
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1170/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 3ης Δεκεμβρίου 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 να προβλεφθεί ότι, βάσει του άρθρου 12 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί του κοινοτι 
κού τελωνειακού κώδικα ( 2 ), ο κάτοχος μπορεί να εξακολου 
θήσει να επικαλείται, για περίοδο τριών μηνών, τη δεσμευ 
τική δασμολογική πληροφορία που έχει εκδοθεί από τις 
τελωνειακές αρχές των κρατών μελών όσον αφορά τη δασμο 
λογική κατάταξη εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματο 
λογία η οποία όμως δεν συμμορφούται με τον παρόντα 
κανονισμό. 

(5) Η επιτροπή τελωνειακού κώδικα δεν εξέδωσε γνώμη εντός 
των χρονικών ορίων που έθεσε 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 

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, 3 Δεκεμβρίου 2012. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής
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( 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) 

Είδος που αποτελείται από γιρλάντα κατασκευα 
σμένη από τεχνητά άνθη διαφορετικών χρωμά 
των, απομίμηση της αποκαλούμενης γιρλάντας 
«lei». 

Κάθε άνθος αποτελείται από δύο μονόχρωμα 
τεμάχια υφασμένης υφαντικής ύλης, κομμένης 
σε σχήμα ανθοπέταλου. Κάθε άνθος χωρίζεται 
από το επόμενο με έναν διαφανή πλαστικό 
σωλήνα κατ’ απομίμηση του βλαστού. Ένα 
λεπτό νήμα συνδέει τους πλαστικούς σωλήνες 
και τα άνθη σχηματίζοντας κύκλο διαμέτρου 
περίπου 30 cm κατ’ απομίμηση κυκλικής γιρλά 
ντας από άνθη. 

(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 662) (*) 

6702 90 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς 
κανόνες 1, 3 στοιχείο α) και 6 για την ερμηνεία 
της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) και από 
το κείμενο των κωδικών ΣΟ 6702 και 
6702 90 00. 

Το είδος μοιάζει με γιρλάντα από άνθη και έχει 
σχεδιαστεί για να φορεθεί γύρω από το λαιμό 
κατ’ απομίμηση της γιρλάντας «lei». 

Το είδος δεν εξαιρείται το κεφάλαιο 67 σύμ 
φωνα με τη σημείωση 3 στοιχείο β) του εν 
λόγω κεφαλαίου, επειδή τα τεχνητά άνθη δεν 
παράγονται μονοκόμματα, δεδομένου ότι κάθε 
άνθος αποτελείται από δύο τεμάχια υφαντικής 
ύλης κομμένα σε σχήμα ανθοπέταλου, και επειδή 
η συναρμολόγηση των πετάλων και των βλαστών 
με ένα λεπτό νήμα αποτελεί παρόμοια μέθοδο με 
το δέσιμο, το κόλλημα ή την ένωση των τμημά 
των μεταξύ τους. Η μορφή του προϊόντος θυμί 
ζει φυσικό προϊόν (βλέπε επίσης τις επεξηγημα 
τικές σημειώσεις του ΕΣ για την κλάση 6702, 
παράγραφοι 1 και 3), ανεξαρτήτως του αν οι 
λεπτομέρειες παρουσιάζουν απόλυτη ομοιότητα 
με το φυσικό προϊόν. 

Η κατάταξη στην κλάση 7117 ως απομιμήσεις 
κοσμημάτων αποκλείεται, δεδομένου ότι το είδος 
δεν αποτελεί απομίμηση κοσμήματος, αλλά απο 
μίμηση γιρλάντας ανθέων που φοριέται γύρω 
από το λαιμό, της αποκαλούμενης «lei». Ως εκ 
τούτου, το είδος δεν καλύπτεται από τους όρους 
της κλάσης 7117 (απομιμήσεις κοσμημάτων). 

Η κατάταξη στην κλάση 9505 ως είδος ψυχα 
γωγίας για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκε 
δάσεις επίσης αποκλείεται, επειδή το είδος δεν 
σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και αναγνωρίζεται 
αποκλειστικά ως «εορταστικό». Δεν περιέχει εντυ 
πώματα, στολίδια, σύμβολα ή επιγραφές και ως 
εκ τούτου δεν προορίζεται για χρήση σε συγκε 
κριμένη γιορτή (βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις της ΣΟ για την κλάση 9505). Επι 
πλέον, η «lei» χρησιμεύει για τον στολισμό ενός 
προσώπου και όχι για τη διακόσμηση ενός 
δωματίου, τραπεζιού κ.λπ. Επίσης, δεν είναι 
μέρος ενδύματος μεταμφίεσης που χρησιμοποι 
είται για το καρναβάλι [βλέπε επίσης τις επεξη 
γηματικές σημειώσεις του ΕΣ κλάση 9505, (Α) 
(1) και (3)]. 

Η κατάταξη στην κλάση 6307 ως άλλα έτοιμα 
υφαντουργικά είδη επίσης αποκλείεται, επειδή η 
κλάση 6702 (είδη από τεχνητά άνθη) είναι η 
κλάση που παρέχει την πιο συγκεκριμένη περι 
γραφή, κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 
στοιχείο α) για την ερμηνεία της συνδυασμένης 
ονοματολογίας. 

Συνεπώς, το προϊόν κατατάσσεται στον κωδικό 
ΣΟ 6702 90 00 ως «έτοιμα είδη από τεχνητά 
άνθη, από άλλες ύλες εκτός των πλαστικών». 

(*) Η φωτογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.
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