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ΤΟΜΕΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ │ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 

Ενηµερωτικό Έντυπο 
 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ  
 

Η έκδοση του ενηµερωτικού εντύπου αυτού έχει σαν σκοπό την 
πληροφόρηση των εµπορευόµενων σχετικά µε την νοµική βάση στο τοµέα της 
Ζάχαρης. 
 
Νοµική βάση του τοµέα της ζάχαρης αποτελεί ο Κανονισµός (ΕΚ) 1234/2007 
του Συµβουλίου, ο Κανονισµός (ΕΚ) 891/2009 της Επιτροπής, ο Κανονισµός 
(ΕΚ) 828/2009 και ο Κανονισµός (ΕΚ) 1528/2007 της Επιτροπής µε τις 
εκάστοτε τροποποιήσεις τους.  
 
 

2 ΓΕΝΙΚΑ  
 
Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς στον τοµέα της ζάχαρης διέπει τα προϊόντα που 
φαίνονται πιο κάτω (άρθρο 1γ , Κανονισµός (ΕΚ) 1234/2007): 
 
Πίνακας 1  
 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εµπορευµάτων 

α)   1212 91 
 
       1212 99 20 

Ζαχαρότευτλα 
 
Ζαχαροκάλαµα 
 

β)   1701 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη 
χηµικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση 
 

γ)   1702 20 
 
      1702 60 95 και 
      1702 90 95 
 
 
       1702 90 60 
 
       1702 90 71 
 
 
        2106 90 59 

Ζάχαρη και σιρόπι σφενδάµνου 
 
Αλλα ζάχαρα σε στερεά µορφή και σιρόπια ζάχαρης χωρίς 
προσθήκη αρωµατικών ή χρωστικών ουσιών, εξαιρουµένων της 
λακτόζης, της γλυκόζης, της µαλτοδεξτρίνης και της ισογλυκόζης 
 
Υποκατάστατα µελιού, αναµειγµένα ή µη µε φυσικό µέλι 
 
Kαραµελωµένα σάκχαρα και µελάσσες, που περιέχουν  κατά βάρος, 
σε ξηρά κατάσταση, 50% ή περισσότερη σακχαρόζη 
 
Σιρόπια ζάχαρης αρωµατισµένα, αρωµατισµένα ή µε προσθήκη 
χρωστικών ουσιών, µε εξαίρεση τα σιρόπια ισογλυκόζης, λακτόζης, 
γλυκόζης και µαλτοδεξτρίνης 
 

δ)  1702 30 10 
       1702 40 10 
       1702 60 10 
       1702 90 30 
 

Ισογλυκόζη 

ε)  1702 60 80 Σιρόπι ινουλίνης 
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       1702 90 80 
 
στ)   1703 Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον 

εξευγενισµό (ραφινάρισµα) της ζάχαρης 
 

ζ) 2106 90 30 Σιρόπια ισογλυκόζης, αρωµατισµένα ή µε την προσθήκη 
χρωµατιστών ουσιών 
 

η) 2303 20 Πολτοί τεύτλων, υπολείµµατα ζαχαροκαλάµου και άλλα απορρίµµατα 
από την παραγωγή ζάχαρης 
 

 
 
 

3 Α∆ΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
 

Οι εισαγωγές που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των δασµολογικών 
ποσοστώσεων υπόκεινται στην προσκόµιση άδειας εισαγωγής. 

 
 

4 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ  
  
A. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 891/2009  
 
Το Ενηµερωτικό έντυπο αφορά το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των 
δασµολογικών ποσοστώσεων που εκτίθενται στο παράρτηµα Ι για τις 
εισαγωγές προϊόντων ζάχαρης που αναφέρονται στη: 
1. Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL (Ευρωπαϊκές Κοινότητες) 
2. Ζάχαρη Βαλκανίων  
3. Ζάχαρη έκτακτης εισαγωγής  
4. Βιοµηχανική ζάχαρη εισαγωγής 
5. Ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής και ζάχαρη βιοµηχανικής εισαγωγής  
 
Οι δασµολογικές ποσοστώσεις ανοίγονται σε ετήσια βάση για την περίοδο 
από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου του επόµενου έτους.  
 
Η ποσότητα των προϊόντων, ο αύξων αριθµός και ο τελωνιακός δασµός 
ορίζονται στο Παράρτηµα Ι . 
 
Η περίοδος δασµολογικών ποσοστώσεων χωρίζεται σε υποπεριόδους ενός 
µηνός.  Οι ποσότητες για τις υποπεριόδους έχουν ως εξής: 
- 100 % για την πρώτη υποπερίοδο 
- 0% για τις υπόλοιπες υποπεριόδους. 
 
4.1 ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
 
4.1.1 Υποβολή Αιτήσεων   
Ο αιτών καταθέτει την αίτηση πιστοποιητικού στην αρµόδια αρχή του κράτους 
µέλους στο οποίο είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα ΦΠΑ. 
 
Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής υποβάλλονται τις πρώτες επτά 
ηµέρες κάθε µήνα, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή. 
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4.1.2 Ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στις αιτήσεις αδειών 

εισαγωγής και στις άδειες εισαγωγής 
  
Στη θέση 8,  την χώρα καταγωγής  
Για τη ζάχαρη παραχωρήσεων CXL µε αύξοντες αριθµούς 09.4317, 09.4318, 
09.4319 και 09.4321 και για τη ζάχαρη Βαλκανίων, σηµειώνεται µε σταυρό η 
λέξη «ΝΑΙ» στη θέση 8. Τα πιστοποιητικά αυτά δηµιουργούν υποχρέωση 
εισαγωγής από την προσδιοριζόµενη χώρα. 
 
Στη θέση 16, τον οκταψήφιο κωδικό ΣΟ   
 
Στις θέσεις 17 και 18, την ποσότητα  σε κιλά «βάρους ως έχει» 
 
Στη θέση 20,  
i) «ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισµα» ή ζάχαρη που δεν 
προορίζεται για ραφινάρισµα»  
ii) Για τη ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, µία από τις ενδείξεις που 
απαριθµούνται στο µέρος Α του παραρτήµατος ΙΙΙ 

Για τη ζάχαρη Βαλκανίων, µία από τις ενδείξεις που απαριθµούνται στο 
µέρος Β του παραρτήµατος ΙΙΙ 

Για τη ζάχαρη έκτακτης εισαγωγής, µία από τις ενδείξεις που 
απαριθµούνται στο µέρος Γ του παραρτήµατος ΙΙΙ 

Για τη βιοµηχανική ζάχαρη εισαγωγής, µία από τις ενδείξεις που 
απαριθµούνται στο µέρος ∆ του παραρτήµατος ΙΙΙ 
iii) την περίοδο εµπορίας την οποία αφορούν 
 
Στη θέση 24, τον σχετικό δασµό. 
 
4.1.3 Υποχρεώσεις  που συνδέονται µε την υποβολή αίτησης άδειας 

εισαγωγής 
 
4.1.3.1 Υποβολή αποδεικτικών στοιχείων βάση του Κανονισµού (ΕΚ)    

1301/2006, άρθρο 5:  
 
Οι αιτούντες υποβάλλουν, κατά τη στιγµή της πρώτης αίτησής τους για µια 
δεδοµένη δασµολογική ποσόστωση εισαγωγής, στις αρµόδιες αρχές του 
κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι και στο οποίο είναι 
εγγεγραµµένοι στα µητρώα ΦΠΑ, την αίτηση συνοδευόµενη από στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι, κατά τη στιγµή υποβολής της αιτήσεώς τους, έχουν 
ασχοληθεί µε το εµπόριο προϊόντων, καλυπτόµενων από τη σχετική κοινή 
οργάνωση αγοράς, µε τρίτες χώρες: 
— κατά το 12µηνο που προηγείται άµεσα της στιγµής υποβολής της 
συγκεκριµένης αιτήσεως, και 
— κατά το 12µηνο που προηγείται άµεσα του 12µήνου που αναφέρεται 
στην πρώτη περίπτωση. 
 
Η εµπορική δραστηριότητα µε τρίτες χώρες αποδεικνύεται αποκλειστικά είτε 
µε την προσκόµιση των τελωνειακών εγγράφων θέσης σε ελεύθερη 
κυκλοφορία, δεόντως θεωρηµένων από τις τελωνειακές αρχές, στα οποία ο 
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αιτών αναφέρεται ως παραλήπτης, είτε µε την προσκόµιση του τελωνειακού 
εγγράφου εξαγωγής, δεόντως θεωρηµένου από τις τελωνειακές αρχές. 
 
Εκτελωνιστές ή αντιπρόσωποι δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για 
πιστοποιητικά εισαγωγής στο πλαίσιο των ποσοστώσεων. 
 
4.1.4.2 Για τη ζάχαρη παραχωρήσεων CXL µε αύξοντες αριθµούς 

09.4317, 09.4318, 09.4319 και 09.4320: 
  

Οι αιτήσεις συνοδεύονται  από τη δέσµευση του αιτούντος να ραφινάρει τις εν 
λόγω ποσότητες ζάχαρης πριν από το τέλος του τρίτου µήνα που ακολουθεί 
τον µήνα κατά τον οποίο λήγει η ισχύς της σχετικής άδειας. 
 
4.1.4.3 Για τη ζάχαρη παραχωρήσεων CXL µε αύξοντες αριθµούς και για 

τη ζάχαρη Βαλκανίων: 
 
Oι αιτήσεις συνοδεύονται από το πρωτότυπο του πιστοποιητικού εξαγωγής 
που χορηγείται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους εξαγωγής σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα που παρατίθεται στο Παράρτηµα IΙΙ για ποσότητα ίση µε αυτή που 
αναφέρεται στην αίτηση πιστοποιητικού.  
 
Η ποσότητα που αναγράφεται στις αιτήσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει την 
ποσότητα που αναγράφεται στα πιστοποιητικά εξαγωγής. 
 
 
4.1.5 Εγγύηση  
 
Απαιτείται η σύσταση εγγύησης ύψους 20 ευρώ ανά τόνο της ποσότητας 
ζάχαρης που αναγράφεται στη θέση 17 της αίτησης άδειας. 
 
