
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1067/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 19ης Νοεμβρίου 2010 

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης 
Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και 
το κοινό δασμολόγιο ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο α), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης 
ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον 
αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που 
αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

(2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενι 
κούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματο 
λογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε 
κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν 
μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν κάποια νέα υποδιαίρεση 
και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την 
εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις 
εμπορευματικές συναλλαγές. 

(3) Κατ’ εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων τα εμπορεύματα 
που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται 
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπαχ 
θούν στους κωδικούς ΣΟ που εμφαίνονται στη στήλη 2, για 
τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω 
πίνακα. 

(4) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, βάσει του άρθρου 12 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί του κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα ( 2 ), ο κάτοχος μπορεί να εξακολουθήσει 
να επικαλείται, για περίοδο τριών μηνών, τη δεσμευτική 
δασμολογική πληροφορία που έχει εκδοθεί από τις τελωνει 
ακές αρχές των κρατών μελών όσον αφορά τη δασμολογική 
κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία η 
οποία όμως δεν συμμορφούται με τον παρόντα κανονισμό. 

(5) Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα 
με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που 
παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονο 
ματολογία στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη 2 του 
εν λόγω πίνακα. 

Άρθρο 2 

Η δεσμευτική δασμολογική πληροφορία, που εκδίδουν οι τελωνει 
ακές αρχές των κρατών μελών και που δεν είναι σύμφωνη με τον 
παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για 
περίοδο τριών μηνών δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 6 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92. 

Άρθρο 3 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2010. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής

EL 20.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 304/11 

( 1 ) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

1. Προϊόν (αποκαλούμενο «τηλέφωνο ντους») 
κατασκευασμένο από πλαστική ύλη με επικάλυψη 
νικελίου, χρησιμοποιούμενο για να διασκορπίζεται 
το νερό μέσω ακροφυσίου. 

Είναι εφοδιασμένο με βαλβίδα αντεπιστροφής η 
οποία εμποδίζει την αναστροφή ροής του νερού. 
Ωστόσο, η βαλβίδα δεν ρυθμίζει τη ροή του νερού. 

Η ροή του νερού από το ακροφύσιο ρυθμίζεται 
από τη βρύση με την οποία προορίζεται να συνδε 
θεί το προϊόν μέσω εύκαμπτου σωλήνα. 

3924 90 00 Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 
και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονομα 
τολογίας και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 
3924 και 3924 90 00. 

Η κατάταξη στην κλάση 8481 ως δικλείδα ή 
παρόμοια συσκευή αποκλείεται, επειδή το προϊόν 
δεν είναι απλώς δικλείδα με ενσωματωμένα χαρα 
κτηριστικά εξαρτήματος, αλλά πλήρες «τηλέφωνο 
ντους» [βλέπε επίσης επεξηγηματικές σημειώσεις 
του εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) για την 
κλάση 8481]. 

Η κατάταξη στην κλάση 8424 ως μηχανική 
συσκευή για την εκτόξευση, τη διασπορά ή τον 
ψεκασμό υγρών αποκλείεται, επειδή το προϊόν 
δεν περιλαμβάνει μηχανισμό για την εκτόξευση, 
τη διασπορά ή τον ψεκασμό του υγρού. Η ροή 
του νερού από το ακροφύσιο ρυθμίζεται μόνο 
από τη βρύση με την οποία προορίζεται να συνδε 
θεί το προϊόν. 

Ως εκ τούτου, το προϊόν πρέπει να καταταχθεί με 
βάση το συστατικό υλικό του στο κεφάλαιο 39. 

Η κατάταξη στην κλάση 3922 ως είδος υγιεινής 
από πλαστικές ύλες αποκλείεται, επειδή αυτή η 
κλάση καλύπτει μπανιέρες, ντουσιέρες, νεροχύτες, 
νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα 
καθίσματα και τα καλύμματά τους, καζανάκια απο 
χωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθα 
ριότητας, από πλαστικές ύλες, που προορίζονται να 
τοποθετηθούν μονίμως σε συγκεκριμένη θέση 
[βλέπε επίσης επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρ 
μονισμένου συστήματος (ΕΣ) για την κλάση 
3922]. 

