
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 377/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Μαρτίου 2007

για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της
23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματο-
λογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παρά-
γραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυα-
σμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις
για την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονο-
ματολογίας. αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε
άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει
ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει
συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες
ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο
πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών.

(3) Κατ’ εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπορεύ-
ματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να κατατα-
γούν στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται
στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

(4) Είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι
οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών
μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στη συν-
δυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο
που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχί-
σουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό
τους κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτω-
βρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (2).

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήματος κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία
στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2
του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις
τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με το
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός μπορούν να συνεχίσουν
να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92,
κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών.

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, 29 Μαρτίου 2007.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής
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(1) EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 301/2007 (EE L 81 της 22.3.2007,
σ. 11).

(2) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (EE L 363 της
20.12.2006, σ. 1).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εμπορευμάτων
Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία

(1) (2) (3)

1. Παρασκεύασμα φουντουκιών, αποτελούμενο
από ένα μείγμα φουντουκιών και ζάχαρης,
που παρουσιάζεται υπό τη μορφή κόκκων
(ποσοστό επί τοις εκατό κατά βάρος) (*),

Αποφλοιωμένα φουντούκια 40

Προστιθέμενη ζάχαρη 60

Τα αποφλοιωμένα φουντούκια ψήνονται σε θερ-
μοκρασία 140 °C επί 20 έως 25 λεπτά. Η
ζάχαρη ψήνεται χωριστά στην ίδια θερμοκρασία
επί 15 έως 17 λεπτά. Τα ψημένα φουντούκια
και η ψημένη ζάχαρη αναμειγνύονται έπειτα και
ψήνονται μαζί επί 12 έως 15 λεπτά. Το παρα-
σκεύασμα έπειτα ψύχεται και ψιλοκόβεται σε
τεμάχια μεγέθους 1 έως 4 χιλιοστομέτρων.
Έπειτα συσκευάζεται σε σάκους βάρους τουλά-
χιστον 10 κιλών για τη χονδρική πώληση.

Το παρασκεύασμα αυτό είναι ένα ενδιάμεσο
προϊόν που δεν προορίζεται για άμεση κατανά-
λωση, αλλά χρησιμοποιείται στην παρασκευή
σοκολάτας, παγωτού, ειδών ζαχαροπλαστικής
και γλυκισμάτων.

2008 19 19 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και
6 για την ερμηνεία της ΣΟ, καθώς και από το κείμενο
των κωδικών ΣΟ 2008, 2008 19 και 2008 19 19.

Τα προϊόν αυτό δεν κατατάσσεται στο κεφάλαιο 17
επειδή είναι ένα ζαχαρώδες παρασκεύασμα διατροφής,
αποτελούμενο από ένα μείγμα φουντουκιών και ζάχαρης
[βλ. τις Επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου
συστήματος για το κεφάλαιο 17, Γενικές παρατηρήσεις,
στοιχείο β)].

Το συγκεκριμένο ζαχαρώδες παρασκεύασμα με βάση τα
φουντούκια δεν υπάγεται στην κλάση 1704, επειδή δεν
διατίθεται στην αγορά ούτε προορίζεται για χρήση στη
ζαχαροπλαστική ως έχει (βλ. Επεξηγηματικές σημειώσεις
του εναρμονισμένου συστήματος για την κλάση 1704,
πρώτη παράγραφος).

Το συγκεκριμένο προϊόν υπάγεται στο κεφάλαιο 20,
επειδή παρασκευάζεται ή συντηρείται με μία μέθοδο
που δεν αναφέρεται στο κεφάλαιο 8 [βλ. τη σημείωση
1 (α) του κεφαλαίου 20 και τις Επεξηγηματικές σημειώ-
σεις της ΣΟ για τις διακρίσεις 2008 11 10 έως
2008 19 99).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελείται από φουντούκια
αναμεμειγμένα με ζάχαρη και έχει υποστεί μια κατεργασία
(ψήσιμο), το προϊόν αυτό κατατάσσεται στη διάκριση
2008 19 19 (βλ. τις Επεξηγηματικές σημειώσεις της ΣΟ
για τις διακρίσεις 2008 11 10 έως 2008 19 99).

