
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 760/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 10ης Ιουλίου 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. Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη 
συνδυασμένη ονοματολογία (ΣΟ) ή προσθέτει σε αυτήν οιαδήποτε 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 των γενικών αυτών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1) του πίνακα που παρατί
θεται στο παράρτημα θα πρέπει να υπαχθούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη 2), για τους λόγους που αναφέ
ρονται στη στήλη 3) του εν λόγω πίνακα. 

(4)  Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο κάτοχος 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 για ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (2). Η διάρκεια της εν λόγω περιόδου 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 στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται 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, 10 Ιουλίου 2014. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Algirdas ŠEMETA 

Μέλος της Επιτροπής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

Πλαστικό κυλινδρικό δοχείο ύψους περίπου 
8 cm, διαμέτρου 6 cm, με φιτίλι το οποίο 
περιέχει 180 ml φωτιστικού πετρελαίου με βάση 
παραφίνες (μείγμα παραφίνης περιεκτικότητας 
68 % σε δεκατετράνιο, 25 % σε δεκαπεντάνιο και 
περίπου 4 % σε δεκαεξάνιο). Φέρει μεταλλική 
σφράγιση και πλαστικό καπάκι, κατά τρόπον ώστε 
να αποτρέπεται η εξάτμιση του πετρελαίου και να 
στερεώνεται το φιτίλι («φανός πετρελαίου»). 

Πρόκειται για δοχείο μίας χρήσης. 

Το προϊόν χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 
ευχάριστου φωτισμού. Ενδέχεται να φέρει 
υποδοχή (π.χ. γυάλινο δοχείο) ή να χρησιμο
ποιείται ως έχει. 

(*) Βλέπε εικόνα.  

9405 50 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τους 1ο και 6ο 
γενικούς κανόνες ερμηνείας της συνδυασμένης 
ονοματολογίας και από το κείμενο των κωδικών 
ΣΟ 9405 και 9405 50 00. 

Αποκλείεται η κατάταξη στην κλάση 2710 όπως 
το πετρέλαιο επειδή το προϊόν διαθέτει μεταλ
λική σφράγιση, πλαστικό καπάκι και φιτίλι, οπότε 
αποτελείται και από άλλα στοιχεία πέραν του 
πετρελαίου, και ένα δοχείο που κανονικά χρησι
μοποιείται για τη συσκευασία προϊόντων που 
καλύπτονται από τον γενικό ερμηνευτικό κανόνα 
(ΓΕΚ) 5 στοιχείο β). 

Τα χαρακτηριστικά και ο σχεδιασμός του προϊό
ντος εντάσσονται σε αυτά ενός ανεξάρτητου 
φωτιστικού της κλάσης 9405, δεδομένου ότι 
αποτελείται από ένα ανεξάρτητο δοχείο που 
περιέχει πετρέλαιο και διαθέτει μεταλλική σφρά
γιση, πλαστικό καπάκι και φιτίλι. Η κλάση αυτή 
καλύπτει ηλεκτρικούς και μη ηλεκτρικούς 
λαμπτήρες και φωτιστικά σώματα που ενδέχεται 
να αποτελούνται από οιοδήποτε υλικό και να 
χρησιμοποιούν οιαδήποτε πηγή φωτός (βλέπε 
επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρ
μονισμένου συστήματος για την κλάση 9405, 
μέρος I). 

Κατά συνέπεια, το προϊόν πρέπει να καταταγεί 
στον κωδικό ΣΟ 9405 50 00 ως μη ηλεκτρικός 
λαμπτήρας και ως μη ηλεκτρικό φωτιστικό σώμα. 

(*)  Η εικόνα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.  
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