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ΡΟΣ

Ωσ προσ τον πίνακα διανομισ

Θέμα: «Κοινοποίηςη Απόφαςησ 760/2018 του υμβουλίου τησ 14ησ Μαΐου 2018 για τη ςφναψη
ςυμφωνίασ υπό μορφή ανταλλαγήσ επιςτολϊν μεταξφ τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ και του Βαςιλείου τησ
Νορβηγίασ ςχετικά με τη χορήγηςη ςυμπληρωματικϊν εμπορικϊν προτιμήςεων για γεωργικά
προϊόντα»
χετ.:1) Η αρικ. 5003388/229/0017/23-01-2009 ΔΥΟΟ [Κοινοποίθςθ τθσ Συμφωνίασ ΕΟΧ (L1/03-01-1994)]
2) Η αρικ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1058447ΕΞ2016/12.04.2016 ΔΥΟ (Κοινοποίθςθ Απόφαςθσ αρικ. 1/2016 τθσ Μεικτισ
Επιτροπισ ΕΕ-Νορβθγίασ τθσ 8/2/2016 για τθν τροποποίθςθ του πρωτοκόλλου 3 τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ ΕΟΚ και του
Βαςιλείου τθσ Νορβθγίασ ςχετικά με τον οριςμό τθσ ζννοιασ «καταγόμενα προϊόντα» ι «προϊόντα καταγωγισ» και
για τισ μεκόδουσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ).

