
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 435/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 26ης Μαΐου 2009 

για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ) όσον αφορά ορισμένους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 234/79 του Συμβουλίου, της 5ης 
Φεβρουαρίου 1979, περί της διαδικασίας προσαρμογής της ονομα 
τολογίας του κοινού δασμολογίου που χρησιμοποιείται για τα 
γεωργικά προϊόντα ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 2, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του 
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική 
και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο ( 2 ), 
περιέχει τη συνδυασμένη ονοματολογία (ΣΟ) που ισχύει από 
την 1η Ιανουαρίου 2009. 

(2) Ορισμένοι από τους κωδικούς ΣΟ και τις περιγραφές του 
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση 

κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών δια 
τάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ) ( 3 ), δεν αντιστοιχούν πλέον στη ΣΟ. 

(3) Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως. 

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την 
κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ  ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 τροπο 
ποιείται σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη 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, 26 Μαΐου 2009. 

Για την Επιτροπή 

Mariann FISCHER BOEL 
Μέλος της Επιτροπής
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( 1 ) ΕΕ L 34 της 9.2.1979, σ. 2. 
( 2 ) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 τροποποιείται ως εξής: 

1. Το μέρος Ι (σιτηρά) τροποποιείται ως εξής: 

α) οι κωδικοί ΣΟ 1702 30 91 και 1702 30 99 και οι αντίστοιχες περιγραφές αντικαθίστανται από τα ακόλουθα: 

«ex 1702 30 50 – – Άλλη: 

– – – Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη, που περιέχει κατά βάρος, 
σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 99 % γλυκόζη 

ex 1702 30 90 – – – Άλλη, που περιέχει κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 99 % γλυκόζη» 

β) η περιγραφή στη στήλη 2 για τους κωδικούς ΣΟ 2309 10 11 έως 2309 10 53 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«– – Που περιέχουν κάθε είδους άμυλο, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που 
υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκο 
μικά προϊόντα»· 

γ) η περιγραφή στη στήλη 2 για τους κωδικούς ΣΟ ex 2309 90 έως 2309 90 53 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άλλα: 

– Προϊόντα που καλύπτονται από τη συμπληρωματική σημείωση 5 του κεφαλαίου 23 της συνδυασμένης ονοματολογίας 

– Άλλα, όπου περιλαμβάνονται και τα προμείγματα: 

– – Που περιέχουν κάθε είδους άμυλο, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που 
υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκομικά 
προϊόντα:». 

2. Το μέρος ΙΙΙ (ζάχαρη) τροποποιείται ως εξής: 

α) στη στήλη 1, οι κωδικοί ΣΟ «1702 60 95 και 1702 90 99» αντικαθίστανται από τους κωδικούς ΣΟ «1702 60 95 και 
1702 90 95»· 

β) ο κωδικός ΣΟ «1702 90 60» και η αντίστοιχη περιγραφή προϊόντος διαγράφονται. 

3. Το μέρος X (προϊόντα με βάση τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά) τροποποιείται ως εξής: 

α) στην περιγραφή του προϊόντος για τον κωδικό ΣΟ ex 2001, έκτη περίπτωση, ο κωδικός ΣΟ «ex 2001 90 99» αντι 
καθίσταται από τον κωδικό ΣΟ «ex 2001 90 97»· 

β) στην περιγραφή προϊόντος για τον κωδικό ΣΟ ex 2007, δεύτερη περίπτωση, ο κωδικός ΣΟ «ex 2007 99 57» αντι 
καθίσταται από τον κωδικό ΣΟ «ex 2007 99 50» και ο κωδικός ΣΟ «ex 2007 99 98» αντικαθίσταται από τον κωδικό 
ΣΟ «ex 2007 99 97». 

4) Στο μέρος XI (μπανάνες), στη στήλη 1, ο κωδικός ΣΟ «ex 2007 99 57» αντικαθίσταται από τον κωδικό ΣΟ 
«ex 2007 99 50» και ο κωδικός ΣΟ «ex 2007 99 98» αντικαθίσταται από τον κωδικό ΣΟ «ex 2007 99 97». 

5) Το μέρος XV (βόειο κρέας) στήλη 1 στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής: 

α) οι κωδικοί ΣΟ «0206 10 91» και «0206 10 99» αντικαθίστανται από τον κωδικό ΣΟ «0206 10 98»· 

β) οι κωδικοί ΣΟ «1602 50 31 έως 1602 50 80» αντικαθίστανται από τους κωδικούς ΣΟ «1602 50 31 και 1602 50 95».
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6) Στο μέρος XX (κρέας πουλερικών) στήλη 1 στοιχείο στ), οι κωδικοί ΣΟ «1602 20 11» και «1602 20 19» αντικαθίστανται 
από τον κωδικό ΣΟ «1602 20 10». 

7) Το μέρος XXI (λοιπά προϊόντα) τροποποιείται ως εξής: 

α) οι κωδικοί ΣΟ «ex 0206 49» και «ex 0206 49 20» και η αντίστοιχη περιγραφή προϊόντος αντικαθίστανται από τα 
ακόλουθα 

«ex 0206 49 00 – – Άλλα 

– – – Χοιροειδών κατοικίδιων: 

– – – – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων (γ)» 

β) ο κωδικός ΣΟ «0206 49 80» διαγράφεται· 

γ) ο κωδικός ΣΟ «1602 90 41» και η αντίστοιχη περιγραφή προϊόντος διαγράφονται· 

δ) ο κωδικός ΣΟ «1602 90 98» αντικαθίσταται από τον κωδικό ΣΟ «1602 90 99».
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