
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 626/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 10ης Ιουνίου 2014 

περί τροποποίησης 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» ή «ΣΟ», η οποία παρατίθεται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού. 

(2) Υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις όσον αφορά την κατάταξη (στις κλάσεις ΣΟ 2207 και 3824) των μειγμάτων που περιέ
χουν αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή καυσίμων για μηχανοκίνητα οχήματα. 

(3)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι συνεπώς αναγκαίο να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής της διάκρισης ΣΟ 
2207 20 όσον αφορά τη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη. 

(4)  Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στη διάκριση ΣΟ 2207 20 η αιθυλική αλκοόλη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 50 % ή 
υψηλότερο, και ιδίως τα μείγματα με βάση αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή καυσίμου μηχα
νοκίνητων οχημάτων, στα οποία η αιθυλική αλκοόλη έχει μετουσιωθεί με την προσθήκη ορισμένων ουσιών, ώστε να 
καταστούν αμετάκλητα ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

(5) Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15376 «Καύσιμα αυτοκίνησης — Αιθανόλη ως συστατικό ανάμειξης της βενζίνης — Απαι
τήσεις και μέθοδοι δοκιμής», το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης στις 24 Δεκεμβρίου 2010, 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εθελοντικά τεχνικά πρότυπα που προάγουν τις ελεύ
θερες εμπορικές συναλλαγές και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Το εν λόγω πρότυπο προβλέπει στο σημείο 4.3 
κατάλογο των συνιστώμενων μετουσιωτικών που δεν είναι επιβλαβή για τα συστήματα των οχημάτων. Οι ουσίες που 
αναφέρονται στον εν λόγω κατάλογο είναι: βενζίνη αυτοκινήτων σύμφωνα με το πρότυπο EN 228, αιθυλο-τριτ.βουτυλαι
θέρας (ΕΤΒΕ), μεθυλο-τριτ.βουτυλαιθέρας (ΜΤΒΕ), τριτ.βουτυλική αλκοόλη (ΤΒΑ), 2-μεθυλο-1-προπανόλη (ισοβουτα
νόλη) και 2-προπανόλη (ισοπροπανόλη). Ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω μετουσιωτικά μπορούν να χρησιμοποιούνται 
στο μείγμα, με εξαίρεση την ισοβουτανόλη και την ισοπροπανόλη, που διαχωρίζονται εύκολα από το μείγμα. Ως εκ 
τούτου, οι ουσίες αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σε συνδυασμό με άλλο μετουσιωτικό. 

(6)  Θα πρέπει συνεπώς να προστεθεί νέα Συμπληρωματική σημείωση στο δεύτερο μέρος κεφάλαιο 22 της Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας, ώστε να διασφαλιστεί η ενιαία ερμηνεία σε ολόκληρη την Ένωση. 

(7)  Η επιτροπή τελωνειακού κώδικα δεν εξέδωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που καθόρισε ο πρόεδρός της, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Στο δεύτερο μέρος κεφάλαιο 22 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2658/87, προστίθεται η ακόλουθη Συμπληρωματική σημείωση 12: 

«12. Υπάγονται στη διάκριση 2207 20 τα μείγματα αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παρα
γωγή καυσίμων μηχανοκίνητων οχημάτων, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 50 % ή υψηλότερο, και έχουν μετουσιωθεί 
με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ουσίες: 

α)  βενζίνη αυτοκινήτων (σύμφωνα με το πρότυπο EN 228)· 

β)  τριτ.βουτυλ-αιθυλαιθέρα (αιθυλο-τριτ.βουτυλαιθέρας, ETBE)· 
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γ)  μεθυλο-τριτ.βουτυλαιθέρα (MTBE)· 

δ)  2-μεθυλο-προπανόλη-2 (τριτ.βουτυλική αλκοόλη, τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη, TBA)· 

ε)  2-μεθυλο-προπανόλη-1 (2-μεθυλο-1-προπανόλη, ισοβουτανόλη)· 

στ)  προπανόλη-2 (ισοπροπυλική αλκοόλη, 2-προπανόλη, ισοπροπανόλη). 

Τα μετουσιωτικά που αναφέρονται στα στοιχεία ε) και στ) του πρώτου εδαφίου πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό με ένα τουλάχιστον από τα μετουσιωτικά που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου.». 

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, 10 Ιουνίου 2014. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Algirdas ŠEMETA 

Μέλος της Επιτροπής  
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