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Αντικείμενο της διαφοράς της κύριας δίκης
Εμπορεύματα (προϊόντα υδρόλυσης) από την Ταϊλάνδη υπήχθησαν, κατά την
εισαγωγή τους στην Ένωση, σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή μετά
την εφαρμογή του καθεστώτος αναστολής. Κατά τη χρονική στιγμή της
εισαγωγής, ίσχυε προτιμησιακό δασμολογικό μέτρο, το οποίο μεταγενέστερα
ανεστάλη. Τελικώς, τα εισαχθέντα εμπορεύματα δεν επανεξήχθησαν, αλλά
τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η φορολογική αρχή καθόρισε τους
οφειλόμενους δασμούς με βάση τον κοινό συντελεστή, επειδή το προτιμησιακό
δασμολογικό μέτρο είχε ανασταλεί κατά τη χρονική εκείνη στιγμή.
Στην υπόθεση της κύριας δίκης, ο Staatssecretaris (υφυπουργός) με την αίτηση
αναιρέσεώς του στρέφεται κατά της αποφάσεως του δευτεροβάθμιου
δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η τελωνειακή οφειλή έπρεπε να καθοριστεί
με βάση τα στοιχεία δασμολόγησης που αντιστοιχούσαν στα εμπορεύματα
εισαγωγής κατά τη χρονική στιγμή της αποδοχής της αντίστοιχης διασάφησης για
την υπαγωγή των εμπορευμάτων αυτών στο καθεστώς τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή και οι δασμοί έπρεπε, συνεπώς, να μειωθούν στο επίπεδο της
δασμολογικής προτίμησης.
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Αντικείμενο και νομική βάση της αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως
Τίθεται το ερώτημα αν ο σχετικός εισαγωγικός δασμός αποτελεί ζήτημα το οποίο
εμπίπτει στην έννοια του όρου «στοιχεία δασμολόγησης» όπως ορίζεται στο
άρθρο 121, παράγραφος 1, του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (στο εξής: ΤΚ).
Εντεύθεν, προκύπτει το συνακόλουθο ερώτημα κατά πόσον πρέπει να ληφθεί
υπόψη για τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών το προτιμησιακό
δασμολογικό μέτρο που ίσχυε κατά τη χρονική στιγμή της υπαγωγής των
εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή μετά την
εφαρμογή του καθεστώτος αναστολής, ή ο κοινός συντελεστής, δεδομένου ότι το
προτιμησιακό δασμολογικό μέτρο είχε ανασταλεί κατά τη χρονική στιγμή κατά
την οποία τα εμπορεύματα τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία. Διαδικασία δυνάμει
του άρθρου 267 της ΣΛΕΕ.
Προδικαστικό ερώτημα
Έχει το άρθρο 121, παράγραφος 1, του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα την
έννοια ότι ένα προτιμησιακό δασμολογικό μέτρο, στο οποίο ενέπιπταν τα
εμπορεύματα εισαγωγής κατά τη χρονική στιγμή υπαγωγής τους στο καθεστώς
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή κατ’ εφαρμογή του καθεστώτος αναστολής,
μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσού της τελωνειακής οφειλής
που γεννάται κατά τη θέση των εμπορευμάτων αυτών, είτε στην αρχική τους
κατάσταση είτε όχι, σε ελεύθερη κυκλοφορία ακόμη και στην περίπτωση που το
εν λόγω μέτρο έχει ανασταλεί κατά τη χρονική στιγμή της αποδοχής της
διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία;
Παρατιθέμενες διατάξεις
Άρθρο 4, σημεία 9 και 10, άρθρο 20, παράγραφος 3, στοιχεία γ΄, δ΄ έως στ΄ και
παράγραφοι 4 και 5, άρθρο 67, άρθρο 79, παράγραφος 2, άρθρο 112, άρθρο 114,
άρθρο 117, στοιχείο γ΄, άρθρο 121, παράγραφος 1, άρθρο 122, άρθρο 135, άρθρο
144, άρθρο 151, άρθρο 201, παράγραφος 2, άρθρο 214, παράγραφος 1, του ΤΚ
Κανονισμός (ΕΟΚ) 1999/85 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 1985, για το
καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης
Κανονισμός (ΕΚ) 732/2008 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2008, για την
εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων από την 1η
Ιανουαρίου 2009
Κανονισμός (ΕΕ) 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
732/2008 του Συμβουλίου
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Κανονισμός (ΕΕ) 1006/2011 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, περί
τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του
Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό
δασμολόγιο
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 927/2012 της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου
2012, περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2658/87 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και
το κοινό δασμολόγιο
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 1213/2012 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου
2012, σχετικά με την αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων για ορισμένες
δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, όσον αφορά ορισμένα τμήματα του ΣΓΠ
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 1001/2013 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου
2013, περί τροποποιήσεως του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το
κοινό δασμολόγιο
Συνοπτική έκθεση των πραγματικών περιστατικών και της διαδικασίας
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Η Exter είχε το δικαίωμα, μεταξύ της 23ης Μαΐου 2012 και της 23ης Μαΐου 2015,
να υπαχθεί στο τελωνειακό καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή μετά
την εφαρμογή του καθεστώτος αναστολής για προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών,
μια πρώτη ύλη στη βιομηχανία τροφίμων. Μεταξύ της 12ης Νοεμβρίου 2012 και
της 17ης Ιουνίου 2013, διενήργησε οκτώ αποστολές βάσει αυτής της διαδικασίας.
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Τα προϊόντα υδρόλυσης κατατάχθηκαν κατά την εισαγωγή στη διάκριση
2106 90 92 της συνδυασμένης ονοματολογίας, για τα οποία το γενικό δασμολόγιο
κατά τη χρονική εκείνη στιγμή ανερχόταν σε ποσοστό 12,8 %.
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Ωστόσο, έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, τα προϊόντα υδρόλυσης υπάγονταν σε
προτιμησιακό μέτρο βάσει του οποίου o δασμολογικός συντελεστής είχε μειωθεί
στο 8,9 % για εμπορεύματα προερχόμενα από δικαιούχο χώρα, μεταξύ άλλων την
Ταϊλάνδη.
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Κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου
2016, ανεστάλη το εν λόγω προτιμησιακό δασμολογικό μέτρο. Ως εκ τούτου,
ίσχυε κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου ο κοινός συντελεστής σε ποσοστό
12,8 %.
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Η Exter αποφάσισε να μην επανεξαγάγει μετά την τελειοποίηση μέρος των
προϊόντων υδρόλυσης που προέκυψαν από αυτή, αλλά να προβεί στη λήξη του
τελωνειακού καθεστώτος τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή. Μεταξύ της 4ης
Φεβρουαρίου 2014 και της 26ης Αυγούστου 2014, υπέβαλε διασάφηση των εν
λόγω εμπορευμάτων προκειμένου να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία,
δηλώνοντας ότι τα εμπορεύματα προέρχονταν από την Ταϊλάνδη και ότι διέθεταν

