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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 305/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Φεβρουαρίου 2001

για κατάταξη εµπορευµάτων στη συνδυασµένη ονοµατολογία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία
και το κοινό δασµολόγιο (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2559/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συνδυα-
σµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον προανα-
φερθέντα κανονισµό, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις
για την κατάταξη του εµπορεύµατος που αναφέρονται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(2) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονο-
µατολογίας. Αυτοί, οι κανόνες εφαρµόζονται επίσης σε κάθε
άλλη ονοµατολογία που την περιλαµβάνει, έστω και εν µέρει
ή µε την προσθήκη ενδεχοµένως υποδιαιρέσεων, η οποία
έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νοµοθετικούς κανό-
νες ενόψει της εφαρµογής δασµολογικών ή άλλων µέτρων
στο πλαίσιο των εµπορικών ανταλλαγών.

(3) Κατ’ εφαρµογή των εν λόγω γενικών κανόνων, το εµπόρευµα
που περιγράφεται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήµα-
τος του παρόντος κανονισµού πρέπει να καταταγεί στον
αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται στη στήλη 2, βάσει
των διατάξεων της στήλης 3.

(4) Είναι σκόπιµο οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες οι
οποίες παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών
µελών σχετικά µε την κατάταξη των εµπορευµάτων στη
συνδυασµένη ονοµατολογία και δεν είναι σύµφωνες µε το
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισµός να µπορούν να

συνεχίσουν να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης από τον
κάτοχό τους κατά την διάρκεια περιόδου τριών µηνών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της
12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελω-
νειακού κώδικα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου (4).

(5) Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής τελωνειακού
κώδικα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εµπορεύµατα που περιγράφονται στη στήλη 1 του προσαρτηµέ-
νου πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία στον
αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται στη στήλη 2 του εν λόγω
πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες που παρέχονται από τις
τελωνειακές αρχές των κρατών µελών και δεν είναι σύµφωνες µε το
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισµός 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.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

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

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2001.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. (3) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 293 της 22.11.2000, σ. 1. (4) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17.
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Περιγραφή εµπορευµάτων
Κατάταξη

Κωδικός ΣΟ
Αιτιολογία

(1) (2) (3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Μονόχρωµη γλάστρα για άνθη από κεραµευτική ύλη (100 %
κοινή γη), σχήµατος τετραγώνου, µε ύψος 15 cm.

Η γλάστρα αυτή είναι σµαλτωµένη τόσο στην εσωτερική όσο και
στην εξωτερική επιφανειά της. Η εξωτερική της επιφάνεια φέρει
διακοσµητικές παραστάσεις ή διακοσµητικά αφηρηµένα σχέδια

6913 90 10 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και
6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, καθώς και από
το κείµενο των κωδικών ΣΟ 6913, 6913 90 και 6913 90 10.

Το εν λόγω είδος είναι στεγανό επειδή δεν φέρει οπή και η εσωτερική
επιφάνειά του είναι σµαλτωµένη. Αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συν-
δυασµό µε τη γενική του όψη, καθιστούν το προϊόν αυτό διακοσµη-
τικό είδος

2. Πολύχρωµη γλάστρα για άνθη από κεραµευτική ύλη (100 %
κοινή γη), στρογγυλού σχήµατος, µε ύψος και διάµετρο 38 cm.

Η γλάστρα αυτή έχει στη βάση της µικρή οπή και φέρει στην
εξωτερική της επιφάνεια, η οποία είναι σµαλτωµένη, διακοσµητι-
κές παραστάσεις ή διακοσµητικά αφηρηµένα σχέδια

6914 90 10 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και
6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, καθώς και από
το κείµενο των κωδικών ΣΟ 6914, 6914 90 και 6914 90 10.

Η οπή που βρίσκεται στη βάση προσδίδει στο εν λόγω είδος, τα
χαρακτηριστικά δοχείου χρησιµοποιούµενου για φυτά

3. Προϊόν περιγραφόµενο ως «Συσκευή επιτήρησης βρεφών» που
παρουσιάζεται σε σύνολο για τη λιανική πώληση και το οποίο
αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

— έναν ποµπό για τη ραδιοτηλεφωνία, εφοδιασµένο µε ενσωµα-
τοµένο µικρόφωνο,

— έναν φορητό δέκτη για τη ραδιοτηλεφωνία, συνδυασµένο µε
ένα µεγάφωνο στο ίδιο περίβληµα,

— δύο µετασχηµατιστές δικτύου.