 
Σηµείωση:   
 
Ο Κ.Ο.Α.Π αποδέχεται τα εξής µόνο πιο κάτω είδη εγγυήσεων: 

- είτε κατάθεση στη τράπεζα Άλφα στον λογαριασµό µε ονοµασία «Εγγυήσεις 
Μέτρο Έκδοσης Αδειών» µε αριθµό «202-101-004116-9» και αριθµό ΙΒΑΝ «CY85 
0090 0202 0002 0210 1004 1169» µε την ένδειξη «εγγύηση για αίτηση 
πιστοποιητικού αριθ.................» 
 
- είτε σύσταση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής χωρίς ηµεροµηνία λήξης προς 
όφελος του Κ.Ο.Α.Π. σύµφωνα µε το δείγµα που παρατίθεται 

  
4.1.6 Έκδοση πιστοποιητικών  
Οι άδειες εκδίδονται από την 23η ηµέρα  και το αργότερο µέχρι το τέλος του 
µήνα υποβολής των αιτήσεων.  
 
4.1.7 ∆ιάρκεια Ισχύος   
Οι άδειες ισχύουν µέχρι το τέλος του τρίτου µήνα που ακολουθεί τον µήνα 
κατά τον οποίο εκδόθηκαν όχι όµως µετά την 30η Σεπτεµβρίου, µε εξαίρεση 
τη ζάχαρη έκτακτης εισαγωγής και τη βιοµηχανική ζάχαρη εισαγωγής, για τις 
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οποίες οι άδειες ισχύουν µέχρι το τέλος της περιόδου εµπορίας για την οποία 
έχουν εκδοθεί. 
 
4.1.8 Eιδικές διατάξεις για τη ζάχαρη έκτακτης εισαγωγής και τη 

βιοµηχανική ζάχαρη εισαγωγής 
 
4.2.8.1 Επιχειρήσεις Μεταποίησης Βιοµηχανικής Ζάχαρης Εισαγωγής 
 
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για βιοµηχανική ζάχαρη εισαγωγής 
υποβάλλονται µόνο από τις επιχειρήσεις µεταποίησης κατά την έννοια του 
άρθρου 2 δ) Κανονισµός (ΕΚ) 967/2006 
“µεταποιητής: µια επιχείρηση µεταποίησης της πρώτης ύλης σε ένα ή περισσότερα από τα 

προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα, η οποία έχει λάβει έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 

5 του παρόντος κανονισµού” 
έστω και αν δεν έχουν πραγµατοποιήσει συναλλαγές µε τρίτες χώρες κατά 
παρέκκλιση του άρθρου 5 του Κανονισµού (ΕΚ) 1301/2006. 
 
4.2.8.2 Χρήση των πιστοποιητικών εισαγωγής για βιοµηχανική ζάχαρη 
 
1. Πιστοποιητικά εισαγωγής για βιοµηχανική ζάχαρη που έχουν εκδοθεί 
για τους κωδικούς ΣΟ 1701 99 10 ή 1701 99 90 είναι δυνατό να 
χρησιµοποιηθούν για την εισαγωγή προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1701 11 90, 
1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10 ή 1701 99 90. 
 
2. Η βιοµηχανική ζάχαρη εισαγωγής χρησιµοποιείται για την παραγωγή 
προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ. 
 

3. Τα άρθρα 11-Βιβλία του Μεταποιητή, 12-Ελέγχοι των Μεταποιητών και 
13-Κυρώσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 967/2006 εφαρµόζονται στη 
βιοµηχανική ζάχαρη εισαγωγή.  

 
4. Οι επιχειρήσεις µεταποίησης προσκοµίζουν ικανοποιητικά για τις 
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους αποδεικτικά στοιχεία ότι χρησιµοποίησαν 
τις εισαχθείσες ποσότητες ως βιοµηχανική ζάχαρη για την παραγωγή των 
προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ  και σύµφωνα µε την έγκριση 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 του εν λόγω κανονισµού 1.  

«Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών χορηγούν την έγκριση, κατόπιν αιτήσεώς τους, στις 
επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν ικανότητα χρησιµοποίησης της βιοµηχανικής πρώτης ύλης 
για την παρασκευή ενός από τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα και οι οποίες 
αναλαµβάνουν την υποχρέωση ιδίως: 
α) να τηρούν τα βιβλία σύµφωνα µε το άρθρο 11· 
β) να παρέχουν, κατόπιν αιτήσεως των εν λόγω αρχών, κάθε πληροφορία ή δικαιολογητικό 
έγγραφο χρήσιµο για τη διαχείριση και τον έλεγχο της καταγωγής και της χρησιµοποίησης των 
σχετικών πρώτων υλών· 
γ) να επιτρέπουν στις εν λόγω αρχές τη διενέργεια των ενδεδειγµένων διοικητικών και φυσικών 
ελέγχων.» 

Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία περιλαµβάνουν την αυτόµατη καταχώριση 
στα ηλεκτρονικά αρχεία κατά τη διάρκεια ή κατά το τέλος της παραγωγικής 
διαδικασίας των ποσοτήτων των σχετικών προϊόντων.  

5. Αν οι επιχειρήσεις µεταποίησης δεν προσκοµίσουν τα αποδεικτικά 
στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4 µέχρι το τέλος του έβδοµου 
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µήνα που έπεται της εισαγωγής, καταβάλλουν, ανά ηµέρα καθυστέρησης, 
ποσό 5 EUR ανά τόνο της σχετικής ποσότητας.  