3

ΣΥΝΟΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ – ΥΠΟΘΕΣΗ C-330/19

τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταγωγής. Ζήτησε από τη φορολογική αρχή να
λάβει υπόψη για τον υπολογισμό της τελωνειακής οφειλής τον προτιμησιακό
δασμολογικό συντελεστή ποσοστού 8,9 % που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ)
732/2008. Η φορολογική αρχή απέρριψε το σχετικό αίτημα για τον λόγο ότι το
προτιμησιακό μέτρο είχε ανασταλεί κατά τη χρονική στιγμή της αποδοχής της
αντίστοιχης διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και εφάρμοσε τον
κοινό συντελεστή ποσοστού 12,8 %.
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Στο πλαίσιο της εφέσεως που άσκησε η φορολογική αρχή, το δικαστήριο
αποφάνθηκε ότι το ποσό της τελωνειακής οφειλής θα έπρεπε να έχει καθοριστεί
σύμφωνα με το άρθρο 121, παράγραφος 1, του ΤΚ, βάσει των στοιχείων
δασμολόγησης που ίσχυαν για τα προϊόντα υδρόλυσης κατά τη χρονική στιγμή
της αποδοχής της διασάφησης για την υπαγωγή των εμπορευμάτων αυτών στο
καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Κατά συνέπεια, το δικαστήριο
μείωσε στον προτιμησιακό συντελεστή τον δασμό που εφαρμόσθηκε. Ο
Staatssecretaris van Financiën (Υφυπουργός Οικονομικών) άσκησε αίτηση
αναιρέσεως κατά της εν λόγω αποφάσεως.
Κυριότερα επιχειρήματα των διαδίκων της κύριας δίκης
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Ο Staatssecretaris προβάλει αντιρρήσεις κατά της έκτης σκέψεως της
προαναφερθείσας αποφάσεως του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, ότι, κατά την
έννοια του άρθρου 20 του ΤΚ, οι σχετικοί εισαγωγικοί δασμοί δεν εμπίπτουν
στην έννοια του όρου «στοιχεία δασμολόγησης» όπως ορίζεται στο άρθρο 121,
παράγραφος 1, του ΤΚ. Ωστόσο, στην περίπτωση που συμπεριληφθούν σε αυτή
το δασμολόγιο ή ένα προτιμησιακό δασμολογικό μέτρο, το δικαστήριο έχει
παραβλέψει τους ειδικούς όρους που ισχύουν στο πλαίσιο εφαρμογής του
προτιμησιακού δασμολογικού μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 4,
του ΤΚ.
Συνοπτική έκθεση του σκεπτικού της αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως
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Η Exter προέβη στη λήξη του τελωνειακού καθεστώτος τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή των εμπορευμάτων, όχι με την επανεξαγωγή τους αλλά με τη θέση
τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.
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Σύμφωνα με το άρθρο 79, δεύτερο εδάφιο, του ΤΚ, το τελωνειακό καθεστώς
θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, και την επιβολή
των νομίμως οφειλόμενων δασμών. Σύμφωνα με το άρθρο 67 του ΤΚ, η
ημερομηνία που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή όλων των διατάξεων
που διέπουν το τελωνειακό καθεστώς για το οποίο γίνεται η διασάφηση των
εμπορευμάτων, είναι η ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης από τις
τελωνειακές αρχές.
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Σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφοι 1 και 2, του TK, τελωνειακή οφειλή
γεννάται τη στιγμή της αποδοχής της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη
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κυκλοφορία εμπορευμάτων από τις τελωνειακές αρχές. Το ποσό της εν λόγω
τελωνειακής οφειλής καθορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 214, παράγραφος 1, του
TK, με βάση τα στοιχεία δασμολόγησης που αντιστοιχούν στα εν λόγω
εμπορεύματα τη στιγμή κατά την οποία γεννάται η σχετική τελωνειακή οφειλή.
11

