
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 826/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 12ης Αυγούστου 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 αυτή νέες υποδιαιρέσεις και 
θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την 
εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις 
εμπορευματικές συναλλαγές. 

(3) Σύμφωνα με τους γενικούς αυτούς κανόνες, τα εμπορεύματα 
που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατί 
θεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
υπαχθούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2), 
για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν 
λόγω πίνακα. 

(4) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο κάτοχος δεσμευτικών 
δασμολογικών πληροφοριών σχετικά με την κατάταξη εμπο 
ρευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί από τις τελωνειακές αρχές κρατών μελών αλλά δεν 
είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνε 
χίσει να τις επικαλείται επί τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατά 
ξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 
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 που 
παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη Συνδυασμένη Ονο 
ματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν 
λόγω πίνακα. 

Άρθρο 2 

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις 
τελωνειακές αρχές κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με τον 
παρόντα κανονισμό, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται 
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, 12 Αυγούστου 2011. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής

EL 18.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/7 

( 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) 

Ζωόμορφα δισκία διαφόρων χρωμάτων, μέσου 
βάρους περίπου 950 mg ανά δισκίο, συσκευασμένα 
για τη λιανική πώληση. Κάθε δισκίο έχει την ακό 
λουθη σύνθεση (% κατά βάρος): 
— σακχαρόζη 61 
— άμυλο 2,4 

Επιπλέον, κάθε δισκίο περιέχει: 
— βιταμίνη A (50 % ως οξική ρετινόλη: 375 μg 

και 50 % ως β-καροτένιο: 2 252 μg) 
— βιταμίνη B1 1,05 mg 
— βιταμίνη B2 1,2 mg 
— βιταμίνη B3 13,5 mg 
— βιταμίνη B6 1,05 mg 
— βιταμίνη B9 300 μg 
— βιταμίνη B12 4,5 μg 
— βιταμίνη C 60 mg 
— βιταμίνη D 10 μg 
— βιταμίνη E 10 mg 

Περιέχονται ακόμη οι ακόλουθες ουσίες: στεατικό 
οξύ, μηλεϊνικό οξύ, στεατικό μαγνήσιο, όξινο θει 
ώδες νάτριο, γλουτένη, βαμβακέλαιο, διοξείδιο του 
πυριτίου, κιτρικό οξύ, ζελατίνη, ανθρακικό ασβέ 
στιο, μονογλυκερίδια και διγλυκερίδια, φυσικές 
και συνθετικές αρωματικές ύλες και χρωστικές 
ύλες τροφίμων. 

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση που αναγράφεται 
στην ετικέτα είναι ένα δισκίο ημερησίως. 

Σύμφωνα με την ετικέτα, το προϊόν προορίζεται για 
ανθρώπινη κατανάλωση. 

2106 90 98 Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 
και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονομα 
τολογίας (ΣΟ), από τη σημείωση 1 του κεφαλαίου 
29 και τη συμπληρωματική σημείωση 1 του κεφα 
λαίου 30, καθώς και από το κείμενο των κωδικών 
ΣΟ 2106, 2106 90 και 2106 90 98. 

Λόγω της σύνθεσής του, το προϊόν δεν διαθέτει τα 
χαρακτηριστικά ζαχαρώδους προϊόντος της κλάσης 
1704 (βλ. επίσης επεξηγηματικές σημειώσεις του 
Εναρμονισμένου Συστήματος σχετικά με το κεφά 
λαιο 17, Γενικά, στοιχείο β)). 

Λόγω της παρουσίας ουσιών που δεν καλύπτονται 
από τα στοιχεία α), β), γ), στ) και ζ) της σημείωσης 
1 του κεφαλαίου 29, πρέπει να αποκλειστεί η υπα 
γωγή του προϊόντος στο εν λόγω κεφάλαιο. 

Επειδή δεν αναφέρεται χρήση του για καθορισμένες 
ασθένειες, αδιαθεσίες ή τα συμπτώματά τους, το 
προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
συμπληρωματικής σημείωσης 1 του κεφαλαίου 30 
και, επομένως, δεν είναι δυνατόν να καταταχθεί 
στην κλάση 3004. 

Δεδομένων των χαρακτηριστικών του, το προϊόν 
πρέπει να καταταχθεί στην κλάση 2106 ως παρα 
σκεύασμα διατροφής.
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