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Επιτροπή Αναφορών

25.9.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1310/2008, του E.H., ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με την κατάταξη 
από τις ολλανδικές τελωνειακές αρχές αλκοολούχων προϊόντων σύμφωνα με τη 
συνδυασμένη ονοματολογία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η κατάταξη από τις ολλανδικές τελωνειακές αρχές 
αλκοολούχων ποτών που παράγει η εταιρεία του (σύμφωνα με τη συνδυασμένη 
ονοματολογία) δεν συνάδει με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Καλεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να ξεκινήσουν έρευνα σχετικά με το παραδεκτό της σχετικής 
νομοθεσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009.

Ο αναφέρων είναι παραγωγός αλκοολούχων ποτών που παρασκευάζονται από αλκοόλη 
προερχόμενη από ζύμωση, με την προσθήκη ορισμένων αρωματικών ουσιών.

Το επίπεδο του καταβλητέου ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των παραγόμενων 
αλκοολούχων ποτών εξαρτάται από την κατάταξη βάσει της συνδυασμένης ονοματολογίας 
του τελωνείου. Ο αναφέρων δεν συμφωνεί με τα κριτήρια κατάταξης που εφαρμόζονται από 
την ολλανδική τελωνειακή υπηρεσία, σύμφωνα με τα οποία το προϊόν παραγωγής του 
κατατάσσεται στη δασμολογική κλάση 22.08 και όχι στην κλάση 22.06, στην οποία 
υποστηρίζει ότι υπάγεται ο καταγγέλλων.
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Η καταγγελία του αναφέροντα εξετάζεται επίσης στον φάκελο παράβασης 2008/4719.

Η κατάταξη ποτών που περιέχουν αλκοόλη προερχόμενη από ζύμωση και από απόσταξη 
αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και στους κόλπους του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ). Οι δύο υπό εξέταση δασμολογικές κλάσεις είναι 
η κλάση 22.06 (χαμηλό επίπεδο ειδικού φόρου κατανάλωσης) και η κλάση 22.08 (υψηλό 
επίπεδο ειδικού φόρου κατανάλωσης). Παράλληλα, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι σε 
εξέλιξη η εκδίκαση υπόθεσης (υπόθεση C-150/08) για παρεμφερή προϊόντα. Η ακροαματική 
διαδικασία της εν λόγω υπόθεσης διεξήχθη στις 4 Μαρτίου 2009 και η απόφαση του 
Δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί τον προσεχή Ιούνιο. 

Η Επιτροπή έχει ήδη ενημερώσει τον αναφέροντα ότι δεν πρόκειται να ληφθούν περαιτέρω 
αποφάσεις σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά την κατάταξη, εάν δεν εκδώσει προηγουμένως 
το Δικαστήριο την απόφασή του σχετικά με την υπόθεση C-150/08 και εάν δεν αποφανθεί ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων επί της ανωτέρω εκκρεμούσης υπόθεσης. Ακόμη και εάν 
το ποτό που παράγει ο αναφέρων δεν είναι απολύτως (100%) όμοιο με τα προϊόντα που 
αποτελούν αντικείμενο της υπόθεσης του Δικαστηρίου, η έκβαση της υπόθεσης αυτής 
ενδέχεται να είναι καθοριστική και για την κατάταξη των ποτών του αναφέροντος.

Μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου και την ολοκλήρωση των συζητήσεων σε 
επίπεδο ΠΟΤ, θα ληφθούν αποφάσεις σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά την κατάταξη των 
υπό συζήτηση διαφορετικών ποτών.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο φάκελος παράβασης προβλέπεται να κλείσει με απόφαση της Επιτροπής την 1η Οκτωβρίου
2009 καθότι δεν έχει διαπιστωθεί παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας από τις αρχές των 
Κάτω Χωρών.

Η κατάταξη προϊόντων παρομοίων με αυτά που εμπορεύεται ο αναφέρων έχει αποτελέσει 
αντικείμενο συζητήσεων τόσο στην Επιτροπή Τελωνειακού Κώδικα - Τμήμα δασμολογικής 
και στατιστικής ονοματολογίας, όσο και στους κόλπους του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τελωνείων. 

Επιπλέον, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με την απόφασή του της 7ης Μαΐου
2009 για την υπόθεση C-150/08 (Siebrand), επιβεβαίωσε την κατάταξη την οποία 
εφαρμόζουν οι ολλανδικές αρχές για τα αλκοολούχα μίγματα που περιέχουν αλκοόλη 
προερχόμενη από ζύμωση και από απόσταξη. 

Η Επιτροπή Τελωνειακού Κώδικα έχει ξεκινήσει εκ νέου συζητήσεις σχετικά με την 
κατάταξη άλλων αλκοολούχων ποτών (όπως τα λεγόμενα προϊόντα «ζυμωμένου και 
αποσταγμένου οινοπνεύματος» τα οποία παράγει ο αναφέρων), λαμβάνοντας υπόψη την 
απόφαση του Δικαστηρίου. Όλα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της ολλανδικής 
κυβέρνησης, υποχρεούνται να εφαρμόσουν οποιαδήποτε κοινή θέση αποφασιστεί σχετικά με 
την εν λόγω κατάταξη.

Η Επιτροπή δεν δύναται να παρεμβαίνει σε μεμονωμένες περιπτώσεις και, ως εκ τούτου, δεν 
δύναται να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει o συγκεκριμένος φορολογούμενος σε 
μια ατομική υπόθεση. Ο ρόλος της Επιτροπής ως «θεματοφύλακα των Συνθηκών» συνίσταται 
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στο να διασφαλίζει τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας ή πρακτικής με το κοινοτικό 
δίκαιο. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά κράτους 
μέλους προκειμένου να επιτύχει αυτή τη συμμόρφωση. 

Εντούτοις, για να είναι σε θέση να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει, πρέπει προηγουμένως 
να διαπιστώσει την ύπαρξη νομοθεσίας ή πρακτικής, που να αφορά περισσότερες της μίας 
ατομικές υποθέσεις, η οποία θα φαίνεται ότι αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο. Δεν κατέστη 
δυνατό να διαπιστωθεί καμία τέτοια νομοθεσία ή πρακτική των ολλανδικών αρχών η οποία 
να αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο. 

Εάν ο αναφέρων διαφωνεί με τις περί κατάταξης αποφάσεις των ολλανδικών αρχών, οι οποίες 
τον αφορούν άμεσα, δύναται να ασκήσει το δικαίωμά του για υποβολή έφεσης σύμφωνα με 
το άρθρο 243 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 
1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα1.

                                               
1 ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.