Αυτό σημαίνει ότι κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των παράγωγων
προϊόντων οφείλονται εισαγωγικοί δασμοί σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις
που ισχύουν κατά το χρόνο αποδοχής της διασάφησης. Μια από αυτές τις
κοινοτικές διατάξεις αποτελεί το άρθρο 20, παράγραφος 3, στοιχείο γ΄, του ΤΚ,
από το οποίο προκύπτει το σχετικό δασμολόγιο. Αυτό σημαίνει, επίσης, ότι κατά
τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των παράγωγων προϊόντων, σύμφωνα με το
άρθρο 20, παράγραφος 4, του ΤΚ, μπορούν να εφαρμοστούν, ύστερα από αίτημα
του διασαφιστή, προτιμησιακά δασμολογικά μέτρα που ισχύουν κατά τον χρόνο
της πρόσβασης στην αγορά της Ένωσης (άρθρο 20, παράγραφος 3, στοιχεία δ΄
έως στ΄, του ΤΚ) αντί των εισαγωγικών δασμών που προβλέπονται στο άρθρο 20,
παράγραφος 3, του ΤΚ.
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Στα άρθρα 121 και 122 του ΤΚ προβλέπονται δύο διαφορετικά στοιχεία
δασμολόγησης στις περιπτώσεις που γεννάται τελωνειακή οφειλή για
εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

13

Σύμφωνα με το άρθρο 121, παράγραφος 1, ΤΚ, όταν δημιουργείται τελωνειακή
οφειλή, το ποσό της οφειλής αυτής καθορίζεται, κατά κανόνα, βάσει των
στοιχείων δασμολόγησης που ισχύουν για τα εμπορεύματα εισαγωγής κατά τη
χρονική στιγμή της αποδοχής της διασάφησης για την υπαγωγή των
εμπορευμάτων αυτών στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Οι εν
λόγω διατάξεις ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν τα εμπορεύματα εισαγωγής έχουν,
εν τω μεταξύ, μεταποιηθεί ή υποστεί επεξεργασία.
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Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 121 του ΤΚ, σύμφωνα με το άρθρο 122 του ΤΚ,
τα παράγωγα προϊόντα υπόκεινται, κατόπιν αιτήματος του διασαφιστή, στους
εισαγωγικούς δασμούς που ισχύουν γι’ αυτά, οπότε το ποσό της τελωνειακής
οφειλής δύναται να καθορίζεται βάσει άλλων κριτηρίων.
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Κατά το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το άρθρο 121, παράγραφος 1, του ΤΚ
προβλέπει ότι επιβάλλεται η παρέκκλιση από τις διατάξεις που αναφέρονται στις
σκέψεις 9 και 10 υπό την έννοια ότι, όταν γεννάται τελωνειακή οφειλή για τη
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, εφαρμόζεται το δασμολόγιο που ίσχυε ως προς
τα εμπορεύματα εισαγωγής κατά τη χρονική στιγμή της υπαγωγής τους στην εν
λόγω κυκλοφορία, εν προκειμένω το προτιμησιακό δασμολογικό μέτρο.
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Ο λόγος αναιρέσεως του Staatssecretaris θέτει το ερώτημα κατά πόσον το άρθρο
121, παράγραφος 1, του ΤΚ συνεπάγεται την εφαρμογή ενός προτιμησιακού
δασμολογικού μέτρου που έχει, εν τω μεταξύ, ανασταλεί κατά τη θέση
εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, τα οποία είχαν, αρχικά, υπαχθεί στο
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καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή μετά την εφαρμογή του καθεστώτος
αναστολής.
17

