
II 

(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 920/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 21ης Αυγούστου 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) Η κατάταξη των τεμαχίων σάρκας ψαριών ως φιλέτα η άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304 της Συνδυασμένης Ονομα
τολογίας εξαρτάται από το αν τα εν λόγω τεμάχια μπορούν να προσδιοριστούν ότι προέρχονται από φιλέτα ψαριών. 

(3)  Ο όρος «loins» χρησιμοποιείται ως συνώνυμο για φιλέτα μεγάλων ψαριών στη Συνδυασμένη Ονοματολογία. Δεδομένου 
ότι η κλάση 1604 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, η οποία καλύπτει τα παρασκευάσματα και τις κονσέρβες ψαριών, 
περιλαμβάνει παραπομπή στα «φιλέτα που ονομάζονται loins», παρόμοια παραπομπή, όσον αφορά τα ψάρια, θα πρέπει 
επίσης να περιληφθεί στο κεφάλαιο 3 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.. 

(4)  Λαμβανομένης υπόψη της ανατομίας των μεγάλων ψαριών όπως ο τόνος (του γένους Thunnus), ο ξιφίας (Xiphias 
gladius), μάρλιν και ιστιοφόροι (της οικογένειας Istiophoridae), καθώς και οι ωκεάνιοι καρχαρίες (Hexanchus griseus· 
Cetorhinus maximus· οικογένεια Alopiidae· Rhincodon typus· οικογένεια Carcharhinidae· οικογένεια Sphyrnidae; οικογένεια 
Isuridae), από κάθε ψάρι λαμβάνονται κατ' ανώτατο όριο τέσσερα σχετικά μεγάλα φιλέτα ψαριών (από την δεξιά και 
αριστερή πλευρά καθώς και από την άνω και κάτω πλευρά). 

(5)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, η κατάταξη των φιλέτων 
ψαριών που αναφέρονται ως «loins» (έστω και κομμένα σε τεμάχια) και λαμβάνονται από μεγάλα ψάρια, στην 
κλάση 0304, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί. 

(6)  Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προστεθεί συμπληρωματική σημείωση στο δεύτερο μέρος κεφάλαιο 3 της Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας, ώστε να διασφαλιστεί η ενιαία ερμηνεία της σε ολόκληρη την Ένωση. 

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

(8)  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα, 
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(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. 



ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Στο δεύτερο μέρος κεφάλαιο 3 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 της Σ.Ο που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο, ο όρος “φιλέτα” περιλαμβάνει “loins”, 
δηλαδή τις λωρίδες σάρκας που απαρτίζουν την άνω ή την κάτω, τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά του ψαριού, εφόσον 
έχουν αφαιρεθεί το κεφάλι, τα εντόσθια, τα πτερύγια (νωτιαία, εδρικά, ουραία, κοιλιακά, θωρακικά) και τα οστά (σπον
δυλική στήλη ή ραχοκοκαλιά, κοιλιακά ή πλευρικά οστά, βραγχιακά ή υοειδή οστά κ.λπ.). 

Η κατάταξη των προϊόντων αυτών ως φιλέτα δεν επηρεάζεται από την κοπή τους σε τεμάχια, υπό την προϋπόθεση ότι 
μπορεί να διαπιστωθεί ότι τα εν λόγω τεμάχια προέρχονται από φιλέτα. 

Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων ισχύουν για τα ακόλουθα ψάρια: 

α)  τόνος (του γένους Thunnus) των διακρίσεων 0304 49 90 και 0304 87 00, 

β)  ξιφίας (Xiphias gladius) των διακρίσεων 0304 45 00 και 0304 84 00, 

γ)  μάρλιν και ιστιοφόροι (της οικογένειας Istiophoridae) των διακρίσεων 0304 49 90 και 0304 89 90, 

δ) ωκεάνιοι καρχαρίες (Hexanchus griseus· Cetorhinus maximus οικογένεια Alopiidae Rhincodon typus·οικογένεια Carc
harhinidae·οικογένεια Sphyrnidae·οικογένεια Isuridae) των διακρίσεων 0304 49 90 και 0304 89 59.» 

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, 21ης Αυγούστου 2014. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Karel DE GUCHT 

Μέλος της Επιτροπής  
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