
EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 5.4.2000L 84/8

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Απριλίου 2000

για 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. 254/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συνδυα-
σµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον προαναφερ-
θέντα κανονισµό, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις για
την κατάταξη του εµπορεύµατος 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 κανό-
νες ενόψει της εφαρµογής δασµολογικών ή άλλων µέτρων
στο πλαίσιο εµπορικών συναλλαγών.

(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 παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών
µελών σχετικά µε την κατάταξη των εµπορευµάτων στη
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,
σύµφωνα 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 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 955/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου (4).

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εµπορεύµατα που περιγράφονται στη στήλη 1 του προσαρτηµέ-
νου πίνακα κατατάσσονται στη συνδυασµένη ονοµατολογία στους
αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σηµειώνονται στη στήλη 2 του εν
λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες που παρέχονται 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 των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

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

Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2000.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. (3) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 28 της 3.2.2000, σ. 16. (4) ΕΕ L 119 της 7.5.1999, σ. 1.



EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων5.4.2000 L 84/9

Περιγραφή εµπορευµάτων Κωδικός ΣΟ Αιτιολογία

(1) (2) (3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ωριµασµένο τυρί (κατά προσέγγιση 4 εβδοµάδων)
ανοιχτού κιτρίνου χρώµατος, χωρίς τρύπες, τύπου
Cheddar, µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ανά-
λυσης (ποσοστό επί τοις εκατό κατά βάρος):

— ξηρά ύλη: 63

— λιπαρές ουσίες στην ξηρά
ύλη: 51,2

— πρωτεΐνες ως έχουν: 24

— περιεκτικότητα σε νερό κατά
βάρος στη µη λιπαρή ύλη: 54,6

0406 90 21 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1
και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολο-
γίας, καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ
0406, 0406 90 και 0406 90 21.

Το προϊόν, το οποίο παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά
του τυριού Cheddar, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ
0406 90 21 ανεξαρτήτως της περιόδου ωρίµανσης
του.

2. Citrius latifolia: γλυκολέµονα, βαθέως πρασίνου
χρώµατος έως ανοικοτού κιτρίνου, που έχουν
λεπτή φλούδα, χαρακτηριστική όξινη οσµή και
γεύση και ωοειδές σχήµα. Τα γλυκολέµονα αυτά
δεν έχουν συνήθως κουκούτσια και το βάρος τους
κυµαίνεται γενικά µεταξύ 70 και 120 γραµµα-
ρίων.

0805 90 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1
και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολο-
γίας, καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ
0805 και 0805 90 00.

Τα γλυκολέµονα Citrus latifolia είναι διαφορετικό
είδος από το είδος Citrus aurantifolia του κωδικού
ΣΟ 0805 30 90.

3. Κράκερς γαρίδας υπό µορφή σκληρών διάφανων
δίσκων, µερικώς εψηµένα στον ατµό και αποξηρα-
µένα σε φούρνο, παρασκευασµένα από άµυλο,
νερό, αλάτι, ζάχαρη (κατά προσέγγιση 4 %), κρέας
γαρίδας (κατά προσέγγιση 5 %) που περιέχουν
ενισχυτικά γεύσης.

Το προϊόν αυτό είναι έτοιµο προς κατανάλωση
µόνον ύστερα από τηγάνισµα σε λάδι ή λίπος.

1905 90 60 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1
και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολο-
γίας, καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ
1905, 1905 90 και 1905 90 60.

Η επεξεργασία στον ατµό θεωρείται µερική έψηση και
συνεπώς το προϊόν εξαιρείται από την κλάση 1901
[Βλέπε επεξηγηµατικές σηµειώσεις του εναρµονισµέ-
νου συστήµατος για την κλάση 1901, II, εξαίρεση ε)].

Εξαιτίας της προσθήκης της ζάχαρης και του κρέατος
γαρίδας το προϊόν δεν παρουσιάζει τα χαρακτηρι-
στικά των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
1905 90 20.

4. Αγγούρια σε άρµη, τα οποία έχουν υποστεί πλήρη
γαλακτική ζύµωση. Η άρµη περιέχει, κατά βάρος,
8,4 % αλάτι και 1 % γαλακτικό οξύ. Τα συγκεκρι-
µένα αγγούρια χρησιµοποιούνται για την παρα-
σκευή διαφόρων τουρσιών («pickles»).

2005 90 80 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1
και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολο-
γίας, καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ
2005, 2005 90 και 2005 90 80.

Τα αγγούρια που έχουν υποστεί πλήρη γαλακτική
ζύµωση, εξαιρούνται από την κλάση 0711, ανε-
ξαρτήτως της ποσότητας του αλατιού που περιέχεται
στην άρµη (βλέπε την τελευταία παράγραφο των
επεξηγηµατικών σηµειώσεων του εναρµονισµένου
συστήµατος για την κλάση 0711, καθώς και την
τελευταία παράγραφο των επεξηγηµατικών σηµειώ-
σεων της συνδυασµένης ονοµατολογίας που αναφέρε-
ται στον κωδικό ΣΟ 0711 40 00).


