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(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 11/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 7ης Ιανουαρίου 2011 

για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικά με την κατάταξη 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) Η σκόνη χόνδρου καρχαρία, η οποία διατίθεται στο εμπόριο 
σε κάψουλες από ζελατίνη και χρησιμοποιείται ως συμπλή 
ρωμα διατροφής, κατετάγη στην κλάση 0305 σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1858/98 της Επιτροπής, της 27ης 
Αυγούστου 1998, για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυα 
σμένη ονοματολογία ( 2 ). Το ελαιώδες παρασκεύασμα (το 
οποίο περιέχει έλαιο από σπόρους οινοθήρας, λιπαρές ουσίες 
γάλακτος και βιταμίνη Ε), το οποίο διατίθεται στο εμπόριο 
σε κάψουλες από ζελατίνη και χρησιμοποιείται ως συμπλή 
ρωμα διατροφής, είχε καταταγεί στην κλάση 1517 σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. αριθ. 3513/92 της Επιτροπής, 
της 3ης Δεκεμβρίου 1992, για την κατάταξη εμπορευμάτων 
στη συνδυασμένη ονοματολογία ( 3 ). 

(2) Στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-410/08 έως C-412/08 
Swiss Caps AG κατά Hauptzollamt Singen ( 4 ), το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι τα προϊόντα σε 
μορφή κάψουλας που χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα 
διατροφής κατατάσσονται στην κλάση 2106, ως παρασκευά 
σματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά 
νονται αλλού. 

(3) Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν ο κανονι 
σμός (ΕΚ) αριθ. 1858/98 και ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 
3513/92, ώστε να αποφευχθούν αποκλίσεις στη δασμολο 
γική κατάταξη και να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της 
Συνδυασμένης Ονοματολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(4) Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως ο κανο 
νισμός (ΕΚ) αριθ. 1858/98 και ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 
3513/92. 

(5) Εκτός από τις ανωτέρω διορθώσεις, πρέπει να τροποποιηθεί ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1179/2009 της Επιτροπής, της 26ης 
Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση ή την κατάργηση 
ορισμένων κανονισμών για την κατάταξη εμπορευμάτων 
στη Συνδυασμένη Ονοματολογία ( 5 ). Στους πίνακες των 
παραρτημάτων I, II και III, απαριθμούνται οι κανονισμοί 
που αποτελούν αντικείμενο τροποποίησης (είτε με την 
αλλαγή κωδικού ΣΟ, είτε με τη διαγραφή ενός σημείου 
στον πίνακα του κανονισμού είτε με την κατάργηση του 
κανονισμού). Το σημείο (1) του πίνακα του εν λόγω παραρ 
τήματος I και το σημείο (3) του πίνακα του εν λόγω παραρ 
τήματος III αναφέρονται και τα δύο στον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 484/79 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 1979 ( 6 ). 
Παρομοίως, το σημείο (79) του πίνακα του εν λόγω παραρ 
τήματος I και το σημείο (31) του πίνακα του εν λόγω 
παραρτήματος II αναφέρονται στο σημείο 3 του πίνακα 
του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2696/95 
της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 1979 ( 7 ). 

(6) Για να διορθωθεί η κατάσταση, πρέπει να τροποποιηθεί το 
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1179/2009 της 
Επιτροπής με τη διαγραφή των σημείων (1) και (79). 

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Διαγράφεται το σημείο (2) του πίνακα του παραρτήματος του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1858/98.
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( 1 ) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. 
( 2 ) ΕΕ L 241 της 29.08.1998, σ. 17. 
( 3 ) ΕΕ L 355 της 05.12.1992, σ. 12. 
( 4 ) Απόφαση της 17ης Δεκεμβρίου 2009, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στη 

Συλλογή, σκέψεις 29 και 32. 

( 5 ) ΕΕ L 317 της 03.12.2009, σ. 1. 
( 6 ) ΕΕ L 64 της 14.03.1979, σ. 47. 
( 7 ) ΕΕ L 280 της 23.11.1995, σ. 17.



Άρθρο 2 

Διαγράφεται το σημείο (1) του πίνακα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3513/92. 

Άρθρο 3 

Διαγράφονται τα σημεία (1) και (79) του πίνακα του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1179/2009 της 
Επιτροπής. 

Άρθρο 4 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά 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, 7 Ιανουαρίου 2011. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής

EL L 5/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.1.2011


