
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 773/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 2ας Αυγούστου 2011 

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 τη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμ 
βουλίου, 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 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 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, βάσει του άρθρου 12 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί του κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα, ο κάτοχος μπορεί να εξακολουθήσει να 
επικαλείται, για περίοδο τριών μηνών, τη δεσμευτική δασμο 
λογική πληροφορία που έχει εκδοθεί από τις τελωνειακές 
αρχές των κρατών μελών όσον αφορά τη δασμολογική κατά 
ταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία η οποία 
όμως δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό ( 2 ). 

(5) Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός 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 

Η δεσμευτική δασμολογική πληροφορία, που εκδίδουν οι τελωνει 
ακές αρχές των κρατών μελών και που δεν είναι σύμφωνη με τον 
παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται 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, 2 Αυγούστου 2011. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής

EL L 201/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.8.2011 

( 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) τη γνώμη του BEREC 

Ποδοκίνητο δίτροχο όχημα βάρους περίπου 10 kg. 

Αποτελείται από: 

— χαλύβδινο σκελετό με επιχρωμιωμένη περόνη 
από αλουμίνιο με ανάρτηση, 

— χειρολαβές ρυθμιζόμενου ύψους, 

— πλατύβαθρο διαστάσεων: περίπου 38 × 11 cm, 
με οπές και αντιολισθητική ταινία, 

— δύο τροχούς με διαστάσεις 26 ίντσες (εμπρός) 
και 18 ίντσες(πίσω), 

— εμπρόσθια πέδη και οπίσθια πέδη χειριζόμενες με 
το χέρι, και 

— αναδιπλούμενο πόδι στήριξης. 

Το όχημα δεν διαθέτει κάθισμα, πετάλια ή στροφα 
λοφόρο άξονα. 

Το ύψος των χειρολαβών, σε πλήρη έκταση, είναι 
97 cm. 

(*) (Βλ. εικόνα) 

8716 80 00 Η κατάταξη διέπεται από τους Γενικούς Κανόνες 1 
και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματο 
λογίας και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8716 
και 8716 80 00. 

Η κατάταξη στα σκούτερ και παρόμοια τροχοφόρα 
παιχνίδια του κωδικού ΣΟ 9503 00 10 αποκλείεται, 
εφόσον, αν και πρόκειται για ποδοκίνητο όχημα με 
μορφή πλατυβάθρου, τα περισσότερα από τα χαρα 
κτηριστικά του οχήματος, όπως το μέγεθος, οι πέδες, 
οι τροχοί, η εμπρόσθια περόνη ή η ανάρτηση δεν 
αντιστοιχούν σε εκείνα του σκούτερ ή παιχνιδιού της 
κλάσης 9503 00. 

Ως εκ τούτου, το όχημα πρέπει να καταταχθεί στον 
κωδικό ΣΟ 8716 80 00 ως όχημα χωρίς μηχανισμό 
προώθησης. 

(*) Η εικόνα έχει αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικό σκοπό.

EL 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/5


