
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/533 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 31ης Μαρτίου 2016 

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 λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες σε 
ποτά με βάση τη σόγια που κατατάσσονται στις διακρίσεις 2202 90 11 και 2202 90 15 της συνδυασμένης ονοματο
λογίας. 

(3)  Η μέθοδος Kjeldahl που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής (2) θα πρέπει να εφαρμόζεται 
για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε ολικές αζωτούχες ουσίες. Η μέθοδος Kjeldahl είναι η διεθνώς αναγνω
ρισμένη μέθοδος για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας των τροφίμων σε πρωτεΐνες, λόγω του οικουμενικού 
χαρακτήρα, της ακρίβειας και της αναπαραγωγιμότητάς της. Ο συντελεστής μετατροπής για τον προσδιορισμό της 
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες με βάση τη συνολική περιεκτικότητα σε άζωτο εξαρτάται από το είδος της περιεχόμενης 
πρωτεΐνης στο δείγμα. Δεδομένου ότι εν προκειμένω πρέπει να προσδιοριστεί η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες σόγιας, θα 
πρέπει να εφαρμοστεί συντελεστής μετατροπής 6,25. 

(4)  Είναι επομένως σκόπιμο να προστεθεί νέα συμπληρωματική σημείωση στο δεύτερο μέρος κεφάλαιο 22 της 
συνδυασμένης ονοματολογίας, ώστε να διασφαλιστεί η ενιαία ερμηνεία σε ολόκληρη την Ένωση. 

(5)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

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

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 13: 

«13.  Για τους σκοπούς των διακρίσεων 2202 90 11 και 2202 90 15, η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες προσδιορίζεται 
πολλαπλασιάζοντας τη συνολική περιεκτικότητα σε άζωτο, υπολογιζόμενη με τη μέθοδο που προβλέπεται στα 
σημεία 2 έως 8 του μέρους Γ του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής (*), με τον 
συντελεστή 6,25.  

(*) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2009, για τον καθορισμό μεθόδων δειγματο
ληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών (ΕΕ L 54 της 26.2.2009, σ. 1).». 
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(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. 
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2009, για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον 

επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών (ΕΕ L 54 της 26.2.2009, 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, 31 Μαρτίου 2016. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Stephen QUEST 

Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης  
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