6.6.2019

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 148/7

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/923,
annettu 3 päivänä kesäkuuta 2019,
tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen
varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä
sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn
nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä
tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1
esitetyt tavarat luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodeihin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan
mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta
tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetyt tavarat luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon
sarakkeen 2 CN-koodeihin.

2 artikla
Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 952/2013
34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
(1) EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista
(EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2019.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Stephen QUEST

Pääjohtaja
Verotuksen ja tulliliiton pääosasto
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LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu
(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

1. Alkoholipitoisesta nesteestä koostuva tuote, jonka al
koholipitoisuus on 4–6 tilavuusprosenttia.

2208 90 69

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja
6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2208,
2208 90 ja 2208 90 69 nimiketekstien mukaisesti.

Se valmistetaan sekoittamalla käyneeseen omename
huun tislattua etyylialkoholia, hiilihapotettua vettä, so
keria, sitruunahappoa, makuaineita, säilöntäainetta
(E 202), kofeiinia ja väriaineita (E 102, E 124).

Tuote on alkoholijuoma, joka ei ole säilyttänyt nimikkeen
2206 tuotteen luonnetta (ks. myös harmonoidun järjes
telmän selitykset, nimike 2206, kolmas kappale), koska
käyneen omenamehun ominaisuudet ja ominaispiirteet
on menetetty aineiden lisäämisen vuoksi.

Tislatun etyylialkoholin lisääminen käyneeseen ome
namehuun lisää tuotteen alkoholipitoisuutta: 62,05 lit
raan käynyttä omenamehua, jonka alkoholipitoisuus
on 18 tilavuusprosenttia (11,17 litraa alkoholia), se
koitetaan 37,95 litraa tislattua etyylialkoholia, jonka
alkoholipitoisuus
on
28,28
tilavuusprosenttia
(10,73 litraa alkoholia). Käymisen avulla valmistetun
alkoholin osuus on 51 % ja tislatun alkoholin 49 %
tuotteen kokonaisalkoholipitoisuudesta.

Se, että tislatun alkoholin osuus tuotteessa on joko tila
vuuden tai prosenttiosuuden perusteella mitattuna alle
49 % tuotteen sisältämästä alkoholista ja että loput 51 %
on saatu käymisprosessista, ei ole luokitteluperuste, koska
nimikkeen 2206 tuotteiden ominaisuutta määrittävää
prosenttiosuutta koskevaa enemmistösääntöä ei ole.
Sen vuoksi luokittelu nimikkeeseen 2206 ei tule kysee
seen, koska tuotteen objektiiviset ominaisuudet ovat sa
mankaltaiset kuin alkoholipitoisella juomalla mutta eivät
enää samanlaiset kuin tietyn hedelmän tai kasvin käymi
sen avulla saadulla tuotteella.

Saatu seos laimennetaan alkoholipitoisuudeltaan
4–6 tilavuusprosentin juomavahvuuteen lisäämällä sii
hen hiilihapotettua vettä. Siihen lisätään myös sokeria,
sitruunahappoa, säilöntäainetta (E 202), kofeiinia, vä
riaineita (E 102, E 124) ja makuaineita (esim. mango,
rommi, passionhedelmä tai portviini).

Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 2208 90 69
enintään kaksi litraa vetävissä astioissa olevaksi muuksi
alkoholipitoiseksi juomaksi.

Tuote esitetään tullille cocktailien valmistukseen tar
koitettuna. Se tuoksuu ja maistuu alkoholipitoiselta,
happamalta ja makealta.
Tuote on tarkoitettu ihmisravinnoksi, ja se on pakattu
enintään kaksi litraa vetäviin vähittäismyyntipakkauk
siin.
2. Alkoholipitoisesta nesteestä koostuva tuote, jonka al
koholipitoisuus on 15 tilavuusprosenttia.
Se valmistetaan sokerijuurikasuutteen käymisen avulla.
Kyseisessä uutteessa on 93,4 % sakkaroosia (96,7 %
sakkaroosia kuiva-aineesta), proteiinia, hivenaineita,
kuituja ja vettä.
Käymisprosessi saadaan aikaan lisäämällä vettä ja hii
vaa ja jatkuu siihen asti, kun tuotteen alkoholipitoi
suus saavuttaa 15 tilavuusprosenttia. Sen jälkeen hiiva
poistetaan selkeytyksellä ja mikrosuodatuksella. Tuot
teella ei ole muuta erityistä tuoksua ja makua kuin al
koholi.
Tuote on tarkoitettu käytettäväksi pohjana alkoholi
juomien valmistuksessa.
Se esitetään tullille irtotavarana.

2208 90 99

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja
6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2208,
2208 90 ja 2208 90 99 nimiketekstien mukaisesti.
Sokerijuurikasuute on neutraali raakasokeri, minkä
vuoksi tuotteella ei voi olla tietystä hedelmästä tai luon
nontuotteesta valmistetun juoman makua, tuoksua ja/tai
ulkonäköä. Sen vuoksi sillä ei ole nimikkeen 2206 tuot
teen ominaisuuksia, vaan se on saanut nimikkeen 2208
etyylialkoholin ominaisuudet.
Näin ollen tuote, joka saadaan käsittelemällä käynyttä so
kerijuurikasuutetta ja joka on tarkoitettu käytettäväksi
pohjana alkoholijuomien valmistuksessa ja jonka väri,
tuoksu ja maku ovat neutraalit puhdistuksen (mukaan lu
kien mikrosuodatus) vuoksi, kuuluu nimikkeeseen 2208.
Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 2208 90 99
enemmän kuin kaksi litraa vetävissä astioissa olevaksi
muuksi denaturoimattomaksi etyylialkoholiksi.

