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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2518/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τηr 23ηr Νοεµβρ�ου 1998

για κατ�ταξη εµπορευµ�των στη συνδυασµ�νη ονοµατολογ�α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr,

τον κανονισµ� (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλ�ου, τηr
23ηr Ιουλ�ου 1987, για τη δασµολογικ� και στατιστικ� ονο-
µατολογ�α και για το κοιν� δασµολ�γιο (1), �πωr τροποποι-
�θηκε τελευτα�α απ� τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 2248/98 τηr
Επιτροπ�r (2), και ιδ�ωr το �ρθρο 9,

Εκτιµ�νταr:

�τι, για να εξασφαλιστε� η οµοι�µορφη εφαρµογ� τηr συν-
δυασµ�νηr ονοµατολογ�αr που επισυν�πτεται στον προανα-
φερθ�ντα κανονισµ�, πρ�πει να αποφασιστο�ν χωρ�r καθυ-
στ�ρηση οι διατ�ξειr για την κατ�ταξη του εµπορε�µατοr
που αναφ�ρονται στο παρ�ρτηµα του παρ�ντοr κανονι-
σµο�·

�τι ο κανονισµ�r (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 �χει καθορ�σει τουr
γενικο�r καν�νεr για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονο-
µατολογ�αr· �τι αυτο� οι καν�νεr εφαρµ�ζονται επ�σηr σε
κ�θε �λλη ονοµατολογ�α που την περιλαµβ�νει, �στω και
εν µ�ρει � µε την προσθ�κη ενδεχοµ�νωr υποδιαιρ�σεων, η
οπο�α �χει συνταχθε� απ� ειδικο�r κοινοτικο�r νοµοθετι-
κο�r καν�νεr εν�ψει τηr εφαρµογ�r δασµολογικ�ν � �λλων
µ�τρων στο πλα�σιο των εµπορικ�ν ανταλλαγ�ν·

�τι, κατ’ εφαρµογ� των εν λ�γω γενικ�ν καν�νων, το εµπ�-
ρευµα που περιγρ�φεται στι στ�λη 1 του π�νακα του
παραρτ�µατοr του παρ�ντοr κανονισµο� πρ�πει να κατατα-
γε� στον αντ�στοιχο κωδικ� ΣΟ που σηµει�νεται στη στ�λη
2 β�σει των διατ�ξεων τηr στ�ληr 3·

�τι ε�ναι σκ�πιµο, οι δεσµευτικ�r δασµολογικ�r πληροφο-
ρ�εr οι οπο�εr παρ�χονται απ� τιr τελωνειακ�r αρχ�r των
κρατ�ν µελ�ν σχετικ� µε την κατ�ταξη των εµπορευµ�των
στην τελωνειακ� ονοµατολογ�α και δεν ε�ναι σ�µφωνεr µε
το δ�καιο που καθορ�ζει ο παρ�ν κανονισµ�r να µπορο�ν
να συνεχ�σουν να αποτελο�ν αντικε�µενο επ�κλησηr,
σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του �ρθρου 12 παρ�γραφοr 6 του
κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλ�ου, τηr 12ηr

Οκτωβρ�ου 1992, περ� θεσπ�σεωr κοινοτικο� τελωνειακο�
κ�δικα (3), �πωr τροποποι�θηκε τελευτα�α απ� τον κανονι-
σµ� (ΕΚ) αριθ. 82/97 του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου και
του Συµβουλ�ου (4), κατ� τη δι�ρκεια περι�δου τρι�ν µην�ν
απ� τον κ�τοχ� τουr·

�τι το τµ�µα δασµολογικ�r και στατιστικ�r ονοµατολογ�αr
τηr επιτροπ�r τελωνειακο� κ�δικα δεν διατ�πωσε γν�µη
στην προθεσµ�α που �ρισε ο πρ�εδρ�r τηr σε �,τι αφορ� τα
προϊ�ντα του σηµε�ου 1 του π�νακα του παραρτ�µατοr·

�τι τα µ�τρα που προβλ�πονται στον παρ�ντα κανονισµ�
ε�ναι σ�µφωνα µε τη γν�µη του τµ�µατοr δασµολογικ�r
και στατιστικ�r ονοµατολογ�αr τηr επιτροπ�r τελωνειακο�
κ�δικα για �,τι αφορ� τα προϊ�ντα των σηµε�ων 2 �ωr 7
του π�νακα του παραρτ�µατοr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

�ρθρο 1

Το εµπ�ρευµα που περιγρ�φεται στη στ�λη 1 του προ-
σαρτηµ�νου π�νακα κατατ�σσεται στη συνδυασµ�νη ονοµα-
τολογ�α στον αντ�στοιχο κωδικ� ΣΟ που σηµει�νεται στη
στ�λη 2 του εν λ�γω π�νακα.

