
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/371 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 7ης Μαρτίου 2019 

για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών που εφαρμόζονται σε ορισμένα είδη αποφλοιωμένου ρυζιού 
από τις 8 Μαρτίου 2019 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το 
άρθρο 183 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού των δασμών που επιβάλλονται στο αποφλοιωμένο ρύζι, η οποία εγκρίθηκε 
με την απόφαση 2005/476/ΕΚ του Συμβουλίου (2), καθορίζει μέθοδο υπολογισμού των δασμών που εφαρμόζονται στις 
εισαγωγές αποφλοιωμένου ρυζιού. 

(2)  Με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι αρμόδιες αρχές, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι χορηγήθηκαν πιστοποιητικά 
εισαγωγής για αποφλοιωμένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 20, εξαιρουμένων των πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού 
Basmati, για ποσότητα 265 824 τόνων για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019. 
Επομένως, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο εισαγωγικός δασμός για το αποφλοιωμένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 20, πλην 
του ρυζιού Basmati, που καθορίστηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 191/2012 της Επιτροπής (3). 

(3)  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταργηθεί ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 191/2012. 

(4)  Ο καθορισμός του εφαρμοστέου δασμού πρέπει να γίνει εντός δέκα ημερών από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Κατά 
συνέπεια, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει πάραυτα, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο εισαγωγικός δασμός που εφαρμόζεται στο αποφλοιωμένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 20, είναι 65 EUR ανά τόνο. 

Άρθρο 2 

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 191/2012 καταργείται. 

Άρθρο 3 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671. 
(2) Απόφαση 2005/476/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού των δασμών που επιβάλλονται στο 
αποφλοιωμένο ρύζι και για την τροποποίηση των αποφάσεων 2004/617/ΕΚ, 2004/618/ΕΚ και 2004/619/ΕΚ (ΕΕ L 170 της 1.7.2005, σ. 67). 

(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 191/2012 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2012, για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών που 
εφαρμόζονται σε ορισμένα είδη αποφλοιωμένου ρυζιού από τις 8 Μαρτίου 2012 (ΕΕ L 69 της 8.3.2012, σ. 12). 



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

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2019. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Jerzy PLEWA 

Γενικός Διευθυντής 

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης  
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