6. Αν οι επιχειρήσεις µεταποίησης δεν προσκοµίσουν την απόδειξη που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 στο τέλος του ένατου µήνα που έπεται της 
εισαγωγής, η σχετική ποσότητα θεωρείται ότι υπερβαίνει τη δηλωθείσα 
ποσότητα κατά την έννοια του άρθρου 13-Κυρώσεις του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 967/2006.  

 

4.1.9 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ  
 

4.2.9.1 Καθεστώς εργοστασίων ραφιναρίσµατος αποκλειστικής 
παραγωγής  

• Μόνο τα εργοστάσια ραφιναρίσµατος αποκλειστικής παραγωγής 
δύνανται να υποβάλουν αίτηση πιστοποιητικών εισαγωγής για ζάχαρη που 
προορίζεται για ραφινάρισµα µε ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου ισχύος 
που περιλαµβάνεται στους τρεις πρώτους µήνες κάθε περιόδου εµπορίας. 
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 δεύτερη παράγραφος, τα εν λόγω 
πιστοποιητικά ισχύουν µέχρι το τέλος της περιόδου εµπορίας για την οποία 
έχουν εκδοθεί.  

• Σε περίπτωση που, πριν από την 1η Ιανουαρίου κάθε περιόδου 
εµπορίας, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για ζάχαρη που προορίζεται 
για ραφινάρισµα για την εν λόγω περίοδο εµπορίας αφορούν ποσότητες ίσες 
ή µεγαλύτερες των συνολικών ποσοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 153 
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η Επιτροπή ενηµερώνει 
τα κράτη µέλη ότι το όριο των παραδοσιακών αναγκών εφοδιασµού για την εν 
λόγω περίοδο εµπορίας έχει επιτευχθεί σε κοινοτικό επίπεδο.  

Από την ηµεροµηνία της εν λόγω κοινοποίησης, η παράγραφος 1 δεν 
εφαρµόζεται για τη σχετική περίοδο εµπορίας.  

 

4.2.9.2 Αποδεικτικά στοιχεία για το ραφινάρισµα και κυρώσεις  

1. Κάθε αρχικός κάτοχος πιστοποιητικού εισαγωγής για ζάχαρη που 
προορίζεται για ραφινάρισµα παρέχει, εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία 
λήξης ισχύος του πιστοποιητικού εισαγωγής, στο κράτος µέλος στο οποίο 
εξέδωσε το εν λόγω πιστοποιητικό, επαρκή για το εν λόγω κράτος µέλος 
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το ραφινάρισµα πραγµατοποιήθηκε κατά 
την περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3.  

Σε περίπτωση που δεν προσκοµιστούν τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία, η 
αιτούσα επιχείρηση καταβάλλει, πριν από την 1η Ιουνίου που έπεται της 
σχετικής περιόδου εµπορίας, ποσό ίσο µε 500 EUR ανά τόνο για τις σχετικές 
ποσότητες ζάχαρης, εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι ανωτέρας βίας.  

2. Κάθε παραγωγός ζάχαρης εγκεκριµένος σύµφωνα µε το άρθρο 57 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 δηλώνει στην αρµόδια αρχή του κράτους 
µέλους, πριν από την 1η Μαρτίου που έπεται της σχετικής περιόδου 
εµπορίας, τις ποσότητες ζάχαρης τις οποίες υπέβαλε σε ραφινάρισµα κατά 
την εν λόγω περίοδο, προσδιορίζοντας τα εξής:  
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α) τις ποσότητες ζάχαρης οι οποίες αντιστοιχούν στα πιστοποιητικά 
εισαγωγής για τη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισµα,  

β) τις ποσότητες ζάχαρης οι οποίες παρήχθησαν στην Κοινότητα, δηλώνοντας 
τους αριθµούς αναφοράς της εγκεκριµένης επιχείρησης που παρήγαγε τη 
ζάχαρη,  

γ) τις άλλες ποσότητες ζάχαρης, δηλώνοντας την καταγωγή τους.  

 
Οι παραγωγοί καταβάλλουν, πριν από την 1η Ιουνίου που έπεται της σχετικής 
περιόδου εµπορίας, ποσό ίσο µε 500 ευρώ ανά τόνο για τις ποσότητες 
ζάχαρης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) για τις οποίες δεν 
µπορούν να παράσχουν στο κράτος µέλος επαρκή στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι το ραφινάρισµα πραγµατοποιήθηκε για βάσιµους και 
εξαιρετικούς τεχνικούς λόγους. 
 
  
Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 828/2009  
 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει, για τις περιόδου εµπορίας 2009/2010 έως 
2014/2015, λεπτοµερείς κανόνες για τις εισαγωγές προϊόντων της 
δασµολογικής κλάσης 1701 τα οποία κατάγονται από περιφέρειες ή κράτη του 
παραρτήµατος IV. 

Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες που συγκαταλέγονται στις λιγότερο 
αναπτυγµένες χώρες (ΛΑΧ) είναι απαλλαγµένες από δασµούς και 
ποσοστώσεις και φέρουν τους αριθµούς αναφοράς που περιλαµβάνονται στο 
παράρτηµα IV µέρος I.  