�ρθρο 2

Οι δεσµευτικ�r δασµολογικ�r πληροφορ�εr που παρ�χονται
απ� τιr τελωνειακ�r αρχ�r των κρατ�ν µελ�ν και δεν ε�ναι
σ�µφωνεr µε το δ�καιο που καθορ�ζει ο παρ�ν κανονισµ�r
µπορο�ν να συνεχ�σουν να αποτελο�ν αντικε�µενο επ�-
κλισηr, σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του �ρθρου 12 παρ�γρα-
φοr 6 του κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατ� τη δι�ρ-
κεια περι�δου τρι�ν µην�ν.

�ρθρο 3

Ο παρ�ν κανονισµ�r αρχ�ζει να ισχ�ει την εικοστ� πρ�τη
ηµ�ρα απ� τη δηµοσ�ευσ� του στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα
των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των.

Ο παρ�ν κανονισµ�r ε�ναι δεσµευτικ�r ωr προr �λα τα µ�ρη του και ισχ�ει �µεσα σε κ�θε
κρ�τοr µ�λοr.

Βρυξ�λλεr, 23 Νοεµβρ�ου 1998.

Για την Επιτροπ�

Mario MONTI

Μ�λοr τηr Επιτροπ�r

(1) ΕΕ L 256 τηr 7. 9. 1987, σ. 1. (3) ΕΕ L 302 τηr 19. 10. 1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 282 τηr 20. 10. 1998, σ. 55. (4) ΕΕ L 17 τηr 21. 1. 1997, σ. 1.
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Περιγραφ� εµπορευµ�των
Κατ�ταξη

Κωδικ�r ΣΟ
Αιτιολογ�α

(1) (2) (3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Σηµειωµατ�ριο — ηµερολ�γιο (ατζ�ντα) που �χει κ�λυµµα
απ� δ�ρµα και διαστ�σειr περ�που 10,5 cm πλ�τοr, 14 cm
µ�κοr και 4 cm π�χοr.

Η ανζ�τα περιλαµβ�νει τα ακ�λουθα στοιχε�α:
— λωρ�δα απ� δ�ρµα που φ�ρει κουµπι� που κλε�νουν µε

π�εση και η οπο�α χρησιµε�ει για το κλε�σιµο τηr
ατζ�νταr,

— λωρ�δα απ� δ�ρµα για τη στερ�ωση εν�r στυλογρ�φου,
— τρειr µικρ�r θ�κεr για την τοποθ�τηση του χαρτιο�,
— τ�σσεριr µικρ�r θ�κεr για την τοποθ�τηση των πιστω-

τικ�ν καρτ�ν,
— µικρ� θ�κη που ξεδιπλ�νει απ� διαφαν�r πλαστικ�,
— µικρ� θ�κη που κλε�νει µε κλε�στρο (φερµου�ρ).

Το κ�λυµµα που ε�ναι κατ�λληλο για επαναλαµβαν�µενη
χρ�ση φ�ρει µηχανισµ� µε δακτ�λιο για τη στερ�ωση των
εσωτερικ� τοποθετηµ�νων κινητ�ν φ�λλων. Οι σελ�δεr
αποτελο�νται απ�:

— ηµερολ�γιο �που εµφα�νονται οι ηµ�ρεr, οι εβδοµ�δεr,
οι µ�νεr και τα �τη,

— τηλεφωνικ� κατ�λογο,
— οκτ� θ�κεr απ� πλαστικ� �λη για πιστωτικ�r κ�ρτεr,
— διαχωριστικ� φ�λλα απ� χαρτ�νι.

4205 00 00 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 3β για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµα-
τολογ�αr καθ�r και απ� το κε�µενο του κωδικο� ΣΟ
4205 00 00.

Το κ�λυµµα απ� δ�ρµα προσδ�δει στο ε�δοr αυτ� τον ουσι�δη
του χαρακτ�ρα.

2. Λευκ�µατα ζωγραφικ�r για παιδι�, το οπο�ο αποτελε�ται
απ� �να σ�νολο µε τα παρακ�τω µ�ρη:

— �να βιβλ�ο µε σ�ντοµεr οδηγ�εr και αποσπ�µενεr
κ�ρτεr οι οπο�εr χρησιµοποιο�νται σαν υποδε�γµατα
για την ζωγραφικ�,

— δ�κα µικρ� πλαστικ� φιαλ�δια που περι�χουν χρωµα-
τισµ�νη �µµο,

— πλαστικ� θ�κη που περι�χει πολλο�r �γχρωµουr
φακ�λουr και κ�ρτεr. Οι κ�ρτεr αυτ�r �χουν κολλ�δη
επιφ�νεια µε αφαιρο�µενεr ταιν�εr στο επ�νω µ�ροr
τουr οι οπο�εr αντιστοιχο�ν στα σχ�δια τηr ζωγρα-
φικ�r µε �µµο,

— �να τυπωµ�νο κ�λλυµα απ� χαρτ�νι στην εσωτερικ�
πλευρ� του οπο�ου ε�ναι κολληµ�να τα παραπ�νω µ�ρη.

