των 80 g ανά τεμάχιο, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα, για μεταποίηση 

10 000 0 % 1.10.2021- 
14.02.2022 
1.10.2022- 
14.02.2023 
1.10.2023- 
31.12.2023 

ex 0303 51 00 10 

ex 0304 59 50 10 

ex 0304 99 23 10 
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Αύξων αριθ. Κωδικός ΣΟ Κωδικός 
TARIC Περιγραφή Ετήσια ποσόστωση 

(σε τόνους)  (1) 
Ποσοστωτι-
κός δασμός 

Περίοδος 
ποσόστωσης 

09.2790 ex 1604 14 26 10 Φιλέτα τόνου και παλαμίδας γνωστά ως «καρρέ» τόνου ή παλαμίδας, για μεταποίηση 35 000 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 1604 14 36 10 

ex 1604 14 46 11 

21 

92 

94 

09.2792 ex 1604 12 99 16 Ρέγγες, με καρυκεύματα και/ή ξίδι, σε άλμη, διατηρημένες σε βυτία τουλάχιστον 70 kg καθαρού 
στραγγισμένου βάρους, για μεταποίηση 

5 000 10 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

09.2794 ex 1605 21 90 45 Γαρίδες των ειδών Pandalus borealis και Pandalus montagui, βρασμένες και αποφλοιωμένες, για μετα
ποίηση 

4 500 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

62 

ex 1605 29 00 50 

55 

09.2798 ex 0306 16 99 20 Γαρίδες των ειδών Pandalus borealis και Pandalus montagui, με το όστρακό τους, νωπές, διατηρημένες 
με απλή ψύξη ή κατεψυγμένες, για μεταποίηση 

2 000 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

30 

ex 0306 35 90 12 

14 

92 

93 

09.2800 ex 1605 21 90 55 Γαρίδες του είδους Pandalus jordani, βρασμένες και αποφλοιωμένες, για μεταποίηση 2 000 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 1605 29 00 60 

09.2802 ex 0306 17 92 20 Γαρίδες των ειδών Penaeus vannamei και Penaeus monodon, με ή χωρίς το όστρακό τους, νωπές, διατη
ρημένες με απλή ψύξη ή κατεψυγμένες, μη βρασμένες, για μεταποίηση 

48 000 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 0306 36 90 30 

09.2804 ex 1605 40 00 40 Ουρές από ποταμοκαραβίδες του είδους Procαmbarus clαrkii, μαγειρεμένες, για μεταποίηση 2 500 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

09.2821 0307 43 33  Καλαμάρια του είδους Loligo pealei, κατεψυγμένα 1 000 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 
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Αύξων αριθ. Κωδικός ΣΟ Κωδικός 
TARIC Περιγραφή Ετήσια ποσόστωση 

(σε τόνους)  (1) 
Ποσοστωτι-
κός δασμός 

Περίοδος 
ποσόστωσης 

09.2822 ex 0303 11 00 20 Σολομοί Ειρηνικού των ειδών Oncorhynchus nerka [σολομός Sockeye (κόκκινος σολομός)], Oncor
hynchus kisutch, Oncorhynchus keta και Oncorhynchus tschawytscha, αποκεφαλισμένοι και εκσπλαχνι
σμένοι και υπό μορφή φιλέτων, κατεψυγμένοι, για μεταποίηση 

10 000 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 0303 12 00 20 

ex 0304 81 00 20 

09.2823 ex 0303 81 15 10 Κεντρόνι (Squalus acanthias), ολόκληρο, φιλέτο και άλλη σάρκα ψαριών, κατεψυγμένα, για μεταποίηση 2 000 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 0304 88 11 10 

ex 0304 96 10 10 

092824 ex 0302 52 00 10 Μπακαλιάρος εγκλεφίνος (Melanogrammus aeglefinus), νωπός, διατηρημένος με απλή ψύξη ή κατεψυ
γμένος αποκεφαλισμένος, χωρίς βράγχια και εκσπλαχνισμένος, για μεταποίηση 

3 500 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 0303 64 00 10 

09.2826 ex 0306 17 99 10 Γαρίδες του είδους Pleoticus muelleri, με ή χωρίς το όστρακό τους, νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη 
ή κατεψυγμένες, για μεταποίηση 

8 000 0 % 1.1.2021- 
31.12.2023 

ex 0306 36 90 20 

(1) Εκφρασμένη σε καθαρό βάρος, εκτός αν ορίζεται άλλως. 
(2) Σώμα του κεφαλόποδου ή του καλαμαριού, ακέφαλο και χωρίς πλοκάμια, με το δέρμα και τα πτερύγια.   
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