
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1722 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 

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 
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 γενικούς κανόνες ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας 
(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 των γενικών αυτών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που 
παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη 
στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα. 

(4)  Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος 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 
παράγραφος 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 στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα. 

Άρθρο 2 

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να 
αποτελούν 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, 22 Σεπτεμβρίου 2015. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Heinz ZOUREK 

Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη (κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

Προϊόν σε μορφή κρέμας συσκευασμένο για τη 
λιανική πώληση σε πλαστικό δοχείο με περιεκτικό
τητα σε 227 g. 

Το προϊόν αποτελείται από νερό, εστέρες λιπαρών 
οξέων, διμεθικόνη, φυτικό έλαιο, γαλακτωματο
ποιητή, γλυκερίνη, αρωματικές ύλες, συντηρητικά, 
πυκνωτικό μέσο και χρωστικές ουσίες. 

Η συσκευασία του προϊόντος δεν μπορεί να χαρα
κτηριστεί ως συσκευασία είδους λιανικής πώλησης 
για τη φροντίδα του δέρματος, δεδομένου ότι το 
προϊόν προορίζεται πρωτίστως για μασάζ και τό
νωση. 

3307 90 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κα
νόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμέ
νης Ονοματολογίας, από τη σημείωση 3 του κε
φαλαίου 33, καθώς και από το κείμενο των κωδι
κών ΣΟ 3307 και 3307 90 00. 

Το προϊόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παρα
σκεύασμα για τη φροντίδα του δέρματος του κω
δικού ΣΟ 3304, δεδομένου ότι δεν προσφέρεται 
σε συσκευασίες λιανικής πώλησης για τη φρο
ντίδα του δέρματος [βλέπε επίσης τις Επεξηγημα
τικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήμα
τος (ΕΣΕΣ) για την κλάση 3304, μέρος (A) ση
μείο 3)]. 

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ως ακόμη 
ένα καλλυντικό παρασκεύασμα και συσκευάζεται 
σε συσκευασίες λιανικής πώλησης για τέτοια 
χρήση [βλέπε τη σημείωση 3 του κεφαλαίου 33 
και τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονι
σμένου Συστήματος κεφάλαιο 33, γενικές παρα
τηρήσεις, τέταρτη παράγραφος, στοιχείο α)]. 

Το προϊόν επομένως κατατάσσεται στον κωδικό 
ΣΟ 3307 90 00, ως άλλο καλλυντικό παρα
σκεύασμα.   
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