
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1125/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 26ης Νοεμβρίου 2012 

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβου 
λίου 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 παρατί 
θεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να 
υπαχθούν στους κωδικούς ΣΟ που εμφαίνονται στη στήλη 
(2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν 
λόγω πίνακα. 

(4) Είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι 
οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών 
μελών σχετικά με την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυα 
σμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο 
που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχί 
σουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό 
τους επί τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως 
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ( 2 ). 

(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, 26 Νοεμβρίου 2012. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής

EL 1.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 331/9 

( 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) 

Μηχανή χειρός, ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή (απο 
καλούμενη «electronic hot air blowing gun, ηλεκτρονικό 
πυροβόλο θερμού αέρα»), για τη δημιουργία θερμοκρα 
σιών μεταξύ 50 και 630 °C, με μέγιστη ισχύ εξόδου 
2.000 W και διαστάσεις 26 × 20 × 9 cm περίπου. 

Η μηχανή περιλαμβάνει: 

— θερμαντικό στοιχείο, 

— ανεμιστήρα με κινητήρα για εμφύσηση αέρα σε 3 
διαφορετικές ταχύτητες, 

— οθόνη ένδειξης της θερμοκρασίας. 

Η μηχανή προορίζεται για χρήση από τεχνίτες, π.χ. για 
αποκόλληση βαφής, συρρίκνωση των περιβλημάτων καλω 
δίων, μορφοποίηση PVC, μαλακή συγκόλληση, συγκόλ 
ληση και σύνδεση πλαστικών, συγκόλληση πλαστικών 
σωλήνων και ράβδων και συγκόλληση λεπτών φύλλων. 

(*) Βλέπε εικόνα. 

8419 89 98 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 
1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονο 
ματολογίας (ΣΟ), σημείωση 2 στο κεφάλαιο 84, 
καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8419, 
8419 89 και 8419 89 98. 

Δεδομένου ότι η μηχανή προορίζεται για χρήση από 
τεχνίτες και δεν ανήκει στις συσκευές που κατά 
κανόνα προορίζονται για οικιακή χρήση, αποκλεί 
εται η κατάταξη στην κλάση 8516 ως ηλεκτροθερ 
μική συσκευή για οικιακές χρήσεις,. 

Η μηχανή αντιστοιχεί στις περιγραφές των κλάσεων 
8419 και 8467. Σύμφωνα με τη σημείωση 2 στο 
κεφάλαιο 84, αποκλείεται η κατάταξη στην κλάση 
8467 ως εργαλείο για εργασία με το χέρι, με ενσω 
ματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα. 

Η μηχανή πρέπει επομένως να καταταχθεί στον 
κωδικό ΣΟ 8419 89 98 ως συσκευή για την επε 
ξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή 
θερμοκρασίας. 

(*) Η εικόνα έχει καθαρά ενημερωτικό σκοπό.

EL L 331/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2012
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