Οι εισαγωγές από τις χώρες ΑΚΕ που δεν συγκαταλέγονται στις λιγότερο 
αναπτυγµένες χώρες (εκτός ΛΑΧ) απαλλάσσονται από δασµούς µε την 
επιφύλαξη του µεταβατικού µηχανισµού διασφάλισης για τη ζάχαρη και 
φέρουν τους αριθµούς αναφοράς που αναφέρονται στο παράρτηµα IV µέρος 
II. Καθορίζεται περιφερειακό όριο διασφάλισης στο παράρτηµα IV µέρος II για 
κάθε περίοδο εµπορίας (σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 2 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007). 

 

5.1 Ορισµοί 

 Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:  

α) «βάρος ως έχει», το βάρος της ζάχαρης σε φυσική κατάσταση·  

β) «ραφινάρισµα», η διεργασία µεταποίησης της ακατέργαστης ζάχαρης σε 
λευκή ζάχαρη, (όπως ορίζεται στα σηµεία 1 και 2 του παραρτήµατος III µέρος 
II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007) καθώς και κάθε ισοδύναµη τεχνική 
διεργασία στην οποία υποβάλλεται η χύδην λευκή ζάχαρη.  
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5.2 Α∆ΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
 
5.2.1 Υποβολή Αιτήσεων   
Οι αιτήσεις για τα πιστοποιητικά εισαγωγής υποβάλλονται εβδοµαδιαίως από 
την ∆ευτέρα έως την Παρασκευή, ξεκινώντας από τη δεύτερη ∆ευτέρα του 
Σεπτεµβρίου πριν από την περίοδο εµπορίας για την οποία υποβάλλονται. 

 

5.2.2 Ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στις αιτήσεις αδειών 
εισαγωγής και στις άδειες εισαγωγής 

 

Τόσο οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής όσο και τα πιστοποιητικά 
εισαγωγής περιλαµβάνουν τις ακόλουθες ενδείξεις:  

στη θέση 8: τη χώρα καταγωγής (µία από τις χώρες που περιλαµβάνονται στο 
παράρτηµα I του παρόντος κανονισµού). Η λέξη «ναι» σηµειώνεται µε 
σταυρό·  

στη θέση 16: ένα µοναδικό οκταψήφιο κωδικό ΣΟ·  

στις θέσεις 17 και 18: την ποσότητα της ζάχαρης σε ισοδύναµο λευκής 
ζάχαρης·  

στη θέση 20:  

i)  «ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισµα» ή «ζάχαρη που δεν 
προορίζεται για ραφινάρισµα»·  

ii) «Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 828/2009, EB A/ΕΡΑ. Αύξων 
αριθµός (να συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός σύµφωνα µε το παράρτηµα 
ΙV)» 

iii)  την περίοδο εµπορίας την οποία αφορούν·  

στη θέση 24:  

«Τελωνειακός δασµός «0» — Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 828/2009 της ΕΕ» 

 

5.2.3 Υποχρεώσεις  που συνδέονται µε την υποβολή αίτησης άδειας 
εισαγωγής 

 
5.2.3.1 Υποβολή αποδεικτικών στοιχείων βάση του Κανονισµού (ΕΚ)    

1301/2006, άρθρο 5:  
 
Οι αιτούντες υποβάλλουν, κατά τη στιγµή της πρώτης αίτησής τους για µια 
δεδοµένη δασµολογική ποσόστωση εισαγωγής, στις αρµόδιες αρχές του 
κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι και στο οποίο είναι 
εγγεγραµµένοι στα µητρώα ΦΠΑ, την αίτηση συνοδευόµενη από στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι, κατά τη στιγµή υποβολής της αιτήσεώς τους, έχουν 
ασχοληθεί µε το εµπόριο προϊόντων, καλυπτόµενων από τη σχετική κοινή 
οργάνωση αγοράς, µε τρίτες χώρες: 
— κατά το 12µηνο που προηγείται άµεσα της στιγµής υποβολής της 
συγκεκριµένης αιτήσεως, και 
— κατά το 12µηνο που προηγείται άµεσα του 12µήνου που αναφέρεται 
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στην πρώτη περίπτωση. 
 
Η εµπορική δραστηριότητα µε τρίτες χώρες αποδεικνύεται αποκλειστικά είτε 
µε την προσκόµιση των τελωνειακών εγγράφων θέσης σε ελεύθερη 
κυκλοφορία, δεόντως θεωρηµένων από τις τελωνειακές αρχές, στα οποία ο 
αιτών αναφέρεται ως παραλήπτης, είτε µε την προσκόµιση του τελωνειακού 
εγγράφου εξαγωγής, δεόντως θεωρηµένου από τις τελωνειακές αρχές. 
 
Εκτελωνιστές ή αντιπρόσωποι δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για 
πιστοποιητικά εισαγωγής στο πλαίσιο των ποσοστώσεων. 
 

Ωστόσο, η υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων που προβλέπεται στο εν 
λόγω άρθρο ενδέχεται να µην απαιτείται για τις επιχειρήσεις που έχουν 
εγκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 952/2006.  

