
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 399/2012 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 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 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, μπορούν 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 124/11 

( 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) 

Μη συναρμολογημένο είδος, (ονομαζόμενο «δίχτυ 
ασφαλείας για αναπηδητήρα» (τραμπολίνο)), το 
οποίο περιλαμβάνει: 

— δίχτυ με 6 σούστες για κλείσιμο, 

— 6 άνω μεταλλικές ράβδους με κάλυψη από κυψε 
λώδη πλαστική ύλη, 

— 6 κάτω μεταλλικές ράβδους με κάλυψη από 
κυψελώδη πλαστική ύλη και συγκολλημένους 
βραχίονες συναρμολόγησης, 

— 12 ταινίες καουτσούκ με άγκιστρα, 

— 12 κοχλίες με περικόχλια ασφαλείας. 

Κάθε άνω ράβδος μπορεί να συνδυάζεται με την κάτω 
ράβδο η οποία στη συνέχεια στερεώνεται στα πόδια 
του αναπηδητήρα με τους κοχλίες και τα περικόχλια 
ασφαλείας. 

Το δίχτυ είναι ραμμένο σε σχήμα κυλίνδρου και σε 
μέγεθος που αναλογεί σε συγκεκριμένο αναπηδητήρα. 
Το δίχτυ έχει άνοιγμα εισόδου που μπορεί να κλείνει 
με φερμουάρ. 

Οι σούστες στο άνω μέρος του διχτιού στερεώνονται 
στο άνω άκρο των μεταλλικών ράβδων. 

Οι ταινίες καουτσούκ με τα άγκιστρα χρησιμοποι 
ούνται για τη στερέωση του κάτω μέρους του δικτύου 
στο πλαίσιο του αναπηδητήρα. 

9506 91 90 Η κατάταξη διέπεται από τους Γενικούς Κανόνες 1, 
2(α) και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονο 
ματολογίας, τη Σημείωση 1 (ιθ) στο Τμήμα XI, τη 
Σημείωση 3 στο Κεφάλαιο 95 και το κείμενο των 
κωδικών ΣΟ 9506, 9506 91 και 9506 91 90. 

Δεδομένου του σχήματος και των χαρακτηριστικών 
του, και ειδικότερα του γεγονότος ότι είναι έτοιμο 
προς εγκατάσταση σε συγκεκριμένο αναπηδητήρα 
εφόσον σε αυτό υπάρχουν οι μεταλλικές ράβδοι, οι 
κοχλίες, τα περικόχλια, οι σούστες και οι ταινίες 
καουτσούκ με άγκιστρα, το δίχτυ ασφαλείας είναι 
κατάλληλο προς χρήση μόνο με τον κατάλληλο ανα 
πηδητήρα (βλ. Σημείωση 3 στο Κεφάλαιο 95). Επο 
μένως, το δίχτυ ασφαλείας πρέπει να θεωρείται εξάρ 
τημα είδους της κλάσης 9506, για τη φυσική αγωγή. 

Η κατάταξη στην κλάση 5608 ως άλλα δίχτυα έτοιμα 
αποκλείεται, εφόσον τα είδη του Κεφαλαίου 95 απο 
κλείονται από το Τμήμα XI (βλ. Σημείωση 1 (ιθ στο 
Τμήμα XI). 

Συνεπώς, το δίχτυ ασφαλείας για αναπηδητήρα πρέπει 
να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 9506 91 90, ως άλλα 
είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική ή 
τον κλασικό αθλητισμό.

EL L 124/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2012
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