
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1114/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Ιουλίου 2006

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), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 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 στην
συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να
συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον
κάτοχό τους κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της
12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελω-
νειακού 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, 20 Ιουλίου 2006.

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. 996/2006 της Επιτροπής (EE L 179
της 1.7.2006, σ. 26).

(2) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 117 της 4.5.2005, σ. 13).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων
Κατάταξη

(κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία

(1) (2) (3)

1. Υγρό προϊόν που βασίζεται σε βάμμα άρνικας
(αναλογία άρνικας/εκχυλίσματος 1:10), συσκευα-
σμένο για τη λιανική πώληση σε φιάλη των 50
ml και με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 45 % vol.
Σύμφωνα με τη συσκευασία, το προϊόν προορί-
ζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση για χρήσεις
άλλες από την παραγωγή λικέρ.
Συνιστώμενη δοσολογία: 30 έως 50 σταγόνες,
αραιωμένες σε μισό ποτήρι νερό, 2-3 φορές ημε-
ρησίως.

2208 90 69 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες
1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονο-
ματολογίας, από τη σημείωση 1.δ) του κεφαλαίου
13 καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ
2208, 2208 90 και 2208 90 69.
Δεδομένου ότι πρόκειται για ποτό, το προϊόν δεν
είναι δυνατόν να καταταγεί στο κεφάλαιο 13.
Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως φάρμακο της κλάσης
3004, επειδή δεν πληροί τα κριτήρια της συμπλη-
ρωματικής σημείωσης 1 του κεφαλαίου 30.
Το προϊόν πρέπει να καταταγεί ως οινοπνευματώδες
ποτό της κλάσης 2208 (βλ. τις επεξηγηματικές
σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για
την κλάση 2208, τρίτη παράγραφος, στοιχείο 16).

2. Υγρό προϊόν, συσκευασμένο για τη λιανική
πώληση σε φιάλη των 30 ml, με κατ'όγκο
αλκοολικό τίτλο 68 % vol, το οποίο περιέχει:
— φύλλα πλαντάγου (πεντάνευρο,

Plantago lanceolata) και άνθη
θυμαριού (Thymus vulgaris)
και ελίχρυσου (Helichrysum
italicum) 2,1 g

— ξηρό εκχύλισμα πρόπολης 84 mg
— λυοφιλιωμένο εκχύλισμα γριν-

δελίας (Grindelia robusta) 45 mg
— αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου

(Eucalyptus globulus) 10,5 mg
— αιθέριο έλαιο πεύκου της

Σκωτίας (Pinus sylvestris) 10,5 mg
— αλκοόλη

— νερό.

Σύμφωνα με τη συσκευασία, το προϊόν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ανα-
πνοής και προορίζεται για την ανθρώπινη κατα-
νάλωση.
Συνιστώμενη δοσολογία: 25 σταγόνες, αραιω-
μένες σε λίγο νερό, 3 φορές ημερησίως.

2208 90 69 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες
1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονο-
ματολογίας, καθώς και από το κείμενο των κωδικών
ΣΟ 2208, 2208 90 και 2208 90 69.
Το προϊόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ως φάρμακο της
κλάσης 3004, επειδή δεν πληροί τα κριτήρια της
συμπληρωματικής σημείωσης 1 του κεφαλαίου 30.
Το προϊόν πρέπει να καταταγεί ως οινοπνευματώδες
ποτό της κλάσης 2208 (βλ. τις επεξηγηματικές
σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για
την κλάση 2208, τρίτη παράγραφος, στοιχείο 16).

3. Υγρό προϊόν, συσκευασμένο για τη λιανική
πώληση σε φιάλη των 30 ml, με κατ’ όγκο
αλκοολικό τίτλο 70 % vol, το οποίο περιέχει:
— πρόπολη (ελάχιστη συγκέν-

τρωση ολικών φλαβονοειδών
38 mg/ml, εκφραζόμενη ως
γαλανγίνη)

16 %
κατά

βάρος

— αλκοόλη

— νερό.

Σύμφωνα με τη συσκευασία, το προϊόν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της άμυνας
του λαιμού και προορίζεται για την ανθρώπινη
κατανάλωση.
Συνιστώμενη δοσολογία: 40 έως 60 σταγόνες
ημερησίως σε ένα κουταλάκι του γλυκού με
ζάχαρη ή μέλι.

