
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 497/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 18ης Μαΐου 2011 

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβου 
λίου, 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) Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης 
ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον 
αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που 
αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

(2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενι 
κούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματο 
λογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε 
κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν 
μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν κάποια νέα υποδιαίρεση 
και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την 
εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις 
εμπορευματικές συναλλαγές. 

(3) Κατ’ εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων τα εμπορεύματα 
που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται 
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπαχ 
θούν στους κωδικούς ΣΟ που εμφαίνονται στη στήλη 2, για 
τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω 
πίνακα. 

(4) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, βάσει του άρθρου 12 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί του κοινοτι 
κού τελωνειακού κώδικα ( 2 ), ο κάτοχος μπορεί να εξακολου 
θήσει να επικαλείται, για περίοδο τριών μηνών, τις δεσμευ 
τικές δασμολογικές πληροφορίες που έχουν εκδοθεί από τις 
τελωνειακές αρχές των κρατών μελών όσον αφορά τη δασμο 
λογική κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματο 
λογία, οι οποίες όμως δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα 
κανονισμό. 

(5) Η επιτροπή τελωνειακού κώδικα δεν γνωμοδότησε εντός της 
προθεσμίας που όρισε ο πρόεδρός της, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που 
παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονο 
ματολογία στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη 2 του 
εν λόγω πίνακα. 

Άρθρο 2 

Η επίκληση των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, που 
εκδίδουν οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και οι οποίες 
δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχιστεί 
για περίοδο τριών μηνών δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 6 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92. 

Άρθρο 3 

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, 18 Μαΐου 2011. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής

EL 21.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/11 

( 1 ) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

1. Σιροπιώδες αρωματισμένο υγρό με την ακό 
λουθη σύνθεση (εκατοστιαία αναλογία κατά 
βάρος): 

Νερό 65,13 

Ζάχαρη ζαχαροκά 
λαμου 

28,47 

Χυμός γλυκολέμο 
νου 

3,18 

Κιτρικό οξύ 1,49 

Χυμός λεμονιού 1,18 

Αρωματικές ουσίες 0,46 

Χρωστικές ουσίες 0,0003 

Έκδοχα 

Αφού αραιωθεί με νερό ή αλκοόλη, το 
παρασκεύασμα είναι έτοιμο για κατανάλωση 
ως ποτό κοκτέιλ. 

2106 90 59 Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 
και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονομα 
τολογίας (ΣΟ) και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 
2106, 2106 90 και 2106 90 59. 

Επειδή το προϊόν δεν πίνεται ως έχει, αποκλείεται η 
κατάταξή του ως ποτού στο κεφάλαιο 22. 

Λόγω της σύνθεσής του, το προϊόν αυτό, που 
περιέχει αρωματικές και χρωστικές ουσίες, πρέπει 
να καταταχθεί ως αρωματισμένο σιρόπι από ζάχαρα 
στον κωδικό ΣΟ 2106 90 59. 

Βλέπε επίσης επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρ 
μονισμένου συστήματος για την κλάση 2106, 
σημείο (12). 

2. Σιροπιώδες αρωματισμένο υγρό με την ακό 
λουθη σύνθεση (εκατοστιαία αναλογία κατά 
βάρος): 

Νερό 51,27 

Ζάχαρη ζαχαροκά 
λαμου 

28,40 

Χυμός σμέουρων 10,60 

Πολτός σμέουρων 8,20 

Αρωματικές ουσίες 0,18 

Χρωστικές ουσίες 0,02 

Έκδοχα 

Αφού αραιωθεί με νερό ή αλκοόλη, το 
παρασκεύασμα είναι έτοιμο για κατανάλωση 
ως ποτό κοκτέιλ. 

2106 90 98 Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 
και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονομα 
τολογίας (ΣΟ) και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 
2106, 2106 90 και 2106 90 98. 

Επειδή το προϊόν δεν πίνεται ως έχει, αποκλείεται η 
κατάταξή του ως ποτού στο κεφάλαιο 22. 

Λόγω της σύνθεσής του, το προϊόν αυτό, που 
περιέχει μεγαλύτερες ποσότητες χυμού και πολτού 
φρούτου, είναι πιο σύνθετο από τα αρωματισμένα 
σιρόπια από ζάχαρα του κωδικού ΣΟ 2106 90 59. 

Το προϊόν πρέπει συνεπώς να καταταχθεί ως παρα 
σκεύασμα για την παρασκευή ποτών στον κωδικό 
ΣΟ 2106 90 98. Βλέπε επίσης επεξηγηματικές 
σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για 
την κλάση 2106, σημείο (12).

EL L 134/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2011


