
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 400/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 7ης Μαΐου 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 το κοινό δασμολόγιο ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 9 παρά 
γραφος 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 κατά 
ταξη 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 Οκτω 
βρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδι 
κα ( 2 ). 

(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 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, επιτρέπεται 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, 7 Μαΐου 2012. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής

EL 11.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124/13 

( 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 Περιγραφή των εμπορευμάτων 

(1) (2) (3) 

Προϊόν με τη μορφή σχεδόν τετράγωνου σχηματο 
ποιημένου ελέφαντα, διαστάσεων 32 × 48 × 24 cm 
περίπου, που αποτελείται από δύο ημικελύφη κατα 
σκευασμένα από καλουπωμένη άκαμπτη πλαστική 
ύλη. Διαθέτει τέσσερις τροχούς και αφαιρούμενο 
ιμάντα ώμου που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
για την έλξη του προϊόντος. 

Τα δύο ημικελύφη συγκρατούνται μεταξύ τους με 
συνεχή συρραφωτή συνάρθρωση στο κάτω μέρος 
και με δύο μανδάλους ασφαλείας σε αντιδιαμετρικά 
άκρα, οι οποίοι καθιστούν αδύνατο να ανοίξει αμέ 
σως το κέλυφος καθόλο το μήκος. Η συνάρθρωση 
επιτρέπει να είναι πλήρως οριζοντιωμένα τα δύο ημι 
κελύφη μετά το άνοιγμα. 

Το ένα ημικέλυφος είναι εφοδιασμένο με δύο ιμάντες 
από υφαντική ύλη που σχηματίζουν Χ όταν συνδέο 
νται με θηλύκωμα (κλιπ). Διαθέτει επίσης μικρή επί 
πεδη υφασμάτινη τσέπη στερεωμένη στο εσωτερικό 
του. Το άλλο ημικέλυφος είναι εφοδιασμένο με δια 
χωριστικό πέτασμα από υφαντική ύλη και περιλαμ 
βάνει τσέπη με φερμουάρ. Το διαχωριστικό πέτασμα 
είναι μόνιμα στερεωμένο στην πλευρά της συρραφω 
τής συνάρθρωσης και μπορεί να αγκιστρωθεί στη 
αντίθετη πλευρά του ημικελύφους. 

(βαλίτσα) 

(Βλ. φωτογραφίες αριθ. 660 A και B) (*) 

4202 12 50 Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 
και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματο 
λογίας (ΣΟ), από τη σημείωση 1 στοιχείο δ) του 
κεφαλαίου 95 και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 
4202, 4202 12 και 4202 12 50. 

Το προϊόν έχει τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά των 
βαλιτσών της κλάσης 4202, για παράδειγμα καλου 
πωμένη άκαμπτη πλαστική ύλη, συνάρθρωση, 
σύστημα κλεισίματος, ιμάντες, διαχωριστικό πέτασμα 
και τσέπες, τροχούς και το γεγονός ότι έχει σχήμα 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως περιέκτης που 
ανοίγει σαν τυπική βαλίτσα με συνάρθρωση. Λόγω 
αυτών των χαρακτηριστικών το προϊόν πρέπει να 
θεωρείται βαλίτσα και όχι τροχοφόρο παιχνίδι. Επο 
μένως, αποκλείεται η κατάταξη ως τροχοφόρο παι 
χνίδι παρόμοιο με ποδοκίνητο αυτοκίνητο της κλά 
σης 9503. 

Συνεπώς, το προϊόν πρέπει να καταταχθεί ως βαλίτσα 
από καλουπωμένη πλαστική ύλη στον κωδικό ΣΟ 
4202 12 50. 

(*) Οι φωτογραφίες έχουν μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα. 

660 A 660 B

EL L 124/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2012


	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 400/2012 της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2012 σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

