
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1021/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Ιουνίου 2003
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 ονοµατολογία
και το κοινό δασµολόγιο (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2176/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 9 παράγραφος 1,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συν-
δυασµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον κανονι-
σµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι
διατάξεις για την κατάταξη των εµπορευµάτων που αναφέ-
ρονται 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 κανό-
νες ενόψει της εφαρµογής δασµολογικών ή άλλων µέτρων
στο πλαίσιο των εµπορικών ανταλλαγών.

(3) Κατ' εφαρµογή των εν λόγω γενικών κανόνων, το εµπόρευµα
που περιγράφεται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήµα-
τος του παρόντος κανονισµού πρέπει να καταταγεί στον
αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται 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 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι-
σµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (4).

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το εµπόρευµα που περιγράφεται στη στήλη 1 του προσαρτηµένου
πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία στον αντί-
στοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται 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 Ένω-
σης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2003.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 331 της 7.12.2002, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εµπορευµάτων
Κατάταξη

Kωδικός ΣΟ
Αιτιολογία

(1) (2) (3)

Προϊόν υπό µορφή δίσκου (µε διάµετρο περίπου
4,5 cm και πάχος περίπου 1 cm), παρα-
σκευασµένο από διογκωµένο ρύζι, του οποίου η
µία επιφάνεια καλύπτεται από µια λεπτή στρώση
γλάσου χρώµατος σκούρου καφέ, µε πάχος όχι
µεγαλύτερο από 0,5 mm και περιεκτικότητα σε
κακάο λιγότερη του 0,4 %. Το προϊόν περιέχει
επίσης ζάχαρη, φυτικό λίπος, αποβουτυρωµένο και
ηµιαποβουτυρωµένο γάλα σε σκόνη, ορό γάλα-
κτος σε σκόνη, σκόνη χαρουπιών, λεκιθίνη σόγιας,
χρωστικές και αρωµατικές ουσίες. ∆ιατίθεται συ-
σκευασµένο για τη λιανική πώληση.

(βλέπε φωτογραφία) (*)

1904 10 30 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της
συνδυασµένης ονοµατολογίας, τη σηµείωση 1 του
κεφαλαίου 18, τη σηµείωση 3 του κεφαλαίου 19,
καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 1904,
1904 10 και 1904 10 30.

Το προϊόν περιέχει, σύµφωνα µε τη σηµείωση 3
του κεφαλαίου 19, λιγότερο από 6 % κατά βάρος
κακάο υπολογισθέντος επί πλήρως απολιπανθείσας
βάσεως (βλέπε τις γενικές παρατηρήσεις των
επεξηγηµατικών σηµειώσεων του εναρµονισµένου
συστήµατος για το κεφάλαιο 19).

∆εν µπορεί να θεωρηθεί, σύµφωνα µε την έννοια
της σηµείωσης 3 του κεφαλαίου 19, ως παρα-
σκεύασµα επικαλυµµένο µε σοκολάτα της κλάσης
1806 [βλέπε επίσης τις γενικές παρατηρήσεις των
επεξηγηµατικών σηµειώσεων του εναρµονισµένου
συστήµατος για το κεφάλαιο 18, εξαίρεση δ)].

∆εδοµένου ότι το προϊόν λαµβάνεται µε διόγκωση
ή φρύξη των δηµητριακών και δεν καλύπτεται από
καµία άλλη κλάση της ονοµατολογίας, πληροί
τους όρους της κλάσης 1904 [βλέπε τις επεξη-
γηµατικές σηµειώσεις του εναρµονισµένου συστή-
µατος για την κλάση 1904, µέρος Α].

(*) Η φωτογραφία έχει απλώς ενδεικτικό χαρακτήρα.
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