
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2317 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 8ης Δεκεμβρίου 2015 

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 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 εν λόγω κανονισμού. 

(2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματο
λογίας (ΣΟ). Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει 
στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε 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 θα πρέπει να υπαχθούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη 2 για τους λόγους που 
αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω πίνακα. 

(4)  Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο κάτοχος δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά 
με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να 
συνεχίσει να τις επικαλείται επί μία ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (2). Η εν λόγω χρονική περίοδος είναι τρίμηνης διάρκειας. 

(5)  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 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 
ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα. 

Άρθρο 2 

Η επίκληση δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορεί να συνεχιστεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 επί τρίμηνο από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

12.12.2015 L 328/55 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. 
(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 

19.10.1992, σ. 1). 



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, 8 Δεκεμβρίου 2015. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Heinz ZOUREK 

Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

Οικιακή ραπτομηχανή ελεύθερου βραχίονα με ενσωμα
τωμένο ηλεκτροκινητήρα ισχύος 70 Watt, εξοπλι
σμένη κυρίως με πλάκα βελόνας, πόδι, σαΐτα, χειριστή
ρια, ενσωματωμένο φωτισμό, ιμάντα ποδοκίνητης ρα
πτομηχανής και διάφορα εξαρτήματα (π.χ. μασούρια, 
οδηγούς ραφής, σειρά βελονών, βελόνες δίγαζης ρα
πτομηχανής κ.λπ.). Ζυγίζει περίπου 7 kg (με τον κινη
τήρα) και προσφέρει περισσότερα από 24 προγράμ
ματα ραφής. Είναι αξίας άνω των 65 ευρώ. 

Η ραπτομηχανή λειτουργεί με άνω και κάτω κλωστή. 
Η μία κλωστή εισάγεται στη βελόνα, ενώ η άλλη σύρε
ται από κάτω με σαΐτα (τεχνική γαζώματος lock- 
stitch). Η ραπτομηχανή μπορεί να παράγει διάφορα 
είδη γαζιού, όλα αυτά όμως βασίζονται στην αρχή 
που περιγράφεται ανωτέρω. Η ραπτομηχανή μπορεί να 
μιμείται μόνο το άνω γαζί και δεν μπορεί να κόβει 
προεξέχον υλικό κατά την ίδια λειτουργία. 

8452 10 11 Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 
και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματο
λογίας και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8452, 
8452 10 και 8452 10 11. 

Δεδομένης της χρήσης, της κατασκευής, των φυσικών 
χαρακτηριστικών και του τρόπου λειτουργίας της, η 
ραπτομηχανή θεωρείται ραπτομηχανή μόνον του τύ
που γαζώματος της διάκρισης 8452 10, διότι μπορεί 
να γαζώνει μόνο με βάση την αρχή γαζώματος [βλέπε 
επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμέ
νης ονοματολογίας για τις διακρίσεις 8452 10 11 
και 8452 10 19 σημείο 1 στοιχείο α)]. 

Ως εκ τούτου, το προϊόν πρέπει να καταταχθεί στον 
κωδικό ΣΟ 8452 10 11 ως οικιακή ραπτομηχανή, 
γαζώματος μόνον, αξίας άνω των 65 ευρώ η καθεμία.   
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