
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1065/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 19ης Νοεμβρίου 2010 

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

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 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 παρατίθεται 
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπαχ 
θούν 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 κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα ( 2 ), ο κάτοχος μπορεί να εξακολουθήσει 
να επικαλείται, για περίοδο τριών μηνών, τη δεσμευτική 
δασμολογική πληροφορία που έχει εκδοθεί από τις τελωνει 
ακές αρχές των κρατών μελών όσον αφορά τη δασμολογική 
κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία η 
οποία όμως δεν συμμορφούται με τον παρόντα κανονισμό. 

(5) Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός 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 

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, 19 Νοεμβρίου 2010. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής

EL 20.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 304/7 

( 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) 

Προϊόν αποτελούμενο από χαρτονένιο κύλινδρο και λαβή 
κατασκευασμένη από χυτό πλαστικό (με την ονομασία 
«textile roller» – κύλινδρος καθαρισμού επιφάνειας υφα 
σμάτων). 

Ο χαρτονένιος κύλινδρος καλύπτεται από χαρτί το οποίο 
έχει την εξωτερική πλευρά αυτοκόλλητη και την εσωτερική 
καλυμμένη με συνθετικό πλαστικό. 

Ο χαρτονένιος κύλινδρος με το αυτοκόλλητο χαρτί μπορεί 
να πεταχτεί και υποκατασταθεί. Φέρει περιτύλιγμα προστα 
τευτικής στρώσης χαρτιού με περιγραφή της λειτουργίας 
του προϊόντος. 

Το προϊόν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την αφαί 
ρεση, παραδείγματος χάρη, σκόνης, μπάμπαλου, τριχών και 
πιτυρίδας από υφάσματα, κλπ. 

9603 90 91 Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 
1, 4 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης 
ονοματολογίας και από το κείμενο των κωδικών 
ΣΟ 9603, 9603 90 και 9603 90 91. 

Το προϊόν, που εκ πρώτης όψεως είναι αδύνατον 
να καταταχθεί σε συγκεκριμένη κλάση, συγγε 
νεύει περισσότερο με τις ψήκτρες της κλάσης 
9603. Η κλάση 9603 περιλαμβάνει ποικιλία 
ειδών που διαφέρουν σημαντικά ως προς τα 
υλικά και τη μορφή (Βλέπε επίσης τις επεξηγη 
ματικές σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστή 
ματος για την κλάση 9603). 

Ως εκ τούτου, το προϊόν πρέπει να καταταχθεί 
στον κωδικό ΣΟ 9603 90 91 ως λοιπές 
ψήκτρες.

EL L 304/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2010