4903 00 00 Η κατ�ταξη δι�πεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν καν�νων 1
και 3β για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατολογ�αr
καθ�r και απ� το κε�µενο του κωδικο� ΣΟ 4903 00 00.

Κατ’ εφαρµογ� τηr σηµε�ωσηr 3β για την ερµηνε�α τηr
συνδυασµ�νηr ονοµατολογ�αr, το βιβλ�ο µε τιr αποσπ�µενεr
κ�ρτεr ε�ναι το συστατικ� που δ�νει στο σ�νολο τον ουσι�δη
χαρακτ�ρα του σαν λε�κωµα ζωγραφικ�r.

3. Οδηγο� για την κατασκευ� κεντητ�ν µε σταυροβελονι�,
υπ� τη µορφ�:

— φυλλαδ�ου απ� χαρτ�νι
�

— εντ�που µε εξ�φυλλο απ� χαρτ�νι και εσωτερικ�r
σελ�δεr απ� χαρτ�.

Το εξ�φυλλο ε�ναι τυπωµ�νο µε χρ�µατα και φ�ρει �νδειξη
τιµ�r, του επων�µου του συγγραφ�α και του αριθµο� του
οδηγο�.

Τα εσωτερικ� µ�ρη �/και οι εσωτερικ�r σελ�δεr περιλαµ-
β�νουν κυρ�ωr εικ�νεr µοντ�λων για τα κεντητ� και σε
µικρ�τερη �κταση, κε�µενα µε διευκριν�σειr �σον αφορ�
την κλωστ� και τα χρ�µατα προr χρησιµοπο�ηση καθ�r
και γενικ�τερεr επεξηγ�σειr.

4911 99 00 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατο-
λογ�αr καθ�r και απ� τιr σηµει�σειr των κωδικ�ν ΣΟ 4911,
4911 99 και 4911 99 00.

Τα εµπορε�µατα δεν ε�ναι δυνατ� να καταταγο�ν στη θ�ση
4902 εφ�σον δεν κυκλοφορο�ν κατ� καν�να στο εµπ�ριο µε
την �δια ονοµασ�α.

∆εν λαµβ�νεται υπ�ψη η κατ�ταξη στη θ�ση 4901 εφ�σον τα
εµπορε�µατα δεν προορ�ζονται κυρ�ωr για αν�γνωση.
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Περιγραφ� εµπορευµ�των
Κατ�ταξη

Κωδικ�r ΣΟ
Αιτιολογ�α

(1) (2) (3)

4. Υποδ�µατα που �χουν το επ�νω µ�ροr τουr απ� υφαντικ�
�λη, τα εξωτερικ� π�λµατ� τουr απ� πλαστικ� �λη επικα-
λυµµ�να µε στρ�µα απ� �φασµα απ� υφαντικ� �λη π�χουr
1 mm περ�που το οπο�ο δεν �χει δι�ρκεια και δεν ε�ναι
αυθεντικ�.

Αυτ� το �φασµα απ� υφαντικ� �λη �ρχεται σε επαφ� µε το
�δαφοr.

6404 19 90 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατο-
λογ�αr, απ� τη σηµε�ωση 4β του κεφαλα�ου 64, καθ�r και απ�
το κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 6404, 6404 19 και 6404 19 90.

Κατ’ εφαρµογ� τηr αναφεροµ�νηr ανωτ�ρω σηµε�ωσηr του
κεφαλα�ου το εξωτερικ� π�λµα πρ�πει να θεωρηθε� �τι ε�ναι
απ� πλαστικ� �λη. Κατ� συν�πεια τα ε�δη αυτ� δεν µπορο�ν
να υπαχθο�ν στον κωδικ� ΣΟ 6405.