Κατά συνέπεια το προϊόν πρέπει να καταταχθεί 
στην κλάση 3924 ως είδος υγιεινής ή καλλωπι 
σμού, από πλαστικές ύλες. 

2. Προϊόν (αποκαλούμενο «τηλέφωνο ντους») 
κατασκευασμένο από πλαστική ύλη με επικάλυψη 
νικελίου, χρησιμοποιούμενο για να διασκορπίζεται 
το νερό μέσω ακροφυσίου. 

Είναι εφοδιασμένο με κουμπί συνδεδεμένο με βαλ 
βίδα η οποία εμποδίζει την αναστροφή ροής του 
νερού και επίσης μεταβάλλει τον τρόπο εκτόξευσης 
του νερού («καταιονισμός» ή «μασάζ»). Ωστόσο, η 
βαλβίδα δεν ρυθμίζει τη ροή του νερού. 

Η ροή του νερού από το ακροφύσιο ρυθμίζεται 
από τη βρύση με την οποία προορίζεται να συνδε 
θεί το προϊόν μέσω εύκαμπτου σωλήνα. 

8424 89 00 Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 
και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονομα 
τολογίας και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 
8424 και 8424 89 00. 

Η κατάταξη στην κλάση 8481 ως δικλείδα ή 
παρόμοια συσκευή αποκλείεται, επειδή το προϊόν 
δεν είναι απλώς δικλείδα με ενσωματωμένα χαρα 
κτηριστικά εξαρτήματος, αλλά πλήρες «τηλέφωνο 
ντους» [βλέπε επίσης επεξηγηματικές σημειώσεις 
του εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) για την 
κλάση 8481]. 

Η παρουσία μηχανισμού για τη μεταβολή του τρό 
που εκτόξευσης του νερού καθιστά το προϊόν 
μηχανισμό για την εκτόξευση, τη διασπορά ή τον 
ψεκασμό υγρών. 

Κατά συνέπεια το προϊόν πρέπει να καταταχθεί 
στην κλάση 8424.

EL L 304/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2010



(1) (2) (3) 

3. Προϊόν (αποκαλούμενο «τηλέφωνο ντους») 
κατασκευασμένο από πλαστική ύλη με επικάλυψη 
νικελίου, χρησιμοποιούμενο για να διασκορπίζεται 
το νερό μέσω ακροφυσίου, χωρίς βαλβίδα αντεπι 
στροφής ή μηχανισμό μεταβολής του τρόπου εκτό 
ξευσης του νερού. 

Η ροή του νερού από το ακροφύσιο ρυθμίζεται 
από τη βρύση με την οποία προορίζεται να συνδε 
θεί το προϊόν μέσω εύκαμπτου σωλήνα. 

3924 90 00 Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 
και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονομα 
τολογίας και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 
3924 και 3924 90 00. 

Η κατάταξη στην κλάση 8424 ως μηχανική 
συσκευή για την εκτόξευση, τη διασπορά ή τον 
ψεκασμό υγρών αποκλείεται, επειδή το προϊόν 
δεν περιλαμβάνει μηχανισμό για την εκτόξευση, 
τη διασπορά ή τον ψεκασμό του υγρού. Η ροή 
του νερού από το ακροφύσιο ρυθμίζεται μόνο 
από τη βρύση με την οποία προορίζεται να συνδε 
θεί το προϊόν. 

Ως εκ τούτου, το προϊόν πρέπει να καταταχθεί με 
βάση το συστατικό υλικό του στο κεφάλαιο 39. 

Η κατάταξη στην κλάση 3922 ως είδος υγιεινής 
από πλαστικές ύλες αποκλείεται, επειδή αυτή η 
κλάση καλύπτει μπανιέρες, ντουσιέρες, νεροχύτες, 
νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα 
καθίσματα και τα καλύμματά τους, καζανάκια απο 
χωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθα 
ριότητας, από πλαστικές ύλες, που προορίζονται να 
τοποθετηθούν μονίμως σε συγκεκριμένη θέση 
[βλέπε επίσης επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρ 
μονισμένου συστήματος (ΕΣ) για την κλάση 
3922]. 

Κατά συνέπεια το προϊόν πρέπει να καταταχθεί 
στην κλάση 3924 ως είδος υγιεινής ή καλλωπι 
σμού, από πλαστικές ύλες.

EL 20.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 304/13


