
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 388/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 10ης Απριλίου 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», η οποία παρατίθεται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού. 

(2)  Η κατάταξη των κατεψυγμένων και αλατισμένων φιλέτων μπακαλιάρου (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 
στις διακρίσεις 0304 71 10 και 0304 71 90 (κατεψυγμένα φιλέτα) ή στις διακρίσεις 0305 32 11 και 0305 32 19 
(αλατισμένα φιλέτα) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την περιεκτικότητα του προϊόντος σε αλάτι. 

(3)  Ο αλατισμένος μπακαλιάρος, κοινώς αποκαλούμενος «παστός μπακαλιάρος», είναι παραδοσιακό προϊόν με συνολική 
περιεκτικότητα σε αλάτι ίση ή ανώτερη του 12 % κατά βάρος, το οποίο είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση 
χωρίς περαιτέρω βιομηχανική επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή, το αλάτι προορίζεται να διεισδύει στη σάρκα του 
ψαριού προκειμένου να εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια διατήρησης του προϊόντος. 

(4)  Τα ελαφρώς αλατισμένα φιλέτα μπακαλιάρου (συνήθως συνολικής περιεκτικότητας σε αλάτι περίπου 2 % κατά βάρος, 
αλλά σε κάθε περίπτωση κατώτερης του 12 %) παρουσιάζουν διαφορετικά αντικειμενικά χαρακτηριστικά, εφόσον η 
αποτελεσματική και μακρόχρονη διατήρησή τους εξασφαλίζεται κυρίως μέσω πρόσθετης εξωτερικής διεργασίας, όπως η 
κατάψυξη. 

(5) Για να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας, η κατάταξη των κατεψυγμένων και αλατι
σμένων φιλέτων μπακαλιάρου στις διακρίσεις 0304 71 10 και 0304 71 90 ή στις διακρίσεις 0305 32 11 και 
0305 32 19 θα πρέπει, συνεπώς, να εξαρτάται από τη διεργασία με την οποία εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διατή
ρηση του προϊόντος. Αυτό είναι σύμφωνο με τη νομολογία του Δικαστηρίου η οποία προβλέπει το ίδιο κριτήριο για την 
κατάταξη του ελαφρώς αποξηραμένου και ελαφρώς καπνιστού κρέατος (2). 

(6)  Ως εκ τούτου, ο ελαφρώς αλατισμένος μπακαλιάρος θα πρέπει να καταταχθεί στις διακρίσεις 0304 71 10 και 
0304 71 90, εφόσον η κατάψυξη του προϊόντος είναι απαραίτητη για την αποφυγή αλλοίωσής του. Αντιθέτως, εάν το 
αλάτι εξασφαλίζει τη διατήρηση του προϊόντος, τα φιλέτα μπακαλιάρου θα πρέπει να καταταχθούν στις διακρίσεις 
0305 32 11 και 0305 32 19. 

(7)  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. 

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

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

16.4.2014 L 113/17 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. 
(2) Απόφαση της 31ης Μαΐου 1979 στην υπόθεση 183/78, Galster κατά Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Συλλογή 1979, σ. 2003). 



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 1: 

«1. Για τους σκοπούς των διακρίσεων 0305 32 11 και 0305 32 19, θεωρούνται αλατισμένα ψάρια τα φιλέτα μπακα
λιάρου (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) τα οποία έχουν συνολική περιεκτικότητα άλατος ίση ή 
ανώτερη του 12 % κατά βάρος και είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση χωρίς περαιτέρω βιομηχανική επεξερ
γασία. 

Ωστόσο, τα κατεψυγμένα φιλέτα μπακαλιάρου τα οποία έχουν συνολική περιεκτικότητα άλατος κατώτερη του 12 % 
κατά βάρος κατατάσσονται στις διακρίσεις 0304 71 10 και 0304 71 90, εφόσον η αποτελεσματική και μακρόχρονη 
διατήρηση του προϊόντος εξασφαλίζεται κυρίως μέσω της κατάψυξης.». 

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 Απριλίου 2014. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Algirdas ŠEMETA 

Μέλος της Επιτροπής  
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