5. Καινο�ργια οχ�µατα (παντ�r εδ�φουr) που �χουν τ�σσεριr
τροχο�r, τετρ�χρονο µονοκ�λινδρο κινητ�ρα µε κυβισµ�
395 cm3, αν�φλεξη µε ηλεκτρικ� σπινθ�ρα, κιβ�τιο µε
π�ντε ταχ�τητεr και µ�α �πισθεν, καθ�r και µπροστιν�
υδραυλικ� φρ�να διπλο� κυκλ�µατοr. Το �χηµα �χει �να
µ�νο κ�θισµα για τον οδηγ� και τα �ργανα ελ�γχου ε�ναι
τοποθετηµ�να π�νω στο τιµ�νι. Ο µηχανισµ�r διε�θυνσηr
βασ�ζεται στην αρχ� του �κερµαν.

Τα εν λ�γω οχ�µατα �χουν χ�ρο για αποσκευ�r, δι�ταξη
ζε�ξηr και µπορο�ν να τραβο�ν φορτ�α 880 Kg (µε
σ�στηµα π�δησηr).

Επ�σηr ε�ναι εξοπλισµ�να µε ωροµετρητ� χρ�σηr, µε ψ�κτη
λαδιο� και µε διαφορικ�.

Οι διαστ�σειr τουr ε�ναι (µ�κοr, πλ�τοr και �ψοr): 1 944
mm, 1 156 mm, 1 080 mm και ζυγ�ζουν 249 κιλ� �ταν
ε�ναι �δεια.

Βλ�πε φωτογραφ�α (*).

8703 21 10 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατο-
λογ�αr, καθ�r και απ� το κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 8703,
8703 21 και 8703 21 10.

Τα οχ�µατα που ε�ναι κατ�λληλα και για τη µεταφορ�
ανθρ�πων σε δ�σκολα εδ�φη (χρησιµοποιο�µενα π.χ. για
αναψυχ�) και για να τραβο�ν � να σπρ�χνουν �λλα µηχαν�-
µατα, οχ�µατα � φορτ�α, δεν πληρο�ν τουr �ρουr τηr
σηµε�ωσηr 2 του κεφαλα�ου 87, λ�γω του �τι δεν ε�ναι κατα-
σκευασµ�να, κυρ�ωr, για να τραβο�ν � να σπρ�χνουν �λλα
µηχαν�µατα, οχ�µατα � φορτ�α.

6. Ηλεκτρονικ� συσκευ�, που λειτουργε� µε ηλεκτρικ�r
στ�λεr, τοποθετηµ�νη µ�σα σε επ�πεδη και στρογγυλ�
πραστικ� θ�κη διαµ�τρου περ�που 6 εκατοστ�ν, η οπο�α
περι�χει µ�α δι�ταξη απεικ�νισηr µε υγρο�r κρυστ�λλουr,
�να µικρ�φωνο σε µικρογραφ�α, πολλ� κουµπι�-σο�στεr
και κλειδοθ�κη.

Το παιχν�δι παρουσι�ζει «εικονικ� �παρξη» που πρ�πει να
«διατηρηθε� στη ζω�» µε τη χρ�ση των κουµπι�ν εισ�δου.

Επιπλ�ον η συσκευ� µπορε� να δε�χνει την �ρα.

Βλ�πε φωτογραφ�α (*).

9503 90 32 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατο-
λογ�αr, καθ�r και απ� το κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 9503,
9503 90 και 9503 90 32.

Το προϊ�ν δεν παρουσι�ζει τα χαρακτηριστικ� εν�r παιχνι-
διο� συντροφι�r τηr κλ�σηr 9504 λ�γω του �τι λε�πει το
στοιχε�ο του συναγωνισµο�.

7. Vουσκωτ�r δακτ�λιοr που ε�ναι κατασκευαµ�νοr απ�
�γχρωµο τυπωτ� πλαστικ� φ�λλο και φ�ρει χαρακτηρι-
στικ� γνωρ�σµατα ζ�ου (πτερ�για ψαριο� ραχια�α,
κοιλιακ� και ουρα�α).

Ο δακτ�λιοr αυτ�r χρησιµοποιε�ται στο νερ�, φ�ρει
βαλβ�δα ασφαλε�αr και �χει εξωτερικ� δι�µετρο 40 cm
περ�που και εσωτερικ� 20 cm περ�που.

Βλ�πε φωτογραφ�α (*).

9503 90 32 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατο-
λογ�αr, καθ�r και απ� το κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 9503,
9503 90 και 9503 90 32.

Το παιχν�δι αυτ� προορ�ζεται για τη διασκ�δαση και την
ψυχαγωγ�α των παιδι�ν σε ρηχ� νερ� και δεν παρ�χει επαρκ�
ασφ�λεια σε περιπτ�σειr αν�γκηr σε βαθει� νερ�.
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Προϊ�ν αριθ. 5 Προϊ�ν αριθ. 6

Προϊ�ν αριθ. 7

(*) Η φωτογραφ�α �χει ενδεικτικ� σηµασ�α.


