
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/534 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 η «Συνδυασμένη 
Ονοματολογία»), η οποία παρατίθεται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού. 

(2) Στα γαλακτοκομικά προϊόντα του κεφαλαίου 4 περιλαμβάνονται γαλακτοκομικά διηθήματα, τα οποία είναι γαλακτο
κομικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα σε λακτόζη και λαμβάνονται με την απομάκρυνση των 
λιπαρών ουσιών γάλακτος και των πρωτεϊνών γάλακτος από το γάλα, τον ορό γάλακτος, την κρέμα γάλακτος και/ή το 
γλυκό βουτυρόγαλα, και/ή από παρόμοιες πρώτες ύλες με υπερδιήθηση ή άλλες τεχνικές επεξεργασίας. 

(3)  Όσον αφορά την κατάταξη των διηθημάτων ορού γάλακτος και των διηθημάτων γάλακτος στις διακρίσεις της 
κλάσης 0404 υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι συνεπώς αναγκαίο να αποσαφη
νιστεί το πεδίο εφαρμογής των διακρίσεων 0404 10 και 0404 90 όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα. 

(4)  Η διάκριση μεταξύ «διηθήματος ορού γάλακτος» και «διηθήματος γάλακτος» μπορεί να γίνει βάσει του εάν ανιχνεύονται 
ή όχι ουσίες που συνδέονται με την παραγωγή ορού γάλακτος. Το εν λόγω κριτήριο θα πρέπει συνεπώς να χρησιμο
ποιείται, σε συνδυασμό με ένα οργανοληπτικό κριτήριο, για τη διάκριση μεταξύ διηθήματος ορού γάλακτος και 
διηθήματος γάλακτος. 

(5)  Η διάκριση 0404 10 θα πρέπει να περιλαμβάνει το «διήθημα ορού γάλακτος», προϊόν με γενικά ελαφρώς όξινη οσμή, το 
οποίο λαμβάνεται με υπερδιήθηση ορού γάλακτος ή μειγμάτων φυσικών συστατικών ορού γάλακτος. Η παρουσία στο 
προϊόν αυτό ουσιών που συνδέονται με την παραγωγή ορού γάλακτος (π.χ. γαλακτικό οξύ, γαλακτικά άλατα και 
γλυκομακροπεπτίδια) θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την κατάταξη των διηθημάτων γαλακτοκομικών προϊόντων 
στην εν λόγω διάκριση. 

(6)  Η διάκριση 0404 90 θα πρέπει να περιλαμβάνει το «διήθημα γάλακτος», προϊόν με γενικά γαλακτώδη οσμή που 
λαμβάνεται με υπερδιήθηση του γάλακτος. Η κατάταξη των γαλακτοκομικών διηθημάτων στην εν λόγω διάκριση θα 
πρέπει να εξαρτάται από την παρουσία σε περιορισμένη ποσότητα ή την απουσία από το προϊόν αυτό ουσιών που 
συνδέονται με την παραγωγή ορού γάλακτος. 

(7)  Η μέθοδος αναφοράς για την ανίχνευση γαλακτικού οξέος και ενώσεων του γαλακτικού οξέος (μέθοδος 
ISO 8069:2005) προβλέπεται στο παράρτημα I μέρος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2008 της Επιτροπής (2) και η 
μέθοδος αναφοράς για την ανίχνευση γλυκού ορού γάλακτος (δηλαδή την παρουσία καζεϊνομακροπεπτιδίων όπως τα 
γλυκομακροπεπτίδια) παρατίθεται στο παράρτημα XII του εν λόγω κανονισμού. Οι εν λόγω μέθοδοι θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για την ορθή κατάταξη των προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. 

(8) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή κατάταξη των σχετικών προϊόντων, είναι συνεπώς σκόπιμο να προστεθούν νέες συ
μπληρωματικές σημειώσεις στο δεύτερο μέρος κεφάλαιο 4 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, ώστε να διασφαλιστεί η 
ενιαία ερμηνεία σε ολόκληρη την Ένωση. 