«Είναι δυνατόν να λάβουν έγκριση οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν σχετική αίτηση και ασκούν 

δραστηριότητα: 
α) παρασκευαστή ζάχαρης· 
β) παρασκευαστή ισογλυκόζης· 
γ) παρασκευαστή σιροπιού ινουλίνης· 
δ) εργοστασίου ραφιναρίσµατος αποκλειστικής παραγωγής, κατά την έννοια του άρθρου 2 σηµείο 
13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. 

 
5.2.3.2 Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής συνοδεύονται από:  
 

• Oι αιτήσεις συνοδεύονται από το πρωτότυπο του πιστοποιητικού 
εξαγωγής που χορηγείται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους εξαγωγής 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθεται στο Παράρτηµα IΙΙ για ποσότητα 
ίση µε αυτή που αναφέρεται στην αίτηση πιστοποιητικού.  
 
Η ποσότητα που αναγράφεται στις αιτήσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει την 
ποσότητα που αναγράφεται στα πιστοποιητικά εξαγωγής. 
 

Τα πιστοποιητικά εξαγωγής είναι δυνατό να αντικατασταθούν από 
επικυρωµένα αντίγραφα, που εκδίδουν οι αρµόδιες αρχές της τρίτης χώρας 
εξαγωγής, των εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν την καταγωγή. 

 

• Στην περίπτωση της ζάχαρης που προορίζεται για ραφινάρισµα, την 
ανάληψη δέσµευσης από την αιτούσα επιχείρηση να προβεί σε ραφινάρισµα 
των εν λόγω ποσοτήτων ζάχαρης πριν από το τέλος του τρίτου µήνα που 
έπεται εκείνου κατά τον οποίο λήγει η ισχύς του σχετικού πιστοποιητικού 
εισαγωγής·  

 

• για τις περιόδους εµπορίας 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, τη 
δέσµευση της αιτούσας επιχείρησης να αγοράσει τη ζάχαρη σε τιµή όχι 
χαµηλότερη από το 90 % της τιµής αναφοράς (µε βάση την τιµή c.i.f.) (άρθρο 
8 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007) για τη σχετική περίοδο 
εµπορίας καθώς και δεσµευτικό έγγραφο σχετικά µε τη συναλλαγή, 
υπογεγραµµένο τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον προµηθευτή.  

 



10  

5.2.3.3 Εγγύηση  
 
Απαιτείται η σύσταση εγγύησης ύψους 20 ευρώ ανά τόνο της ποσότητας 
ζάχαρης που αναγράφεται στη θέση 17 της αίτησης άδειας. 
 
Σηµείωση:   

 
Ο Κ.Ο.Α.Π αποδέχεται τα εξής µόνο πιο κάτω είδη εγγυήσεων: 

- είτε κατάθεση στη τράπεζα Άλφα στον λογαριασµό µε ονοµασία «Εγγυήσεις 
Μέτρο Έκδοσης Αδειών» µε αριθµό «202-101-004116-9» και αριθµό ΙΒΑΝ «CY85 
0090 0202 0002 0210 1004 1169» µε την ένδειξη «εγγύηση για αίτηση 
πιστοποιητικού αριθ.................» 
 
- είτε σύσταση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής χωρίς ηµεροµηνία λήξης προς 
όφελος του Κ.Ο.Α.Π. σύµφωνα µε το δείγµα που παρατίθεται 

  

5.2.4 Έκδοση αδειών 

Το αργότερο την Πέµπτη ή την Παρασκευή κάθε εβδοµάδας, τα κράτη µέλη 
εκδίδουν πιστοποιητικά για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί την 
προηγούµενη εβδοµάδα και έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή λαµβάνοντας 
υπόψη, εφόσον απαιτείται, τον συντελεστή κατανοµής που καθορίζει η 
Επιτροπή. ∆εν εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής για τις ποσότητες που δεν 
έχουν κοινοποιηθεί.  

 
5.2.5 ∆ιάρκεια Ισχύος   
 
5.2.5.1 Οι άδειες ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσής τους ή από την 1η 
Οκτωβρίου της περιόδου εµπορίας για την οποία εκδίδονται, οπότε 
λαµβάνεται υπόψη η µεταγενέστερη από τις δύο ηµεροµηνίες.  

Τα πιστοποιητικά ισχύουν µέχρι το τέλος του τρίτου µήνα από την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος τους, όχι όµως µετά τις 30 Σεπτεµβρίου της περιόδου 
εµπορίας για την οποία έχουν εκδοθεί.  

5.2.5.2 Όσον αφορά τα πιστοποιητικά εισαγωγής µε διάρκεια ισχύος που 
λήγει στις 30 Σεπτεµβρίου µιας περιόδου εµπορίας και κατόπιν αιτήµατος του 
κατόχου του πιστοποιητικού εισαγωγής, ο αρµόδιος φορέας του κράτους 
µέλους έκδοσης παρατείνει την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού εισαγωγής 
µέχρι τις 31 Οκτωβρίου αν ο κάτοχος υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία, όπως τη 
φορτωτική, τα οποία κρίνονται επαρκή από τον εν λόγω αρµόδιο φορέα του 
κράτους µέλους έκδοσης, και αποδεικνύουν ότι η ζάχαρη φορτώθηκε το 
αργότερο στις 15 Σεπτεµβρίου της εν λόγω περιόδου εµπορίας.  