(*) Η φωτογραφία αριθ. 1 έχει ενδεικτικό και μόνο χαρακτήρα.

2. Παρασκεύασμα φουντουκιών, αποτελούμενο
από ένα μείγμα φουντουκιών και ζάχαρης,
που παρουσιάζεται υπό τη μορφή σκόνης
(ποσοστό επί τοις εκατό κατά βάρος) (**),

Αποφλοιωμένα φουντούκια 40

Προστιθέμενη ζάχαρη 60

Τα αποφλοιωμένα φουντούκια ψήνονται σε θερ-
μοκρασία 140 °C επί 20 έως 25 λεπτά. Η
ζάχαρη ψήνεται χωριστά στην ίδια θερμοκρασία
επί 15 έως 17 λεπτά. Τα ψημένα φουντούκια
και η ψημένη ζάχαρη αναμειγνύονται έπειτα και
ψήνονται μαζί επί 12 έως 15 λεπτά. Το παρα-
σκεύασμα έπειτα ψύχεται και ψιλοκόβεται σε
τεμάχια μεγέθους 1 έως 4 χιλιοστομέτρων, προ-
τού αλεσθεί έως το μέγεθος των 20-30 μικρών
(microns). Έπειτα συσκευάζεται σε σάκους
βάρους τουλάχιστον 12,5 κιλών για τη χον-
δρική πώληση.

Το παρασκεύασμα αυτό είναι ένα ενδιάμεσο
προϊόν που δεν προορίζεται για άμεση κατανά-
λωση, αλλά χρησιμοποιείται στην παρασκευή
σοκολάτας, παγωτού, ειδών ζαχαροπλαστικής
και γλυκισμάτων.

2008 19 19 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και
6 για την ερμηνεία της ΣΟ, καθώς και από το κείμενο
των κωδικών ΣΟ 2008, 2008 19 και 2008 19 19.

Τα προϊόν αυτό δεν κατατάσσεται στο κεφάλαιο 17
επειδή είναι ένα ζαχαρώδες παρασκεύασμα διατροφής,
αποτελούμενο από ένα μείγμα φουντουκιών και ζάχαρης
[βλ. τις Επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου
συστήματος για το κεφάλαιο 17, Γενικές παρατηρήσεις,
στοιχείο β)].

Το συγκεκριμένο ζαχαρώδες παρασκεύασμα με βάση τα
φουντούκια δεν υπάγεται στην κλάση 1704, επειδή απο-
τελεί ένα ημικατεργασμένο προϊόν, μη μεταποιούμενο
αποκλειστικά σε έναν ορισμένο τύπο είδους ζαχαροπλα-
στικής της ανωτέρω κλάσης (βλ. τις Επεξηγηματικές
σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για την
κλάση 1704, πρώτη παράγραφος και τις Επεξηγηματικές
σημειώσεις της ΣΟ για τις διακρίσεις 1704 90 51 έως
1704 90 99, δεύτερη παράγραφος).

Το συγκεκριμένο προϊόν υπάγεται στο κεφάλαιο 20,
επειδή παρασκευάζεται ή συντηρείται με μία μέθοδο
που δεν αναφέρεται στο κεφάλαιο 8 [βλ. τη σημείωση
1 (α) του κεφαλαίου 20 και τις Επεξηγηματικές σημειώ-
σεις της ΣΟ για τις διακρίσεις 2008 11 10 έως
2008 19 99].

Λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελείται από φουντούκια
αναμεμειγμένα με ζάχαρη και έχει υποστεί μια κατεργασία
(ψήσιμο), το προϊόν αυτό κατατάσσεται στη διάκριση
2008 19 19 (βλ. τις Επεξηγηματικές σημειώσεις της ΣΟ
για τις διακρίσεις 2008 11 10 έως 2008 19 99).