Σε ςυνζχεια των ανωτζρω ςχετικϊν, ςασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι, τθν εν κζματι
Απόφαςθ, που δθμοςιεφκθκε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (L129/25.05.2018)
ςχετικά με τθν ςφναψθ ςυμφωνίασ υπό μορφι ανταλλαγισ επιςτολϊν μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και
του Βαςιλείου τθσ Νορβθγίασ ςχετικά με τθ χοριγθςθ ςυμπλθρωματικϊν εμπορικϊν προτιμιςεων για
γεωργικά προϊόντα.
Το άρκρο 19 τθσ ςυμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (ανωτζρω 1 ςχετικι), προβλζπει ότι τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να ςυνεχίςουν τισ προςπάκειζσ τουσ για τθν επίτευξθ
προοδευτικισ ελευκζρωςθσ των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν ςτον τομζα των γεωργικϊν προϊόντων.
Στισ 18 Νοεμβρίου 2014 το Συμβοφλιο εξουςιοδότθςε τθν Επιτροπι να αρχίςει διαπραγματεφςεισ με τθ
Νορβθγία, για τθν επίτευξθ μεγαλφτερθσ ελευκζρωςθσ των διμερϊν εμπορικϊν ςυναλλαγϊν ςτον τομζα
των γεωργικϊν προϊόντων, δυνάμει του άρκρου 19 τθσ ςυμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο
(ανωτζρω 1 ςχετικι). Οι διαπραγματεφςεισ ολοκλθρϊκθκαν επιτυχϊσ ςτισ 5 Απριλίου 2017, οπότε και
μονογραφικθκε ςυμφωνία υπό μορφι ανταλλαγισ επιςτολϊν μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του
Βαςιλείου τθσ Νορβθγίασ ςχετικά με τθ χοριγθςθ ςυμπλθρωματικϊν εμπορικϊν προτιμιςεων για
γεωργικά προϊόντα με την επιφύλαξη της σύναψής της. Νζοσ γφροσ διαπραγματεφςεων ςχετικά με τισ
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ νορβθγικισ
κυβζρνθςθσ ξεκίνθςε [βάςει του άρκρου 19 τθσ ςυμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο
(«ςυμφωνία ΕΟΧ»)], με ςκοπό τθν προϊκθςθ προοδευτικισ ελευκζρωςθσ των γεωργικϊν ςυναλλαγϊν
μεταξφ των μερϊν, ςε προτιμθςιακι, αμοιβαία βάςθ. Οι διαπραγματεφςεισ διεξιχκθςαν αφοφ ελιφκθ
υπόψθ θ εξζλιξθ των γεωργικϊν πολιτικϊν και περιςτάςεων εκάςτου των ςυμβαλλομζνων μερϊν,
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ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξζλιξθσ των διμερϊν ςυναλλαγϊν και των εμπορικϊν ςυνκθκϊν με άλλουσ
εμπορικοφσ εταίρουσ και κατζλθξαν ςτθν κοινοποιοφμενθ ςυμφωνία, το κείμενο τθσ οποίασ
επιςυνάπτεται ςτθν εν κζματι Απόφαςθ.
Επί τησ ςυμφωνίασ υπό μορφή ανταλλαγήσ επιςτολϊν μεταξφ τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ και του
Βαςιλείου τησ Νορβηγίασ ςχετικά με τη χορήγηςη ςυμπληρωματικϊν εμπορικϊν προτιμήςεων για
γεωργικά προϊόντα επιςημαίνονται τα κάτωθι:
 Η Νορβηγία δεςμεφεται να χορθγιςει πρόςβαςθ άνευ δαςμϊν ςτα προϊόντα καταγωγισ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τα οποία απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα I τθσ κοινοποιοφμενθσ ςυμφωνίασ.
 Η Νορβηγία δεςμεφεται να κακορίςει δαςμολογικζσ ποςοςτϊςεισ για τα προϊόντα καταγωγισ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τα οποία απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα II τθσ κοινοποιοφμενθσ ςυμφωνίασ.
 Η Ευρωπαϊκή Ζνωςη δεςμεφεται να χορθγιςει πρόςβαςθ άνευ δαςμϊν ςτα προϊόντα καταγωγισ
Νορβθγίασ τα οποία απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα IΙΙ τθσ κοινοποιοφμενθσ ςυμφωνίασ.
 Η Ευρωπαϊκή Ζνωςη δεςμεφεται να κακορίςει δαςμολογικζσ ποςοςτϊςεισ για τα προϊόντα
καταγωγισ Νορβθγίασ τα οποία απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα IV τθσ κοινοποιοφμενθσ
ςυμφωνίασ.
 Οι κωδικοί δαςμολογίου που παρατίκενται ςτα παρατιματα I ζωσ ΙV τθσ κοινοποιοφμενθσ
ςυμφωνίασ αναφζρονται ςε εκείνουσ που εφαρμόηονται ςτα ςυμβαλλόμενα μζρθ από τθν 1θ
Ιανουαρίου 2017.
 Η εφαρμογι μιασ ενδεχόμενθσ μελλοντικισ ςυμφωνίασ του ΡΟΕ για τθ γεωργία δεν κα κίξει τισ
υφιςτάμενεσ δαςμολογικζσ ποςοςτϊςεισ ειςαγωγϊν ςτθ Νορβθγία 600 τόνων χοιρείου κρζατοσ,
800 τόνων κρζατοσ πουλερικϊν και 900 τόνων βοείου κρζατοσ, όπωσ απαρικμοφνται ςτο
παράρτθμα ΙΙ τθσ κοινοποιοφμενθσ ςυμφωνίασ υπό μορφι ανταλλαγισ επιςτολϊν μεταξφ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Βαςιλείου τθσ Νορβθγίασ, που υπεγράφθ ςτισ 15 Απριλίου 2011
(«ςυμφωνία του 2011»). Ωσ εκ τοφτου, το ςθμείο 7 τθσ ςυμφωνίασ του 2011 απαλείφεται.
 Πςον αφορά τθν πρόςκετθ δαςμολογικι ποςόςτωςθ για τισ ειςαγωγζσ 1 200 τόνων τυριοφ και
πθγμζνου γάλακτοσ για τυρί ςτθ Νορβθγία, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνοφν ότι 700 τόνοι κα
αποτελζςουν αντικείμενο διαχείριςθσ μζςω δθμοπραςίασ και 500 τόνοι κα υπαχκοφν ςτο
ςφςτθμα χοριγθςθσ πιςτοποιθτικϊν.
 Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα ςυνεχίςουν να καταβάλλουν προςπάκειεσ για τθν παγίωςθ όλων των
διμερϊν παραχωριςεων (των ιδθ ιςχυουςϊν και των προβλεπόμενων ςτθν κοινοποιοφμενθ
ςυμφωνία), ςε νζα ανταλλαγι επιςτολϊν, θ οποία αναμζνεται να αντικαταςτιςει τισ υφιςτάμενεσ
διμερείσ γεωργικζσ ςυμφωνίεσ.
 Οι κανόνεσ καταγωγισ για τον ςκοπό τθσ εφαρμογισ των παραχωριςεων που αναφζρονται ςτα
παραρτιματα I ζωσ ΙV τθσ κοινοποιοφμενθσ ςυμφωνίασ κακορίηονται ςτο παράρτθμα IV τθσ
ςυμφωνίασ υπό μορφι ανταλλαγισ επιςτολϊν τθσ 2ασ Μαΐου 1992 («ςυμφωνία του 1992»).
Ωςτόςο, εφαρμόηεται το παράρτθμα II του πρωτοκόλλου 4 τθσ ςυμφωνίασ για τον ΕΟΧ αντί του
προςαρτιματοσ του παραρτιματοσ IV τθσ ςυμφωνίασ του 1992.
 Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ διαςφαλίηουν ότι δεν κίγονται οι παραχωριςεισ που χορθγοφν αμοιβαία.
 Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνοφν να διαςφαλίηουν ότι θ διαχείριςθ των δαςμολογικϊν
ποςοςτϊςεων κα γίνεται κατά τρόπο που εγγυάται ότι οι ειςαγωγζσ πραγματοποιοφνται τακτικά
και ότι οι ποςότθτεσ που ζχουν ςυμφωνθκεί για ειςαγωγι μποροφν πράγματι να ειςαχκοφν.
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 Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνοφν να ανταλλάςςουν τακτικά πλθροφορίεσ για τα προϊόντα που
αποτελοφν αντικείμενο εμπορίου, τθ διαχείριςθ των δαςμολογικϊν ποςοςτϊςεων, τισ τιμζσ και
οιεςδιποτε άλλεσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ αντίςτοιχεσ εγχϊριεσ αγορζσ και τθν
εφαρμογι των αποτελεςμάτων των διαπραγματεφςεων αυτϊν.
 Οι διαβουλεφςεισ κα πραγματοποιοφνται κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ οιουδιποτε των
ςυμβαλλομζνων μερϊν για κάκε κζμα που ςχετίηεται με τθν εφαρμογι των αποτελεςμάτων των
διαπραγματεφςεων αυτϊν. Σε περίπτωςθ δυςκολίασ ςτθν εφαρμογι, οι διαβουλεφςεισ αυτζσ κα
πραγματοποιοφνται το ςυντομότερο δυνατό, με ςκοπό τθ λιψθ των κατάλλθλων διορκωτικϊν
μζτρων.
 Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ επιβεβαιϊνουν τθ δζςμευςι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 19 τθσ
ςυμφωνίασ για τον ΕΟΧ, να ςυνεχίςουν τισ προςπάκειζσ τουσ για τθν επίτευξθ προοδευτικισ
ελευκζρωςθσ των γεωργικϊν ςυναλλαγϊν. Για τον ςκοπό αυτόν, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ
ςυμφωνοφν να προβοφν, ςε μια διετία, ςε νζα επανεξζταςθ των όρων που διζπουν το εμπόριο
γεωργικϊν προϊόντων, με ςκοπό να διερευνιςουν πικανζσ παραχωριςεισ.
 Σε περίπτωςθ νζασ διεφρυνςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα προβοφν ςε
εκτίμθςθ των επιπτϊςεων ςτισ διμερείσ ςυναλλαγζσ, προκειμζνου να προςαρμόςουν τισ διμερείσ
προτιμιςεισ κατά τρόπο ϊςτε να μπορζςουν να ςυνεχιςτοφν οι προχπάρχουςεσ προτιμθςιακζσ
εμπορικζσ ροζσ μεταξφ τθσ Νορβθγίασ και των χωρϊν που προςχωροφν.