 

5.2.6 Μεταβατικός µηχανισµός διασφάλισης για τη ζάχαρη  

 

5.2.6.1 Όταν η συνολική ποσότητα που προκύπτει από τις αιτήσεις 
πιστοποιητικών για τους αριθµούς αναφοράς 09.4231 έως 09.4247 
υπερβαίνει τα 3,5 εκατ. τόνους και η συνολική ποσότητα που προκύπτει από 
τις αιτήσεις πιστοποιητικών για τους αριθµούς αναφοράς 09.4241 έως 
09.4247 υπερβαίνει την ποσότητα που αναφέρεται στο παράρτηµα II για τη 
συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας, η Επιτροπή καθορίζει συντελεστή 
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κατανοµής για τους αριθµούς αναφοράς 09.4241 έως 09.4247 τον οποίο 
εφαρµόζει το κράτος µέλος στις ποσότητες που καλύπτονται από κάθε αίτηση 
για τους εν λόγω αριθµούς αναφοράς. Ο συντελεστής κατανοµής για έναν 
αριθµό αναφοράς υπολογίζεται κατ’ αναλογία προς τη διαθέσιµη ποσότητα 
του περιφερειακού ορίου διασφάλισης για τον εν λόγω αριθµό αναφοράς και 
τη σχετική περίοδο εµπορίας. Σε περίπτωση που, µετά την εφαρµογή των 
συντελεστών κατανοµής στις εβδοµαδιαίες αιτήσεις, η ποσότητα η οποία 
προκύπτει από τις αιτήσεις πιστοποιητικών για τους αριθµούς αναφοράς 
09.4231 έως 09.4247 είναι µικρότερη από 3,5 εκατ. τόνους ή η ποσότητα η 
οποία προκύπτει από τις αιτήσεις πιστοποιητικού για τους αριθµούς 
αναφοράς 09.4241 έως 09.4247 είναι µικρότερη από την ποσότητα που 
αναφέρεται στο παράρτηµα II για τη συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας, η 
µεγαλύτερη διαφορά κατανέµεται στους αριθµούς αναφοράς 09.4241 έως 
09.4247 µε συντελεστή κατανοµής µικρότερο από το 100 % κατ’ αναλογία 
προς την εβδοµαδιαία ποσότητα που δεν έχει κατανεµηθεί για τον σχετικό 
αριθµό αναφοράς. Για τους εν λόγω αριθµούς αναφοράς, ο συντελεστής 
κατανοµής επαναϋπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η επαυξηµένη αυτή 
κατανοµή.  

5.2.6.2 Σε περίπτωση καθορισµού συντελεστών κατανοµής σύµφωνα µε 
την παράγραφο 1, η Επιτροπή αναστέλλει την υποβολή αιτήσεων 
πιστοποιητικών µέχρι το τέλος της περιόδου εµπορίας για τους αριθµούς 
αναφοράς για τους οποίους έχει επιτευχθεί το περιφερειακό όριο διασφάλισης. 
Ωστόσο, η Επιτροπή ανακαλεί την αναστολή και δέχεται εκ νέου αιτήσεις όταν 
υπάρξουν και πάλι διαθέσιµες ποσότητες. 

 

5.2.7 Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία  
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που περιλαµβάνουν στη θέση 20 την ένδειξη 
«ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισµα» είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν 
για την εισαγωγή προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1701 11 10, 1701 91 00, 1701 
99 10 ή 1701 99 90.  
 
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που περιλαµβάνουν στη θέση 20 την ένδειξη 
«ζάχαρη που δεν προορίζεται για ραφινάρισµα» είναι δυνατό να 
χρησιµοποιηθούν για την εισαγωγή προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1701 11 90, 
1701 91 00, 1701 99 10 ή 1701 99 90.  

 

5.2.8 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 
  

5.2.8.1 Καθεστώς εργοστασίων ραφιναρίσµατος αποκλειστικής 
παραγωγής  

• Μόνο τα εργοστάσια ραφιναρίσµατος αποκλειστικής παραγωγής 
µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής για τη ζάχαρη 
που προορίζεται για ραφινάρισµα µε ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου 
ισχύος που περιλαµβάνεται στους τρεις πρώτους µήνες κάθε περιόδου 
εµπορίας. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν µέχρι το τέλος της περιόδου 
εµπορίας για την οποία εκδίδονται.  

• Σε περίπτωση που, πριν από την 1η Ιανουαρίου κάθε περιόδου 
εµπορίας, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για ζάχαρη που προορίζεται 
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για ραφινάρισµα για την εν λόγω περίοδο εµπορίας αφορούν ποσότητες ίσες 
ή µεγαλύτερες των συνολικών ποσοτήτων που καθορίζονται για την Κοινότητα  
(και αναφέρονται στο άρθρο 153 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007), η Επιτροπή ενηµερώνει τα κράτη µέλη ότι το όριο των 
παραδοσιακών αναγκών εφοδιασµού για τη λόγω περίοδο εµπορίας έχει 
επιτευχθεί σε κοινοτικό επίπεδο. Από την ηµεροµηνία της εν λόγω 
κοινοποίησης, η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται για τη σχετική περίοδο 
εµπορίας.  

