
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/389 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 5ης Μαρτίου 2015 

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 
στατιστική 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 τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε λάδια των προϊόντων των διακρίσεων 2712 90 31 έως 2712 90 39 της 
Συνδυασμένης Ονοματολογίας, το στοιχείο α) της συμπληρωματικής σημείωσης 4 του Κεφαλαίου 27 του Δευτέρου 
Μέρους της Συνδυασμένης Ονοματολογίας προβλέπει την εφαρμογή μεθόδου που περιγράφεται στο πρότυπο που έχει 
καταρτιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO 2908). 

(3)  Το 2006 ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ανακάλεσε το πρότυπο ISO 2908 και δεν το αντικατέστησε. Επιπλέον, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης δεν έχει καθορίσει κανένα πρότυπο EN για τη θέσπιση μεθόδου ισοδύναμης προς τη 
μέθοδο ISO 2908. Τα τελωνειακά εργαστήρια θα πρέπει συνεπώς να είναι ελεύθερα να εφαρμόζουν κατάλληλες 
μεθόδους εργασίας της επιλογής τους για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε λάδια των προϊόντων των 
διακρίσεων 2712 90 31 έως 2712 90 39 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας. 

(4)  Επίσης, είναι σκόπιμο να αναφερθεί ρητώς στο στοιχείο α) της συμπληρωματικής σημείωσης 4 του Κεφαλαίου 27 του 
Δευτέρου Μέρους της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, ότι η περιεκτικότητα σε λάδια προσδιορίζεται ως ποσοστό κατά 
βάρος. 

(5)  Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί το στοιχείο α) της συμπληρωματικής σημείωσης 4 του Κεφαλαίου 27 του 
Δευτέρου Μέρους της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, με τη διαγραφή της αναφοράς στο διεθνές πρότυπο που έχει 
ανακληθεί και την αποσαφήνιση της μονάδας στην οποία πρέπει να εκφράζεται η περιεκτικότητα σε λάδια. 

(6)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Στο κεφάλαιο 27 στο δεύτερο μέρος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, το στοιχείο α) της συμπληρωματικής σημείωσης 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«α)  περιεκτικότητα σε λάδια ίση ή ανώτερη του 3,5 % κατά βάρος, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι 
κατώτερο των 9 × 10– 6 m2 s– 1, σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 3104· ή». 

10.3.2015 L 65/11 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(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, 5 Μαρτίου 2015. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Heinz ZOUREK 

Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης  

10.3.2015 L 65/12 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    
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