(**) Η φωτογραφία αριθ. 2 έχει ενδεικτικό και μόνο χαρακτήρα.
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(1) (2) (3)

3. Παρασκεύασμα φουντουκιών, αποτελούμενο
από ένα μείγμα φουντουκιών και ζάχαρης,
που παρουσιάζεται υπό τη μορφή πάστας
(ποσοστό επί τοις εκατό κατά βάρος) (***),

Αποφλοιωμένα φουντούκια 40

Προστιθέμενη ζάχαρη 60

Τα αποφλοιωμένα φουντούκια ψήνονται σε θερ-
μοκρασία 140 °C επί 20 έως 25 λεπτά. Η
ζάχαρη ψήνεται χωριστά στην ίδια θερμοκρασία
επί 15 έως 17 λεπτά. Τα ψημένα φουντούκια
και η ψημένη ζάχαρη αναμειγνύονται έπειτα και
ψήνονται μαζί επί 12 έως 15 λεπτά. Το παρα-
σκεύασμα έπειτα ψύχεται και ψιλοκόβεται σε
μέγεθος τεμαχίων 1 έως 4 χιλιοστομέτρων, προ-
τού αλεσθεί έως το μέγεθος των 20-30 μικρών
(microns). Το αλεσμένο παρασκεύασμα αναμι-
γνύεται έως ότου λάβει τη μορφή μιας ομοιο-
γενούς πάστας. Έπειτα συσκευάζεται σε σάκους
βάρους τουλάχιστον 20 κιλών για τη χονδρική
πώληση.

Το παρασκεύασμα αυτό είναι ένα ενδιάμεσο
προϊόν που δεν προορίζεται για άμεση κατανά-
λωση, αλλά χρησιμοποιείται στην παρασκευή
σοκολάτας, παγωτού, ειδών ζαχαροπλαστικής
και γλυκισμάτων.

2008 19 19 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και
6 για την ερμηνεία της Σ.Ο., καθώς και από το κείμενο
των κωδικών ΣΟ 2008, 2008 19 και 2008 19 19.

Τα προϊόν αυτό δεν κατατάσσεται στο κεφάλαιο 17
επειδή είναι ένα ζαχαρώδες παρασκεύασμα διατροφής,
αποτελούμενο από ένα μείγμα φουντουκιών και ζάχαρης
[βλ. τις Επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου
συστήματος για το κεφάλαιο 17, Γενικές παρατηρήσεις,
στοιχείο β)].

Η κλάση 1704 δεν εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο παρα-
σκεύασμα, επειδή αυτό αποτελεί ένα ημικατεργασμένο
προϊόν, μη μεταποιούμενο αποκλειστικά σε έναν ορισμένο
τύπο είδους ζαχαροπλαστικής της ανωτέρω κλάσης (βλ.
Επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστή-
ματος για την κλάση 1704, πρώτη παράγραφος, ix, και
τις Επεξηγηματικές σημειώσεις της ΣΟ για τις διακρίσεις
1704 90 51 έως 1704 90 99, δεύτερη παράγραφος).

Το συγκεκριμένο προϊόν υπάγεται στο κεφάλαιο 20,
επειδή παρασκευάζεται ή συντηρείται με μία μέθοδο
που δεν αναφέρεται στο κεφάλαιο 8 [βλ. τη σημείωση
1 (α) του κεφαλαίου 20 και τις Επεξηγηματικές σημειώ-
σεις της ΣΟ για τις διακρίσεις 2008 11 10 έως
2008 19 99].

Λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελείται από φουντούκια
αναμεμειγμένα με ζάχαρη και έχει υποστεί μια κατεργασία
(ψήσιμο), το προϊόν αυτό κατατάσσεται στη διάκριση
2008 19 19 (βλ. τις Επεξηγηματικές σημειώσεις της ΣΟ
για τις διακρίσεις 2008 11 10 έως 2008 19 99).

(***) Η φωτογραφία αριθ. 3 έχει ενδεικτικό και μόνο χαρακτήρα.

Φωτογραφία αριθ. 1 Φωτογραφία αριθ. 2

Φωτογραφία αριθ. 3
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