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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1310/2008 af E.H., nederlandsk statsborger, om de nederlandske 
toldmyndigheders klassificering af alkoholholdige produkter i den kombinerede 
nomenklatur

1. Sammendrag

Andrageren mener, at de nederlandske toldmyndigheders klassificering af de alkoholholdige 
drikke, som hans virksomhed producerer (i den kombinerede nomenklatur), ikke er i 
overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning. Han opfordrer Europa-Parlamentet og 
Kommissionen til at indlede en undersøgelse af anvendelsen af den relevante lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. april 2009.

"Andrageren producerer alkoholiske drikkevarer, som fremstilles af gæret alkohol, hvortil der 
tilsættes en række farvestoffer.

Størrelsen af de punktafgifter, der skal svares af de fremstillede alkoholiske drikkevarer, 
afhænger af klassificeringen i den kombinerede toldnomenklatur. Andrageren er uenig i de 
klassificeringskriterier, som anvendes af de nederlandske toldmyndigheder, og som medfører, 
at hans produkt klassificeres under toldposition 22.08 i stedet for toldposition 22.06, som 
andrageren ønsker anvendt.

Andragerens klage behandles også i forbindelse med overtrædelsessag 2008/4719.
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Klassificeringen af drikkevarer indeholdende både gæret og destilleret alkohol er i øjeblikket 
genstand for drøftelser både på fællesskabsplan og i Verdenstoldorganisationen. De to 
toldpositioner, som er under behandling, er 22.06 (lav punktafgift) og 22.08 (høj punktafgift). 
Samtidig verserer der en sag ved EF-Domstolen (sag C-150/08) vedrørende lignende 
produkter. Høringen af generaladvokaten i denne sag fandt sted den 4. marts 2009, og der 
forventes at foreligge en afgørelse i juni i år.

Kommissionen har allerede meddelt andrageren, at der ikke vil blive truffet nogen yderligere 
afgørelse på fællesskabsplan, før Domstolen har afsagt dom i sag C-150/08, og 
Verdenstoldorganisationen har truffet en afgørelse i den sag, som verserer i dennes regi. Selv 
om den drik, som andrageren fremstiller, ikke er fuldkommen identisk med de produkter, som 
Domstolen skal tage stilling til, kan udfaldet af sagen ved Domstolen blive afgørende også for 
klassificeringen af andragerens drikkevarer.

Når Domstolen har afsagt sin dom, og drøftelserne i Verdenstoldorganisationen er afsluttet, 
vil der blive truffet afgørelser på fællesskabsplan om klassificeringen af de forskellige 
omhandlede drikkevarer."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. september 2009.

"Overtrædelsessagen forventes afsluttet ved Kommissionens afgørelse af 1. oktober 2009, da 
der ikke er blevet påvist nogen overtrædelse af fællesskabslovgivningen fra de nederlandske 
myndigheders side.

Klassificeringen af produkter som dem, andrageren markedsfører, er blevet drøftet i både 
Gruppen for Told- og Statistiknomenklaturen under Toldkodeksudvalget og 
Verdenstoldorganisationen.

Derudover bekræftede Domstolen ved dom af 7. maj 2009 i sag C-150/08 (Siebrand) den 
klassificering, som de nederlandske myndigheder anvender for drikkevarer indeholdende både 
gæret og destilleret alkohol. 

Toldkodeksudvalget har taget drøftelserne om klassificeringen af andre alkoholiske drikke 
(f.eks. den såkaldt rensede, gærede alkohol, som andrageren fremstiller) op i lyset af 
Domstolens dom. Alle medlemsstater, herunder de nederlandske myndigheder, skal følge de 
fælles holdninger vedrørende denne klassificering.

Kommissionen er ikke i stand til at gribe ind i individuelle sager og dermed løse specifikke 
skatteyderes problemer i specifikke sager. Kommissionen skal som traktaternes vogter sikre, 
at den nationale lovgivning eller praksis er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.
Kommissionen kan indlede en overtrædelsesprocedure mod en medlemsstat med henblik på at 
sikre en sådan overensstemmelse.

For at indlede en overtrædelsesprocedure skal det imidlertid påvises, at der anvendes en 
lovgivning eller praksis i mere end et enkelt tilfælde, som synes at være i modstrid med 
fællesskabslovgivningen. Det har ikke kunnet påvises, at de nederlandske myndigheder 
anvender en sådan lovgivning eller praksis, som er i modstrid med fællesskabsretten.
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Hvis ikke andrageren er enig i de nederlandske myndigheders klassificeringsafgørelser, der 
berører ham direkte, kan han gøre brug af sin ret til at indgive en klage i henhold til artikel 
243 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks1."

                                               
1 EFT L 302 af 19.10.1992, s.1.


