
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 365/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 7ης Απριλίου 2014 

σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου 
για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατι
στική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 θεσπίστηκε ονοματολογία εμπορευμάτων, εφεξής καλούμενη «συνδυασμένη 
ονοματολογία», η οποία παρατίθεται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού. 

(2)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής της συνδυασμένης ονοματολογίας 
όσον αφορά τις διακρίσεις 0408 11 και 0408 19, που καλύπτουν τους «κρόκους αυγών». 

(3)  Ο όρος «αλλιώς διατηρημένα» στο κείμενο της κλάσης 0408 θα πρέπει, για τους σκοπούς των διακρίσεων 0408 11 και 
0408 19, να καλύπτει τη χρήση περιορισμένων ποσοτήτων αλατιού ή χημικών ουσιών για σκοπούς διατήρησης, εφόσον 
το αλάτι ή οι χημικές ουσίες δεν επηρεάζουν τον χαρακτήρα αυτών των προϊόντων. Το αλάτι ή οι χημικές ουσίες δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ποσότητα υψηλότερη από αυτή που είναι αναγκαία για να επιτευχθεί η διατήρηση των 
προϊόντων, λαμβανομένων υπόψη των συνήθως χρησιμοποιούμενων μεθόδων παραγωγής των προϊόντων των διακρίσεων 
0408 11 και 0408 19. Κατά κανόνα, ποσότητα αλατιού έως 12 % κατά βάρος ή μικρές ποσότητες άλλων συντηρη
τικών δεν μεταβάλλουν τον χαρακτήρα των κρόκων αυγών και μπορούν να γίνουν αποδεκτές στις διακρίσεις 0408 11 
και 0408 19. 

(4) Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προστεθεί νέα συμπληρωματική σημείωση στο δεύτερο μέρος κεφάλαιο 4 της συνδυα
σμένης ονοματολογίας, ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη ερμηνεία σε ολόκληρη την Ένωση. 

(5)  Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87. 

(6)  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Στο δεύτερο μέρος κεφάλαιο 4 της συνδυασμένης ονοματολογίας που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2658/87, προστίθεται η ακόλουθη συμπληρωματική σημείωση 2: 

«2. Για τους σκοπούς των διακρίσεων 0408 11 και 0408 19, ισχύουν τα ακόλουθα: 

Ο όρος “αλλιώς διατηρημένα” ισχύει και για τους κρόκους αυγών με περιορισμένες ποσότητες άλατος (γενικά, ποσό
τητα έως περίπου 12 % κατά βάρος) ή μικρές ποσότητες χημικών ουσιών που προστίθενται για σκοπούς διατήρησης, 
υπό τον όρο ότι πληρούνται και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i)  τα προϊόντα διατηρούν τον χαρακτήρα των κρόκων αυγών των διακρίσεων 0408 11 και 0408 19· 

ii)  το αλάτι ή οι χημικές ουσίες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ποσότητα υψηλότερη από αυτή που είναι 
αναγκαία για τη διατήρηση των προϊόντων.».  
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(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. 



Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

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

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2014. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Algirdas ŠEMETA 

Μέλος της Επιτροπής  
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