Ο ποµπός και ο δέκτης δύνανται επίσης να λειτουργούν µε τη
βοήθεια είτε ηλεκτρικών στηλών είτε µετασχηµατιστών δικτύου.

Η συσκευή χρησιµεύει για τη µετάδοση θορύβων που κάνει ένα
παιδί κοντά στον ποµπό και χρησιµοποιείται για την επιτήρηση
βρεφών εντός ακτίνας 300 µέτρων περίπου

8527 90 98 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1,
3γ) και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, καθώς
και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 8527, 8527 90 και
8527 90 98.

Ούτε ο ποµπός ούτε ο δέκτης προσδίδουν στο προϊόν τον ουσιώδη
του χαρακτήρα

4. Ηλεκτρονική-µηχανική συναρµολόγηση αποτελούµενη από δύο
στοιχεία που παρουσιάζονται µαζί:

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1,
2α) και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, από τη
σηµείωση 2β) του τµήµατος XVI, καθώς και από το κείµενο των

α) Ηλεκτρονική-µηχανική συναρµολόγηση για µαγνητοσκόπιο
(video recorder) αποτελούµενη από τυπωµένο κύκλωµα που
περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

— αποκωδικοποιητή, επεξεργαστή και γεννήτρια κόκκινων
πράσινων και κυανών σηµάτων για σωληνωτές καθοδικές
λυχνίες,

— επεξεργαστή ακουστικού σήµατος,

— σύστηµα ελέγχου πλαισίου µε µικροελεγκτή,

— επεξεργαστή σήµατος VHS,

— µονάδα φόρτωσης/εκφόρτωσης µαγνητικής ταινίας,

— µονάδα ακουστική, οπτική και ελέγχου,

— µεταλλικό στήριγµα για σύνδεση του δεύτερου στοιχείου

8521 10 30 κωδικών ΣΟ 8521, 8510 10, 8521 10 30, 8529, 8529 90 και
8527 90 72.

Ο συνδυασµός των δύο στοιχείων δεν εξασφαλίζει µια σαφώς καθορι-
σµένη λειτουργία κατά την έννοια της σηµείωσης 4 του τµήµατος
XVI. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία κατατάσσονται ξεχωριστά
σύµφωνα µε την κατ’ ιδίαν λειτουργία τους

β) ηλεκτρονική συναρµολόγηση για συσκευές λήψης εικόνων για
την τελεόραση που περιλαµβάνει διακόπτη παροχής ηλεκτρι-
κού ρεύµατος, µονάδα εκποµπής σήµατος αποσύνδεσης και
µετασχηµατιστή υψηλής τάσης.

Καµία από τις συναρµολογήσεις αυτές δεν φέρει ενσωµατω-
µένο δέκτη βιντεοφωνικών σηµάτων (tuner).

Οι συναρµολογήσεις αυτές προορίζονται να ενσωµατωθούν σε
συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, συνδυασµένης
µε µαγνητοσκόπιο µε ταινία πλάτους 1,265 cm και ταχύτητα
εκτύλιξης που δεν υπερβαίνει τα 23,39 mm ανά δευτερόλε-
πτο

8529 90 72
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Περιγραφή εµπορευµάτων
Κατάταξη

Κωδικός ΣΟ
Αιτιολογία

(1) (2) (3)

5. Είδος αποτελούµενο από γυαλί που φέρει στρώσεις µε ιδιότητες
πόλωσης («Φίλτρο οθόνης»), συναρµολογηµένο σε πλαίσιο επί του
οποίου είναι στερεωµένο ένα καλώδιο που φέρει σύνδεσµο (κ.λπ.).

Το εν λόγω είδος χρησιµεύει για:

— τη µείωση των αντανακλάσεων,

— τη µείωση της ανάκλασης,

— τη µείωση της υπεριώδους ακτινοβολίας,

— την ενίσχυση της αντίθεσης (κοντράστ),

— τη µείωση φορτίων στατικού ηλεκτρισµού

9002 20 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και
6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, από τη
σηµείωση 1δ) του κεφαλαίου 70, από τη σηµείωση 1ιβ) του τµήµα-
τος XVI, καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 9002 και
9002 20 00.

Το προϊόν θεωρείται ως στοιχείο οπτικής του κεφαλαίου 90. Το
καλώδιο για τη µείωση των φορτίων στατικού ηλεκτρισµού δεν επη-
ρεάζει την κατάταξη