 

5.2.8.2 Αποδεικτικά στοιχεία για το ραφινάρισµα και κυρώσεις  
• Κάθε κάτοχος πιστοποιητικού εισαγωγής για ζάχαρη που προορίζεται 
για ραφινάρισµα παρέχει, εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία λήξης ισχύος 
του σχετικού πιστοποιητικού εισαγωγής, στο κράτος µέλος το οποίο εξέδωσε 
το εν λόγω πιστοποιητικό, επαρκή για το εν λόγω κράτος µέλος στοιχεία που 
να αποδεικνύουν ότι το ραφινάρισµα πραγµατοποιήθηκε κατά την περίοδο 
που αναφέρεται στο σηµείο 5.2.3.2 παράγραφος 2. 

Σε περίπτωση που δεν προσκοµιστούν τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία, η 
αιτούσα επιχείρηση καταβάλλει, πριν από την 1η Ιουνίου που έπεται της 
σχετικής περιόδου εµπορίας, ποσό ίσο µε 500 ευρώ ανά τόνο για τις σχετικές 
ποσότητες ζάχαρης, εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι ανωτέρας βίας.  

• Κάθε παραγωγός ζάχαρης εγκεκριµένος (σύµφωνα µε το άρθρο 57 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007) δηλώνει στην αρµόδια αρχή του κράτους 
µέλους, πριν από την 1η Μαρτίου που έπεται της σχετικής περιόδου 
εµπορίας, τις ποσότητες ζάχαρης τις οποίες υπέβαλε σε ραφινάρισµα κατά 
την εν λόγω περίοδο, προσδιορίζοντας τα εξής:  

α) τις ποσότητες ζάχαρης οι οποίες αντιστοιχούν στα πιστοποιητικά 
εισαγωγής για τη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισµα·  

β) τις ποσότητες ζάχαρης οι οποίες παρήχθησαν στην Κοινότητα, δηλώνοντας 
τους αριθµούς αναφοράς της εγκεκριµένης επιχείρησης που παρήγαγε τη 
ζάχαρη·  

γ) τις άλλες ποσότητες ζάχαρης, δηλώνοντας την καταγωγή τους.  

 

Οι παραγωγοί καταβάλλουν, πριν από την 1η Ιουνίου που έπεται της σχετικής 
περιόδου εµπορίας, ποσό ίσο µε 500 ευρώ ανά τόνο για τις ποσότητες 
ζάχαρης που αναφέρονται στο σηµείο γ) πιο πάνω για τις οποίες δεν 
µπορούν να παράσχουν στο κράτος µέλος επαρκή στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι το ραφινάρισµα πραγµατοποιήθηκε για βάσιµους και 
εξαιρετικούς τεχνικούς λόγους. 
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6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΜΕΡΟΣ I: Zάχαρη παραχωρήσεων  CXL 

Τρίτη Χώρα Αύξων Αριθµός Κωδικός ΣΟ 
Ποσότητες  

(σε τόνους) 

Συντελεστής για 

τη δασµολογική 

ποσόστωση 

(ευρώ/τόνο) 

Αυστραλία 09.4317 1701 11 10 9 925 98 

Βραζιλία 09.4318 1701 11 10 334 054 98 

Κούβα 09.4319 1701 11 10 68 969 98 

Οποιαδήποτε τρίτη χώρα 09.4320 1701 11 10 253 977 98 

Ινδία 09.4321 1701 10 000 0 

 

 

ΜΕΡΟΣ II: Zάχαρη Βαλκανίων  

Τρίτη Χώρα Αύξων Αριθµός Κωδικός ΣΟ 
Ποσότητες 

 (σε τόνους) 

Συντελεστής 

για τη 

δασµολογική 

ποσόστωση 

(ευρώ/τόνο) 

Αλβανία 09.4324 1701 και 1702 1 000 0 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη 09.4325 1701 και 1702 12 000 0 

Σερβία ή Κοσσυφοπέδιο 09.4326 1701 και 1702 180 000 0 

Πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 
09.4327 1701 και 1702 7 000 0 

Κροατία 09.4328 1701 και 1702 180 000 0 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Zάχαρη έκτακτης εισαγωγής και βιοµηχανική ζάχαρη εισαγωγής  

Ζάχαρη Εισαγωγής Αύξων Αριθµός Κωδικός ΣΟ 
Ποσότητες 

 (σε τόνους) 

Συντελεστής για 

τη δασµολογική 

ποσόστωση 

(ευρώ/τόνο) 

Έκτακτης Εισαγωγής 09.4380 

Καθορίζεται από τον 

κανονισµό για το 

άνοιγµα των 

ποσοστώσεων 

Καθορίζεται από τον 

κανονισµό για το 

άνοιγµα των 

ποσοστώσεων 

Καθορίζεται από 

τον κανονισµό για 

το άνοιγµα των 

ποσοστώσεων 

Βιοµηχανική 09.4390 

Καθορίζεται από τον 

κανονισµό για το 

άνοιγµα των 

ποσοστώσεων 

Καθορίζεται από τον 

κανονισµό για το 

άνοιγµα των 

ποσοστώσεων 

Καθορίζεται από 

τον κανονισµό για 

το άνοιγµα των 

ποσοστώσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Υπόδειγµα πιστοποιητικού εξαγωγής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Παράρτηµα του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 967/2006 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 