Το άρθρο 121, παράγραφος 1, ΕΚ θα μπορούσε να ερμηνευθεί κατά τρόπον ώστε
ο όρος «στοιχεία δασμολόγησης» κατά την έννοια του ΤΚ να περιλαμβάνει
επίσης τους εισαγωγικούς δασμούς και τα προτιμησιακά δασμολογικά μέτρα που
αναφέρονται στο άρθρο 20, παράγραφος 3, του ΤΚ. Συγκεκριμένα, στην
ολλανδική διατύπωση της εν λόγω διατάξεως αναφέρεται: «percentages en andere
heffingsgrondslagen» [στην ελληνική: «τους συντελεστές και τα άλλα στοιχεία
είσπραξης»].
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Βάσει της ερμηνείας αυτής, τόσο ως προς τα αρχικά εμπορεύματα εισαγωγής όσο
και ως προς τα παράγωγα προϊόντα επιβάλλεται το ποσό που θα οφειλόταν βάσει
νόμου στην περίπτωση που τα εμπορεύματα εισαγωγής είχαν τεθεί άμεσα σε
ελεύθερη κυκλοφορία. Στο πλαίσιο της εν λόγω ερμηνείας, το άρθρο 121,
παράγραφος 1, του ΤΚ συνεπάγεται, κατ’ ουσίαν, δασμό βάσει του ποσού για το
οποίο έχει χορηγηθεί απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς κατά τη χρονική
στιγμή της υπαγωγής των εμπορευμάτων εισαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης
προς επανεξαγωγή. Μια τέτοια απαλλαγή προβλεπόταν στα άρθρα 3 και 16 της
οδηγίας 69/73/ΕΟΚ. Συνέπεια της λόγω απόψεως είναι ότι δεν ασκεί επιρροή το
γεγονός ότι το προτιμησιακό δασμολογικό μέτρο έχει, εν τω μεταξύ, ανασταλεί ή
λήξει, ούτε το γεγονός ότι ο κοινός συντελεστής εφαρμόστηκε εκ νέου κατά τον
χρόνο υπολογισμού της τελωνειακής οφειλής.
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Εντούτοις, μπορεί, επίσης, να υποστηριχθεί ότι ο όρος «στοιχεία δασμολόγησης»
κατά την έννοια του ΤΚ και, συνεπώς, επίσης κατά την έννοια του άρθρου 121,
παράγραφος 1, του ΤΚ δεν αναφέρεται σε κοινούς συντελεστές και δασμολογικές
προτιμήσεις. Γενικά, για τον καθορισμό του ποσού των νομίμως οφειλομένων
δασμών, φορολογικών επιβαρύνσεων ή λοιπών φόρων υφίσταται εννοιολογική
διάκριση μεταξύ, αφενός, των εφαρμοστέων δασμών υπό τη μορφή κοινών
συντελεστών ή ειδικών φορολογικών επιβαρύνσεων και τυχόν δασμολογικών
μέτρων (ή προτιμησιακών δασμολογικών μέτρων) και, αφετέρου, των στοιχείων
δασμολόγησης, τα οποία εφαρμόζονται σε σχέση με τους εν λόγω δασμούς και
τα δασμολογικά μέτρα, όπως η αξία, το βάρος ή η ποσότητα των εμπορευμάτων.
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Στο πλαίσιο της εν λόγω ερμηνείας, το ποσό των οφειλομένων εισαγωγικών
δασμών (τελωνειακή οφειλή) καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
άρθρου 214 του ΤΚ, βάσει των στοιχείων (όπως αξία, βάρος ή ποσότητα) των
αρχικών εμπορευμάτων εισαγωγής, ήτοι της καταστάσεως στην οποία βρίσκονταν
τα εμπορεύματα εισαγωγής κατά τη χρονική στιγμή της αποδοχής της
διασάφησης για την υπαγωγή τους στο καθεστώς τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή.
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Με την ερμηνεία αυτή περιορίζεται η παραβίαση της αρχής κατά την οποία οι
δασμοί υπολογίζονται σύμφωνα με την πραγματική και νομική κατάσταση κατά
τη χρονική στιγμή γένεσης της τελωνειακής οφειλής.
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EXTER

