
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 42/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 17ης Ιανουαρίου 2013 

περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1510/96 σχετικά με την 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) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1510/96 της Επιτρο 
πής, της 26ης Ιουλίου 1996, για κατάταξη εμπορευμάτων 
στη συνδυασμένη ονοματολογία ( 2 ), οι σφαίρες από πλα 
στική ύλη που περιλαμβάνουν σβούρα από πλαστική ύλη 
και τσίχλα έχουν καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 9503 90 32 
όσον αφορά τη σβούρα και στον κωδικό ΣΟ 1704 10 99 
όσον αφορά την τσίχλα. Συνεπεία της προσθήκης της σημεί 

ωσης 4 στο κεφάλαιο 95 της συνδυασμένης ονοματολογίας 
με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2007, τα ανωτέρω είδη 
θα πρέπει να καταταχθούν μαζί στον κωδικό ΣΟ 
9503 00 95 ως συνδυασμοί με ουσιώδη χαρακτήρα παιχνι 
διού. 

(3) Είναι σκόπιμο, επομένως, να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανο 
νισμός (ΕΚ) αριθ. 1510/96. 

(4) Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα 
με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Το πρώτο αντικείμενο του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1510/96 αντικαθίσταται από κείμενο 
που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

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, 17 Ιανουαρίου 2013. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής
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( 1 ) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. 
( 2 ) ΕΕ L 189 της 30.7.1996, σ. 89.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

Κάψουλα από πλαστική ύλη, αποτελούμενη από 
δύο μέρη, η οποία περιλαμβάνει: 

— σβούρα από πλαστική ύλη διαμέτρου 
2,5 cm, και 

— τσίχλα σε σχήμα σφαίρας, περιτυλιγμένη με 
ζάχαρη, περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακ 
χαρόζη 69,5 % (στην οποία περιλαμβάνεται 
και το ιμβερτοποιημένο σάκχαρο που μετριέ 
ται σε σακχαρόζη). 

9503 00 95 Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 
1, 5 στοιχείο β) και 6 για την ερμηνεία της 
συνδυασμένης ονοματολογίας, τη σημείωση 4 
στο κεφάλαιο 95 και το κείμενο των κωδικών 
ΣΟ 9503 00 και 9503 00 95. 

Η σβούρα και η τσίχλα δεν μπορούν να θεωρη 
θούν ως «εμπορεύματα που παρουσιάζονται σε 
σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση» 
κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 στοιχείο 
β), επειδή δεν παρουσιάζονται σε σύνολο για την 
εξυπηρέτηση ειδικής ανάγκης ή την επιτέλεση/ 
άσκηση ειδικής δραστηριότητας. Είναι άσχετα 
μεταξύ τους και δεν προορίζονται να χρησιμο 
ποιούνται μαζί ή συνδυαστικά το ένα με το άλλο 
(η τσίχλα είναι αναλώσιμο προϊόν, ενώ η σβούρα 
προορίζεται για να την παίζει κανείς). 

Η σβούρα αποτελεί είδος της κλάσης 9503 συν 
δυαζόμενο με τσίχλα της κλάσης 1704, ο δε 
συνδυασμός έχει ουσιώδη χαρακτήρα παιχνιδιού. 
(Βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις ΣΟ 
της σημείωσης 4 στο κεφάλαιο 95.) 

Η πλαστική κάψουλα είναι υλικό συσκευασίας 
του είδους που κανονικά χρησιμοποιείται για 
τη συσκευασία τέτοιων εμπορευμάτων και θα 
πρέπει συνεπώς να καταταχθεί στον ίδιο κωδικό 
όπως τα εμπορεύματα. 

Κατά συνέπεια, πρέπει να καταταχθεί στον 
κωδικό ΣΟ 9503 00 95 ως άλλο παιχνίδι από 
πλαστική ύλη.
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