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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.09.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1310/2008, внесена от E.H., с нидерландско гражданство, относно 
класифицирането на алкохолни продукти съгласно Комбинираната 
номенклатура, извършено от нидерландските митнически органи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е на мнение, че класифицирането на алкохолните напитки, 
произведени от неговата фирма, което се извършва от нидерландските митнически 
органи (съгласно Комбинираната номенклатура), не е в съответствие с европейското 
законодателство в тази сфера. Той се обръща към Европейския парламент и Комисията 
с молба да проучат доколко е приложимо това законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 24 април 2009 г.

Вносителят е производител на алкохолни напитки, направени от ферментирал алкохол 
с добавени аромати.

Размерът на акцизния данък, дължим върху произведените алкохолни напитки, зависи 
от класификацията на Комбинираната номенклатура на митническите органи. 
Вносителят не е съгласен с критериите за класифициране, прилагани от нидерландската 
митническа администрация, съгласно които неговата продукция е класифицирана в 
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тарифна позиция 22.08, вместо в позиция 22.06, в която според вносителя следва да 
попадне.

Жалбата на вносителя се разглежда и по дело за нарушение 2008/4719.

Класификацията на напитки, съдържащи ферментирал или дестилиран алкохол, се 
обсъжда както на равнище на Общността, така и на равнището на Световната 
митническа организация. Двете тарифни позиции, които се разглеждат, са 22.06 (нисък 
акцизен данък) и 22.08 (висок акцизен данък). В същото време, в Съда на Европейските 
общности се разглежда дело (дело C-150/08) във връзка с подобни продукти. 
Изслушването по това дело се проведе на 4 март 2009 г. и решението на Съда се очаква 
през юни тази година.

Комисията вече информира вносителя, че на общностно равнище няма да бъде 
издадено допълнително решение във връзка с класификацията преди Съдът на 
Европейските общности да се е произнесъл по дело C-150/08, а Световната митническа 
организация да е взела решение по разглеждания от нея случай. Макар че напитките, 
произвеждани от вносителя, може да не са 100% идентични с продуктите, предмет на 
съдебното дело, изходът от това дело може да бъде решаващ за класифицирането и на 
напитките, произвеждани от вносителя.

След като Съдът произнесе решението си и обсъжданията на ниво СМО приключат, ще 
бъде взето решение на общностно равнище във връзка с въпросната класификация на 
различните напитки.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Предвижда се делото за нарушение да бъде закрито с Решение на Комисията на 1 
октомври 2009 г., тъй като не е установено нарушение на законодателството на 
Общността от страна на нидерландските органи.

Класификацията на продукти като тези, които произвежда вносителят, е била предмет 
на обсъждания както от секция „Тарифна и статистическа номенклатура” на Комитета 
по Митническия кодекс, така и от Световната митническа организация.

Освен това, в решение от 7 май 2009 г .  по дело C-150/08 (Siebrand), Съдът на 
Европейските общности потвърди прилаганата от нидерландските органи 
класификация за продукти, в които се смесва дестилиран и ферментирал алкохол.

Комитетът по Митническия кодекс започна обсъждания във връзка с класифицирането
на други алкохолни напитки (така нареченият „пречистен ферментирал алкохол”, 
произвеждан от вносителя на петицията), като взе предвид решението на Съда. Всички 
държави-членки, включително нидерландската администрация, следва да възприемат 
общата позиция по отношение на класификацията.

Комисията не може да се намесва в отделни случаи и да разрешава проблемите на 
конкретен данъкоплатец в определен случай. Ролята на Комисията като „пазител на 
договорите” се състои в това да гарантира, че националното законодателство и 
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практики отговарят на изискванията на законодателството на Общността. Комисията 
може да започне процедура за нарушение срещу дадена държава-членка, за да 
гарантира спазването на законодателството на Общността.

За да се открие процедура за нарушение обаче, трябва да бъде установено 
съществуването в повече от един отделен случай на законодателство или практика, 
които да са в противоречие с правото на Общността. Не е установено съществуването 
на такова законодателство или практика на нидерландските органи, които да 
противоречат на правото на ЕО.

Ако вносителят не е съгласен с решенията на нидерландските органи във връзка с 
класификацията, които го засягат пряко, той може да се възползва от правото си на 
обжалване съгласно член 243 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври
1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността1. 

                                               
1 ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


