
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1217/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 11ης Νοεμβρίου 2014 

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 στατι
στική 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 γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολο
γίας (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 παρατί
θεται στο παράρτημα πρέπει να υπαχθούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρο
νται 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 μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρά
γραφος 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 στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα. 

Άρθρο 2 

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτε
λούν 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 της 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, 11 Νοεμβρίου 2014. 

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) 

1.  Είδος (καλούμενο «ηλεκτρικό φίλτρο») το οποίο 
αποτελείται από κεραμικό πυκνωτή σε πολλές 
στρώσεις τύπου οπής διασύνδεσης με στήριξη σε 
επιφάνεια, διαστάσεων 8 × 3 × 3 mm περίπου. 

Παρουσιάζεται ως χαμηλοπερατό φίλτρο για χρήση 
ως φίλτρο ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI), 
για παράδειγμα, σε ενισχυτές ισχύος, τροφοδοτικά 
ισχύος, συσκευές ελέγχου θερμοκρασίας και κινη
τήρων, και κυκλώματα οδήγησης. 

(*) Βλέπε εικόνα 1. 

8532 24 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 
και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματο
λογίας, από τη σημείωση 2 στοιχείο α) του 
τμήματος XVI, καθώς και από το κείμενο των 
κωδικών ΣΟ 8532 και 8532 24 00. 

Το είδος χρησιμοποιείται ως συστατικό μέρος σε μια 
σειρά μηχανημάτων. Δεδομένου ότι αποτελείται 
μόνον από έναν πυκνωτή, πρέπει να καταταχθεί στον 
κωδικό ΣΟ 8532 24 00 ως σταθερός πυκνωτής με 
διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις. 

2.  Είδος (αποκαλούμενο «ηλεκτρικό φίλτρο») το οποίο 
αποτελείται από πυκνωτή και δύο σφαιρίδια από 
φερρίτη, διαστάσεων 7 × 2 × 2 mm περίπου. 

Το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα περιλαμβάνει 
δύο πηνία, ένα για κάθε σφαιρίδιο από φερρίτη, 
τοποθετημένα σε σειρά στη διαδρομή του συνεχούς 
ρεύματος και συνδεδεμένα με τον αγωγό στην 
αριστερή και τη δεξιά πλευρά ενός πυκνωτή τύπου 
οπής διασύνδεσης με στήριξη σε επιφάνεια. 

Τα δύο σφαιρίδια από φερρίτη ενεργούν ως πηνία 
και η λειτουργία τους είναι η ελαχιστοποίηση του 
συντονισμού με τα περιβάλλοντα κυκλώματα για 
την καταστολή των ηλεκτρικών ρευμάτων υψηλής 
συχνότητας. 

Παρουσιάζεται για χρήση ως φίλτρο ηλεκτρομα
γνητικών παρεμβολών (EMI), για παράδειγμα, στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και σε άλλες βιομηχανικές 
εφαρμογές. 

(*) Βλέπε εικόνα 2. 

8548 90 90 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 
και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματο
λογίας, από τη σημείωση 2 στοιχείο γ) του 
τμήματος XVI, καθώς και από το κείμενο των 
κωδικών ΣΟ 8548, 8548 90 και 8548 90 90. 

Λόγω των αντικειμενικών του χαρακτηριστικών, 
δηλαδή ότι δεν αποτελείται μόνον από έναν πυκνωτή, 
αλλά και από δύο σφαιρίδια από φερρίτη, το είδος 
δεν αντιστοιχεί πλήρως στο κείμενο της κλάσης 
8532 (πυκνωτές). 

Επιπλέον, δεδομένου ότι τόσο τα σφαιρίδια από 
φερρίτη όσο και ο πυκνωτής είναι εξίσου σημαντικά 
για τη συνολική λειτουργία του ηλεκτρικού φίλτρου, 
η λειτουργία του είδους υπερβαίνει το πεδίο εφαρ
μογής της κλάσης 8532. Η κατάταξη στην κλάση 
αυτή, κατ' εφαρμογή του γενικού κανόνα 1 και της 
σημείωσης 2 στοιχείο α) του τμήματος XVI, 
επομένως αποκλείεται. 

Το είδος χρησιμοποιείται ως συστατικό μέρος σε μια 
σειρά μηχανημάτων. Καθώς δεν είναι κατάλληλο για 
χρήση αποκλειστικά ή κυρίως σε συγκεκριμένα μηχα
νήματα ή κατηγορία μηχανημάτων, πρέπει να κατατα
χθεί στον κωδικό ΣΟ 8548 90 90 ως άλλο ηλεκ
τρικό μέρος μηχανών ή συσκευών που δεν κατονομά
ζεται ή περιλαμβάνεται αλλού στο κεφάλαιο 85. 

(*)  Οι εικόνες έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.  

Εικόνα 1 Εικόνα 2 

(Κύκλωμα) (Ισοδύναμο κύκλωμα) 
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