22

Στην υπό κρίση υπόθεση, αυτό θα είχε ως συνέπεια να μην μπορεί η Exter να
αξιώσει την εφαρμογή του προτιμησιακού δασμολογικού μέτρου για το έτος
2014. Συγκεκριμένα, κατά τον χρόνο υπολογισμού της τελωνειακής οφειλής (η
χρονική στιγμή της αποδοχής της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία)
το προτιμησιακό δασμολογικό μέτρο είχε ανασταλεί και, κατά συνέπεια,
εφαρμόστηκε εκ νέου ο κοινός συντελεστής.
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Το αιτούν δικαστήριο τάσσεται υπέρ της ερμηνείας που παρατίθεται ανωτέρω στη
σκέψη 19. Μετά την εναρμόνιση της νομοθεσίας σχετικά με τα εμπορεύματα που
εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος και υποχρεούνται να λάβουν τελωνειακό
προορισμό, κατά την υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
δεν ακολουθείται η προσέγγιση ότι τα εμπορεύματα (με επιφύλαξη)
απαλλάσσονται από τους εισαγωγικούς δασμούς που ισχύουν τη δεδομένη
χρονική στιγμή, αλλά ότι πραγματοποιείται (εκ των υστέρων) είσπραξη βάσει της
χρονικής στιγμής κατά την οποία τα εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη
κυκλοφορία σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (ή κατά παράβαση αυτών).
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Περαιτέρω, φαίνεται ότι το άρθρο 121, παράγραφος 2, του ΤΚ βασίζεται στην
προσέγγιση ότι πρέπει να υφίσταται ένα έγκυρο προτιμησιακό δασμολογικό
μέτρο κατά τον χρόνο γένεσης της τελωνειακής οφειλής σύμφωνα με το άρθρο
201 του ΤΚ.
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Προτιμησιακά δασμολογικά μέτρα υπό μορφή δασμολογικών ποσοστώσεων και
δασμολογικών ανώτατων ορίων δεν μπορούν πλέον να εφαρμοστούν σύμφωνα με
το άρθρο 20, παράγραφος 5, του ΤΚ, όταν καλυφθεί, στην περίπτωση των
δασμολογικών ποσοστώσεων, το προβλεπόμενο όριο της ποσότητας εισαγωγών
ή, όταν η Επιτροπή, στην περίπτωση των δασμολογικών ανώτατων ορίων, παύσει
με κανονισμό το μέτρο λόγω καλύψεως ορισμένης ποσότητας εισαγωγών.
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Είναι, συνεπώς, δυνατόν να μην υφίσταται πλέον ο λόγος για την επιβολή του
μέτρου αναστολής και να μην δικαιολογείται πλέον το προτιμησιακό καθεστώς
κατά την εισαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων εξαιτίας της καταστάσεως των
αντίστοιχων οικονομικών κλάδων που παράγουν τα ίδια εμπορεύματα στην
Ένωση.
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Συγκεκριμένα, η εξακολούθηση της εφαρμογής χαμηλότερου δασμού θα έθιγε
την ανταγωνιστική θέση των οικονομικών κλάδων της Ένωσης που παράγουν τα
ίδια εμπορεύματα, γεγονός που δεν συνάδει με τη ρύθμιση του άρθρου 117,
στοιχείο γ΄, του ΤΚ, σύμφωνα με την οποία, κατά την εφαρμογή του τελωνειακού
καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
ουσιώδη συμφέροντα των παραγωγών της Κοινότητας.

28

Τέλος, το αιτούν δικαστήριο φρονεί ότι, από τον λόγο αναιρέσεως που προέβαλε
ο Staatssecretaris, ευλόγως μπορεί να γίνει δεκτό ότι τα προτιμησιακά
δασμολογικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 20, παράγραφος 4, του ΤΚ δεν
εφαρμόζονται άνευ ετέρου, όπως οι συντελεστές και τα άλλα στοιχεία είσπραξης
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κατά την έννοια του άρθρου 20, παράγραφος 3, στοιχείο γ΄, του ΤΚ, αλλά ότι ο
διασαφιστής πρέπει να ζητήσει την εφαρμογή τους.
29

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος «στοιχεία δασμολόγησης» απαντά
σε διάφορα άρθρα του ΤΚ, όπως στα άρθρα 112, 135, 144, 151, 153, 158 και 214.
Επομένως, η αντίστοιχη ερμηνεία του όρου θα μπορούσε, επίσης, να έχει
επιπτώσεις όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω άρθρων.
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