2208 90 69 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες
1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονο-
ματολογίας, από τη σημείωση 1.α) του κεφαλαίου
30 καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ
2208, 2208 90 και 2208 90 69.
Το προϊόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ως φάρμακο του
κεφαλαίου 30.
Το προϊόν πρέπει να καταταγεί ως οινοπνευματώδες
ποτό της κλάσης 2208 (βλ. τις επεξηγηματικές
σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για
την κλάση 2208, τρίτη παράγραφος, στοιχείο 16).
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4. Υγρό προϊόν, συσκευασμένο για τη λιανική
πώληση σε φιάλη των 30 ml, με κατ’ όγκο
αλκοολικό τίτλο 70 % vol, το οποίο περιέχει:
— υδραλκοολικό εκχύλισμα πρό-

πολης (τυποποιημένο με
φυσικό ξηρό εκχύλισμα πρό-
πολης) 0,6 g

— αλκοόλη

— νερό.

Σύμφωνα με τη συσκευασία, το προϊόν προορί-
ζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση σε συν-
ιστώμενη δοσολογία 25 σταγόνων, αραιωμένων
σε μισό ποτήρι νερό, μία ή δύο φορές ημερη-
σίως. Είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιηθεί
για στοματικές πλύσεις με αραίωση 25 σταγό-
νων στην επιθυμητή ποσότητα νερού.

2208 90 69 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες
1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονο-
ματολογίας, από τη σημείωση 3 του κεφαλαίου 33
καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 2208,
2208 90 και 2208 90 69.
Το προϊόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παρασκεύα-
σμα για την υγιεινή του στόματος, της κλάσης
3306, επειδή δεν είναι συσκευασμένο σε μορφή
σαφώς εξειδικευμένη για τη χρήση αυτή [βλ. τις
επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου
συστήματος, γενικές παρατηρήσεις του κεφαλαίου
33, τέταρτη παράγραφο, στοιχείο β)].
Το προϊόν πρέπει να καταταγεί ως οινοπνευματώδες
ποτό της κλάσης 2208 (βλ. τις επεξηγηματικές
σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για
την κλάση 2208, τρίτη παράγραφος, στοιχείο 16).

5. Υγρό προϊόν με βάση το προϊόν διαβροχής
μπουμπουκιών μαύρων φραγκοστάφυλων (Ribes
Nigrum) με γλυκερίνη (αναλογία φαρμάκου/
εκχυλίσματος 1:20), συσκευασμένο για τη λια-
νική πώληση σε φιάλη των 100 ml, με κατ’ όγκο
αλκοολικό τίτλο 38 % vol.
Σύμφωνα με τη συσκευασία, το προϊόν προορί-
ζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση για χρήσεις
άλλες από την παραγωγή λικέρ.
Συνιστώμενη δοσολογία: 50 έως 150 σταγόνες
ημερησίως, αραιωμένες σε λίγο νερό.

2208 90 69 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες
1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονο-
ματολογίας, από τη σημείωση 1.δ) του κεφαλαίου
13 καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ
2208, 2208 90 και 2208 90 69.
Δεδομένου ότι πρόκειται για ποτό, το προϊόν δεν
είναι δυνατόν να καταταγεί στο κεφάλαιο 13.
Το προϊόν πρέπει να καταταγεί ως οινοπνευματώδες
ποτό της κλάσης 2208 (βλ. τις επεξηγηματικές
σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για
την κλάση 2208, τρίτη παράγραφος, στοιχείο 16).

6. Προϊόν συσκευασμένο για λιανική πώληση σε
φιάλη ψεκασμού (σπρέι) των 30 ml, με κατ’
όγκο αλκοολικό τίτλο 20 % vol, το οποίο περιέ-
χει:
— υδραλκοολικό εκχύλισμα πρό-

πολης 86,75 %
— μέλι 13 %
— φυσικό άρωμα (λεμονιού) 0,1 %
— ξανθανικό κόμμι 0,1 %
— αιθέριο έλαιο λεμονιού (Citrus

limonum) 0,05 %

Το προϊόν είναι συσκευασμένο σε μορφή σπρέι
για την υγιεινή του στόματος. Ψεκάζεται απευ-
θείας στο στόμα.

3306 90 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες
1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονο-
ματολογίας, από τη σημείωση 2 του τμήματος VI,
τη σημείωση 3 του κεφαλαίου 33 καθώς και από το
κείμενο των κωδικών ΣΟ 3306 και 3306 90 00.
Το προϊόν σαφώς είναι ειδικά συσκευασμένο για να
χρησιμοποιηθεί για την υγιεινή του στόματος [βλ.
τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου
συστήματος για το κεφάλαιο 33, γενικές παρατηρή-
σεις, τέταρτη παράγραφος, στοιχείο β)].
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