
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1170 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 26ης Ιουνίου 2017 

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 (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 
2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 4 και το άρθρο 58 
παράγραφος 2, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό  
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (2), είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά την 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 ονοματο
λογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν επίσης και για 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 αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που περιλαμ
βάνεται στο παράρτημα 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 34 
παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η περίοδος αυτή θα 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 περιλαμβάνεται 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 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 952/2013, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 3 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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(1) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1. 
(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό 

δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1). 



Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Stephen QUEST 

Γενικός Διευθυντής 

Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη (κωδικός 
ΣΟ) Λόγοι 

(1) (2) (3) 

Συμπαγής συσκευή (αποκαλούμενη «παλμικό οξυγο
νόμετρο») που λειτουργεί με ηλεκτρική στήλη (μπα
ταρία) και τοποθετείται στο δάκτυλο, η οποία συν
δυάζει ηλεκτρονικό επεξεργαστή, ένα ζεύγος διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), μια φωτοδίοδο και μια οθόνη 
LED (με διάφορους τρόπους απεικόνισης). Η συ
σκευή επίσης είναι εξοπλισμένη με ένδειξη χαμηλής 
φόρτισης της μπαταρίας, λειτουργία συναγερμού σε 
περίπτωση υψηλής ή χαμηλής συχνότητας παλμών 
ή οξυγόνου του αίματος, καθώς και έναν συνδετήρα  
(κλιπ) που επιτρέπει την εφαρμογή της στο δά
κτυλο. 

Χρησιμοποιείται ως μη επεμβατική μέθοδος σε πρό
σωπα για την παρακολούθηση του επιπέδου οξυγό
νου και τη μέτρηση του σφυγμού μέσω οπτικής 
ακτινοβολίας. Μετά την εφαρμογή της συσκευής 
στο δάχτυλο του ασθενούς, οι LED εκπέμπουν δύο 
διαφορετικά μήκη κύματος φωτός διαμέσου του δα
κτύλου τα οποία καταλήγουν σε φωτοδίοδο. Η συ
σκευή μετρά τη μεταβολή της απορρόφησης σε κα
θένα από τα μήκη κύματος και εν συνεχεία 
προσδιορίζει/υπολογίζει τον κορεσμό σε οξυγόνο 
και τον καρδιακό ρυθμό. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επαγγελματική ια
τρική, καθώς και στην έρευνα, τον αθλητισμό, τις 
επιχειρήσεις κ.λπ. (για παράδειγμα, σε θαλάμους 
οξυγόνου, ακραία ορειβασία σε ατμόσφαιρα χαμη
λής περιεκτικότητας σε οξυγόνο, καταδύσεις σε με
γάλο βάθος· από πιλότους, πυροσβέστες, αστροναύ
τες κλπ.). 

Βλ. εικόνα (*). 

9018 19 10 Η κατάταξη διέπεται από τους Γενικούς Κανόνες 1 
και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματο
λογίας, και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 9018, 
9018 19 και 9018 19 10. 

Η συσκευή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κλά
σης 9018 που καλύπτει ευρύ φάσμα οργάνων και 
συσκευών οι οποίες, στη μεγάλη πλειονότητα των 
περιπτώσεων, χρησιμοποιούνται μόνο στην επαγγελ
ματική πρακτική για την πρόληψη ή τη θεραπεία 
ασθενείας ή για εγχειρίσεις, κ.λπ. Τα όργανα και οι 
συσκευές που κατατάσσονται στη συγκεκριμένη 
κλάση μπορούν να είναι εξοπλισμένα με οπτικές δια
τάξεις· μπορούν επίσης να κάνουν χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας (βλ. επίσης τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις 
του Εναρμονισμένου Συστήματος για την κλάση 
9018). Η συσκευή αυτού του είδους μπορεί μεν να 
χρησιμοποιείται από μη επαγγελματίες, ωστόσο είναι 
είδους που χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς 
καθώς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις «ζωτικές 
λειτουργίες του οργανισμού» οι οποίες μπορεί να 
χρειαστεί να αναλυθούν περαιτέρω από επαγγελμα
τίες. 

Ως εκ τούτου, αποκλείεται η κατάταξη στην κλάση 
9027 ως όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσι
κές ή χημικές που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτι
νοβολίες. 

Συνεπώς, πρέπει να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 
9018 19 10 ως όργανα και συσκευές που χρησιμο
ποιούνται στις ιατρικές επιστήμες, συσκευές παρα
κολούθησης για την ταυτόχρονη παρακολούθηση 
και ανάλυση δύο ή περισσοτέρων παραμέτρων. 

(*)  Η εικόνα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.  

1.7.2017 L 170/61 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    


	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1170 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία 

