
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/676 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 23ης Απριλίου 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 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 γενικούς 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 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 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 των 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 ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (2). Η διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας πρέπει να είναι τρίμηνη. 

(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 αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα. 

Άρθρο 2 

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να 
αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
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(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, 23 Απριλίου 2015. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Heinz ZOUREK 

Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

Είδος με μορφή περιχειρίδας, μήκους περίπου 
20 cm, κατασκευασμένο από πλεκτή υφαντική 
ύλη με μικρού πάχους πλήρωση από αφρό στην 
επιφάνεια της παλάμης. Περιλαμβάνει ένα ελα
φρώς καμπύλο νάρθηκα παλάμης από αλουμίνιο, 
περίπου 2 cm πλάτους, ο οποίος μπορεί να κυρ
τωθεί με το χέρι, και δύο εύκαμπτους ραχιαίους 
σταθεροποιητές από πλαστικό, πλάτους περίπου 
1 cm. Ο νάρθηκας και οι σταθεροποιητές περνούν 
μέσα από πλεκτές θήκες, άλλου υλικού, καθ' όλο 
το μήκος του είδους, και μπορούν να αφαιρεθούν. 

Στα δύο άκρα του είδους υπάρχουν δύο ιμάντες 
velcro, πλάτους 2 cm, για προσαρμογή του εί
δους στο χέρι και στον καρπό. Στη μέση του εί
δους υπάρχει ευρύτερος υφασμάτινος ιμάντας, 
πλάτους 5 cm, με στερέωση velcro, που τυλίγεται 
γύρω από τον καρπό μέχρι την επίτευξη του επι
διωκόμενου περιορισμού κίνησης του καρπού. 

Οι υφασμάτινοι ιμάντες μαζί με τον εύκαμπτο 
νάρθηκα αλουμινίου δυσχεραίνουν την κίνηση του 
καρπού. Η ευελιξία του καρπού εξαρτάται από το 
σφίξιμο των ιμάντων. 

Το είδος παρουσιάζεται ως σταθεροποιητής καρ
πού. 

(Βλέπε φωτογραφίες Α και Β) (*) 

6307 90 10 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κα
νόνες 1, 3β και 6 για την ερμηνεία της Συνδυα
σμένης Ονοματολογίας, καθώς και από το κεί
μενο των κωδικών ΣΟ 6307, 6307 90 και 
6307 90 10. 

Το είδος δεν προσαρμόζεται σε συγκεκριμένο 
μειονέκτημα του ασθενούς, αλλά είναι πολυλει
τουργικό. Υπό την έννοια αυτή, το είδος δεν έχει 
χαρακτηριστικά που το διακρίνουν, λόγω του 
τρόπου λειτουργίας του ή της προσαρμοστικότη
τάς του σε συγκεκριμένες αναπηρίες του ασθενή, 
από συνήθεις επιδέσμους γενικής χρήσης (βλέπε 
σημείωση 6 του κεφαλαίου 90, καθώς και την 
απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις 
C-260/00 έως C-263/00, Lohmann GmbH & 
Co. KG και Medi Bayreuth Weihermüller & Voig
tmann GmbH & Co. KG κατά Oberfinanzdire
ktion Koblenz, ECLI:EU:C:2002:637). Κατά συν
έπεια, αποκλείεται η κατάταξή του στην 
κλάση 9021 ως «συσκευές ορθοπεδικής». 

Η πλεκτή υφαντική ύλη της περιχειρίδας και ο 
ιμάντας προσδίδουν τον ουσιώδη χαρακτήρα στο 
είδος, κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 
στοιχείο β), επειδή η παρουσία τους είναι καθορι
στική κατά ποσότητα και λόγω του σημαντικού 
τους ρόλου σε σχέση με τη χρήση του είδους. Ει
δικότερα, ο υφασμάτινος ιμάντας στη μέση του 
είδους είναι ουσιαστικής σημασίας για τον επι
διωκόμενο περιορισμό κίνησης του καρπού. 

Το είδος πρέπει επομένως να καταταχθεί στον 
κωδικό ΣΟ 6307 90 10 ως «άλλο έτοιμο υφα
ντουργικό είδος». 

(*)  Οι φωτογραφίες έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.  

Φωτογραφία A Φωτογραφία B   
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