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Εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων: Το Συμβούλιο συμφωνεί
για τις αυτόνομες δασμολογικές ποσοστώσεις της ΕΕ για
την περίοδο 2019-2020
Το 2019 και το 2020, ο κλάδος μεταποίησης ιχθύων της ΕΕ θα εξακολουθήσει να εισάγει ακατέργαστες ύλες για μεταποίηση
από χώρες εκτός ΕΕ με μειωμένους δασμούς ή ατελώς.
Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα κανονισμό για το άνοιγμα αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων (ATQ) για
ορισμένα αλιευτικά προϊόντα για τα έτη 2019 και 2020 και τη θέσπιση κανόνων για τη διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων.

"

Στόχος των ATQ είναι να εφοδιάζουν τη μεταποιητική βιομηχανία της ΕΕ με ακατέργαστες ή σχεδόν
ακατέργαστες ύλες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητά της, χωρίς να βλάπτονται οι προμηθευτές
της ΕΕ.

κα Elisabeth Köstinger, Ομοσπονδιακή Υπουργός Βιώσιμης Ανάπτυξης και Τουρισμού της Αυστρίας, και
Πρόεδρος του Συμβουλίου
Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η ΕΕ έχει αποκτήσει μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες για την
ικανοποίηση των αναγκών της ως προς τα προϊόντα αλιείας. και υδατοκαλλιέργειας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα προϊόντα
αυτά είτε δεν παράγονται στην ΕΕ είτε δεν παράγονται σε επαρκείς ποσότητες για τη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως ως προς την
αξία της.
Ο κανονισμός ATQ καλύπτει ορισμένο αριθμό αλιευτικών προϊόντων για τα οποία, για περιορισμένο όγκο, ο δασμός θα
ανασταλεί ή θα μειωθεί. Ο δασμός και ο όγκος είναι συγκεκριμένοι για κάθε προϊόν. Δασμολογικές ποσοστώσεις χορηγούνται
μόνο για τα προϊόντα που εισάγονται για περαιτέρω μεταποίηση στην ΕΕ.
Οι δασμολογικές ποσοστώσεις θα τελούν υπό τη διαχείριση της Επιτροπής και των κρατών μελών σύμφωνα με το ισχύον σύστημα
διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων, το οποίο λειτουργεί βάσει της αρχής της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα.

Επόμενα βήματα
Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Κανονισμός του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων
για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2019-2020
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