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

(10)  Η επιτροπή τελωνειακού κώδικα δεν γνωμοδότησε εντός της προθεσμίας που είχε ορίσει ο πρόεδρός της, 
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(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. 
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2008 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης και ποιοτικής αξιολόγησης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων (ΕΕ L 88 της 29.3.2008, σ. 1). 



ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Στο δεύτερο μέρος κεφάλαιο 4 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2658/87, προστίθενται οι ακόλουθες συμπληρωματικές σημειώσεις 3 και 4: 

«3. Στα γαλακτοκομικά προϊόντα του κεφαλαίου 4 περιλαμβάνονται γαλακτοκομικά διηθήματα, τα οποία είναι γαλακτο
κομικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα σε λακτόζη και λαμβάνονται με την απομάκρυνση 
των λιπαρών ουσιών γάλακτος και των πρωτεϊνών γάλακτος από το γάλα, τον ορό γάλακτος, την κρέμα γάλακτος και/ή 
το γλυκό βουτυρόγαλα, και/ή από παρόμοιες πρώτες ύλες με υπερδιήθηση ή άλλες τεχνικές επεξεργασίας. 

4.  Για τους σκοπούς των διακρίσεων 0404 10 και 0404 90, ισχύουν τα ακόλουθα: 

Το διήθημα γάλακτος και το διήθημα ορού γάλακτος μπορούν να διακριθούν στη βάση της ανάλυσης για την 
παρουσία ουσιών (π.χ. γαλακτικού οξέος, ενώσεων του γαλακτικού οξέος και γλυκομακροπεπτιδίων) οι οποίες 
σχετίζονται με την παραγωγή ορού γάλακτος. 

Η διάκριση 0404 10 περιλαμβάνει το “διήθημα ορού γάλακτος”, προϊόν με γενικά ελαφρώς όξινη οσμή, το οποίο 
λαμβάνεται από ορό γάλακτος ή μείγματα φυσικών συστατικών ορού γάλακτος με υπερδιήθηση ή άλλες τεχνικές 
επεξεργασίας. 

Η παρουσία ουσιών που συνδέονται με την παραγωγή ορού γάλακτος (π.χ. γαλακτικό οξύ, ενώσεις του γαλακτικού 
οξέος και γλυκομακροπεπτίδια) αποτελεί προϋπόθεση για την κατάταξη των διηθημάτων ορού γάλακτος στην εν λόγω 
διάκριση. 

Η διάκριση 0404 90 περιλαμβάνει το “διήθημα γάλακτος”, προϊόν με γενικά γαλακτώδη οσμή, το οποίο λαμβάνεται 
από γάλα με υπερδιήθηση ή άλλες τεχνικές επεξεργασίας. Η παρουσία σε περιορισμένη ποσότητα ή η απουσία 
γαλακτικού οξέος και ενώσεων του γαλακτικού οξέος (μέγιστο 0,1 %, κατά βάρος, σε διηθήματα γάλακτος σε σκόνη ή 
μέγιστο 0,015 %, κατά βάρος, σε διηθήματα γάλακτος σε υγρή μορφή) καθώς και η απουσία γλυκομακροπεπτιδίων 
αποτελούν τις προϋποθέσεις για την κατάταξη των διηθημάτων γάλακτος στη διάκριση 0404 90. 

Η μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ενώσεων του γαλακτικού οξέος είναι η μέθοδος 
ISO 8069:2005 και η μέθοδος για την ανίχνευση της παρουσίας γλυκού ορού γάλακτος (δηλαδή της παρουσίας 
καζεϊνομακροπεπτιδίων όπως τα γλυκομακροπεπτίδια) είναι η μέθοδος που περιγράφεται στο παράρτημα XII του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2008 της Επιτροπής (*).  

(*) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2008 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης και 
ποιοτικής αξιολόγησης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΕΕ L 88 της 29.3.2008, 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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