
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 553/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 19ης Ιουνίου 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 θα 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 να προβλεφθεί ότι ο κάτοχος δεσμευτικών 
δασμολογικών πληροφοριών οι οποίες έχουν εκδοθεί από 
τις τελωνειακές αρχές κρατών μελών σχετικά με την 
κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, 
αλλά δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί 
να συνεχίζει να τις επικαλείται 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) Η Επιτροπή Τελωνειακού Κώδικα δεν εξέδωσε γνώμη εντός 
της προθεσμίας που έταξε ο πρόεδρός της, 

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 

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις 
τελωνειακές αρχές κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με τον 
παρόντα κανονισμό, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται 
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 Ιουνίου 2012. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής

EL L 166/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.6.2012 

( 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) 

Άνευ σπειρώματος αντικείμενο από χάλυβα, 
άλλο από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξαγωνική 
κεφαλή, αντοχή εφελκυσμού 1 040 MPa και 
διαστάσεις 160 mm (μήκος), 32 mm (μέγε 
θος κεφαλής) και 16 mm (διάμετρος κορ 
μού). 

Θα υποβληθεί σε περαιτέρω κατεργασία μετα 
τροπής σε τελειωμένα αντικείμενα της κλάσης 
7318, μετά την προσκόμιση. 

7318 15 89 Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1, 2 
στοιχείο α) και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμέ 
νης Ονοματολογίας (ΣΟ) και από το κείμενο των 
κωδικών ΣΟ 7318, 7318 15 και 7318 15 89. 

Επειδή το αντικείμενο δεν είναι έτοιμο προς άμεση 
χρήση, έχει κατά προσέγγιση τη μορφή του τελει 
ωμένου αντικειμένου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνον για ολοκλήρωση σε τελειωμένο αντικείμενο 
της κλάσης 7318, θεωρείται ότι είναι ημιτελές αντι 
κείμενο κατά την έννοια του γενικού ερμηνευτικού 
κανόνα (ΓΕΚ) 2 στοιχείο α), επειδή είναι ακατέργα 
στο τεμάχιο (βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημει 
ώσεις του ΕΣ στον ΓΕΚ 2 στοιχείο α), σημείο (II) και 
στην κλάση 7318, μέρος (A), πέμπτη παράγραφος). 

Με δεδομένα τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του, 
όπως τη μορφή, την εξαγωνική κεφαλή και την 
αντοχή εφελκυσμού, το αντικείμενο θεωρείται ότι 
είναι μη τελειωμένο είδος του κωδικού 
ΣΟ 7318 15 89. 

Το αντικείμενο πρέπει συνεπώς να καταταχθεί στον 
κωδικό ΣΟ 7318 15 89.

EL 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/19
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