-Η παροφςα ςυμφωνία αρχίηει να ιςχφει τθν πρϊτθ θμζρα του τρίτου μινα που ακολουκεί τθν
θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ τελευταίασ πράξθσ ζγκριςθσ ιτοι τθν 01-10-2018.
-Οι επαγγελματικοί ι ςυνδικαλιςτικοί φορείσ προσ τουσ οποίουσ κοινοποιείται θ παροφςα με τα
ςυνθμμζνα τθσ, παρακαλοφνται όπωσ μεριμνιςουν για τθ ςχετικι ενθμζρωςθ των μελϊν τουσ.

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ α.α
ΝΙΚΗ ΔΕΛΟΠΟΤΛΟΤ
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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, Διεκνϊν Σχζςεων & Ρροϊκθςθσ Ρροϊόντων
Αχαρνϊν 2 – Τ.Κ. 101 76
3) Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ
Δ/νςθ Ρολιτικισ Διεκνοφσ Εμπορίου
Ερμοφ & Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ
4) ΟΡΕΚΕΡΕ
Αχαρνϊν 241 – Τ.Κ. 104 46, ΑΘΗΝΑ
5) Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (για ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ)
Ακαδθμίασ 7 – T.K 106 71, ΑΘΗΝΑ
6) Σφνδεςμοσ Ελλινων Βιομθχάνων
Ξενοφϊντοσ 5, ΑΘΗΝΑ
7) Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν 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 Θεςςαλικϊν Βιομθχανιϊν
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 Ελλθνικϊν Επιχ/ςεων Εξαγωγισ Διακίνθςθσ Φροφτων, Λαχανικϊν & Χυμϊν
Ικαρίασ 32Α - Τ.Κ 16675, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ
14) Σφνδεςμοσ Ανωνφμων Εταιρειϊν 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 Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (για ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ)
Καραΐςκου 82- Τ.Κ 185 32, ΡΕΙΑΙΑΣ
17)Γενικι Συνομοςπονδία Επαγγελματιϊν, Βιοτεχνϊν, Εμπόρων Ελλάδασ (ΓΣΕΒΕΕ)
18)Ρανελλινια Συνομοςπονδία Ενϊςεων Γεωργικϊν Συνεταιριςμϊν (ΡΑΣΕΓΕΣ)
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1) Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ
2) Γραφείο Γεν. Δ/ντριασ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ
3) Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων
4) Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων
5) Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
6) Δ/νςθ Δαςμ. Θεμάτων και Τελων. Οικονομικϊν Κακεςτϊτων, Τμιματα Αϋ& Βϋ
7) Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Τελωνείου

