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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1694/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Αυγούστου 2001

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. 1230/2001 της Επιτροπής (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 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 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 την 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. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου 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

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 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, 24 Αυγούστου 2001.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

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 168 της 23.6.2001, σ. 6. (4) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17.
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Περιγραφή εµπορευµάτων
Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία

(1) (2) (3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Παρασκεύασµα αποτελούµενο από πολτοποιηµέ-
νες ντοµάτες και χυµό ντοµάτας, που περιέχει
σπόρους, φλοιό και ίνες ντοµάτας

Το παρασκεύασµα το οποίο έχει περιεκτικότητα
7 % κατά βάρος σε ξηρά ύλη, λαµβάνεται µε
σύνθλιψη κα εξώθηση ντοµατών και ακολουθεί εν
θερµώ αποστείρωση. Συσκευάζεται σε ερµητικά
κλεισµένους περιέκτες, καθαρού περιεχόµενου
2500 g

2002 90 11 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συν-
δυασµένης ονοµατολογίας καθώς και από το κείµενο
των κωδικών ΣΟ 2002, 2002 90 και 2002 90 11

Εφόσον οι ντοµάτες που περιέχονται στο παρασκεύα-
σµα αυτό δεν είναι ούτε ολόκληρες ούτε σε τεµάχια,
το παρασκεύασµα δεν είναι δυνατό να καταταγεί στον
κωδικό ΣΟ 2002 10

2. Παρασκεύασµα που χρησιµοποιείται ως βάση για
την παρασκευή µη αλκοολούχων ποτών και το
οποίο συνίσταται από τις ακόλουθες ουσίες
(ποσοστό επί τοις εκατό κατά βάρος):

— άνυδρο φωσφορικό οξύ: 40

— εναµµώνιο θειώδες καραµελόχρωµα
(E 150d): 30

— καφεΐνη: 10

και νερό

3824 90 95 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συν-
δυασµένης ονοµατολογίας καθώς και από το κείµενο
των κωδικών ΣΟ 3824, 3824 90 και 3824 90 95

Η καραµέλα που περιέχεται στο παρασκεύασµα είναι
χρωστική καραµέλα µε πολύ χαµηλή περιεκτικότητα
σε υπολειµµατικά ζάχαρα και δεν είναι βρώσιµη ως
έχει. Λαµβάνοντας υπόψη την πολύ χαµηλή περιεκτι-
κότητά της σε υπολειµµατικά ζάχαρα, δεν έχει δια-
τροφική αξία κατά την έννοια της σηµείωσης 1(β) του
κεφαλαίου 38 ούτε µπορεί να θεωρηθεί, σύµφωνα µε
την έννοια της ανωτέρω σηµείωσης, ως προϊόν δια-
τροφής (βλέπε τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του
εναρµονισµένου συστήµατος, κεφάλαιο 38, γενικές
παρατηρήσεις)

∆εδοµένου ότι το συγκεκριµένο παρασκεύασµα δεν
περιέχει συστατικά µε διατροφική αξία ούτε προϊόντα
διατροφής, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί παρα-
σκεύασµα διατροφής της κλάσης 2106 [βλέπε τη
σηµείωση 1 (β) του κεφαλαίου 38 και τη σχετική
επεξηγηµατική σηµείωση του εναρµονισµένου συστή-
µατος για την κλάση, 2106, σηµείο B]

Το εν λόγω παρασκεύασµα δεν µπορεί να θεωρηθεί,
κατά την έννοια της σηµείωσης 3 του κεφαλαίου 32,
ως παρασκεύασµα µε βάση τις χρωστικές ύλες της
κλάσης 3203


