
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 28ης Νοεμβρίου 2013 

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 οποιαδήποτε νέα υπο 
διαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με 
σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχε 
τικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές. 

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

(4) Είναι σκόπιμο να μπορούν, για ορισμένο χρονικό διάστημα, 
οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται 
για τα εν λόγω εμπορεύματα τα οποία αφορά ο παρών 
κανονισμός και οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα 
κανονισμό, να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλη 
σης από τον κάτοχό τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρά 
γραφος 6) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 ( 2 ). Η 
διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας πρέπει να είναι τρίμηνη. 

(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 στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη (2) του 
εν λόγω πίνακα. 

Άρθρο 2 

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με 
τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντι 
κείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρά 
γραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια 
περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. 

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, 28 Νοεμβρίου 2013. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής

EL 3.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 322/15 

( 1 ) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. 

( 2 ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτω 
βρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ 
L 302 της 19.10.1992, σ. 1).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

Μη αλκοολούχο ποτό έτοιμο προς άμεση 
κατανάλωση, αποτελούμενο από (% κατά 
βάρος): 
Πολτό ροδάκινου 31 

Συμπυκνωμένο χυμό καρότου 28 

Συμπυκνωμένο χυμό μήλου 12 

Πολτό αχλαδιού 7 

Συμπυκνωμένο χυμό ανανά 7 

Συμπυκνωμένο χυμό σταφυλιών 4 

Συμπυκνωμένο χυμό αχλαδιών 3 

και πολτό πορτοκαλιού, συμπυκνωμένο 
πολτό κερασιών μαλπιγγίας (Acerola), 
ίνες μήλων και συμπυκνωμένο χυμό 
λεμονιού. 

Τα συστατικά του προϊόντος αυτού είναι 
παστεριωμένα και γεμίζονται σε μικρά 
δοχεία (100 ml) για τη λιανική πώληση. 

2202 90 10 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενι 
κούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία 
της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, από 
τη σημείωση 3 του κεφαλαίου 22 και 
από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 2202, 
2202 90 και 2202 90 10. 

Δεδομένου ότι το προϊόν λαμβάνεται από 
μείγμα διαφόρων συμπυκνωμένων χυμών 
φρούτων και λαχανικών με την προσθήκη 
συμπυκνωμένου πολτού φρούτων, το 
προϊόν έχει χάσει τον αρχικό του χαρα 
κτήρα του χυμού φρούτων της κλάσης 
2009 (βλέπε επίσης τις Επεξηγηματικές 
Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστή 
ματος για την κλάση 2009). 

Το προϊόν παρουσιάζεται ως μη αλκοο 
λούχο ποτό που αποτελείται από συμπυ 
κνωμένο χυμό φρούτων, συμπυκνωμένο 
χυμό λαχανικών και πολτό φρούτων. 

Ως εκ τούτου, το προϊόν πρέπει να κατα 
ταγεί στον κωδικό ΣΟ 2202 90 10.

EL L 322/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.12.2013


	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1232/2013 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

