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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 687/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Απριλίου 2002

για την 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. 578/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 9,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συνδυα-
σµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον προαναφερ-
θέντα 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 στην
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

Το εµπόρευµα που περιγράφεται στη στήλη 1 του προσαρτηµένου
πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία στον αντί-
στοιχο 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, 22 Απριλίου 2002.

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 97 της 13.4.2002, 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. Προϊόν (µε διαστάσεις µήκος × πλάτος × ύψος = 52,5 × 25 × 4,5 cm),
σχεδιασµένο για να τοποθετούνται σε αυτό χειρουργικά όργανα και το
οποίο αποτελείται από δύο ξεχωριστά µέρη από χυτό και διάτρητο
πλαστικό

Τα δύο µέρη συγκρατούνται, το ένα πάνω στο άλλο, µε µεταλλι-
κές πόρπες που είναι τοποθετηµένες σε κάθε πλευρά. Το πάνω
µέρος φέρει δύο µεταλλικές λαβές

Το κάτω µέρος φέρει ενσωµατωµένες θήκες ειδικά διαµορφωµένες
για να τοποθετούνται τα όργανα

Το προϊόν παρουσιάζεται χωρίς τα χειρουργικά όργανα

Βλέπε τη φωτογραφία Α (*)

3926 90 99 Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6
για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, καθώς και από
το κείµενο των κωδικών ΣΟ 3926, 3926 90 και 3926 90 99

Το προϊόν δεν µπορεί να θεωρηθεί ως εξάρτηµα χειρουργικού οργά-
νου ή συσκευής του κωδικού ΣΟ 9018

2. Φορητή συσκευή παγκοσµίου εντοπισµού θέσεως (διαστάσεων
ύψος × µήκος × βάθος = 8 × 17,3 × 6,5 cm), µε οθόνη απεικό-
νισης µε υγρούς κρυστάλλους (LCD) µε 16 χρώµατα (διάσταση
της διαγωνίου της οθόνης: 10,4 cm) και διάφορα πλήκτρα ελέγ-
χου. Η συσκευή διαθέτει δέκτη µε 12 παράλληλα κανάλια ικανό
να εντοπίζει συνεχώς και να χησιµοποιεί σήµατα 12 δορυφόρων
για να υπολογίζει και να αναγνωρίζει θέσεις, καθώς και αποσπώ-
µενη κεραία. Λειτουργεί δε είτε µε ηλεκτρικές στήλες (µπαταρίες)
ή µε τροφοδοτικό συνεχούς ρεύµατος (DC Adaptor), 10-35 V

Παρέχεται µε τα ακόλουθα εξαρτήµατα:

Σύστηµα για την στήριξη/προσαρµογή στο χειριστήριο διεύθυνσης
του αεροσκάφους, χωριστή εξωτερική κεραία χαµηλού προφίλ
(χαµηλή αεροδυναµική αντίσταση), προσαρµογέα για υποδοχή
ηλεκτρικού αναπτήρα, καλώδιο σύνδεσης µε υπολογιστή, εγχειρίδιο
χρήσης και µια θήκη

Βλέπε τη φωτογραφία Β (*)

8526 91 90 Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6
για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, καθώς και από
το κείµενο των κωδικών ΣΟ 8526, 8526 91 και 8526 91 90

Η συσκευή δεν πληροί τους όρους του τίτλου ΙΙ παράγραφος Β των
προκαταρκτικών διατάξεων της συνδυασµένης ονοµατολογίας, δεδο-
µένου ότι δεν δύναται να ενσωµατωθεί σε πολιτικό αεροσκάφος

3. Είδος αποτελούµενο από βάση αργιλίου (αλουµινίου) στην οποία
στέκεται όρθιος ο αναβάτης, η οποία φέρει στο πίσω µέρος της
τροχό µικρών διαστάσεων. Το µπροστινό µέρος της συνδέεται µε
τηλεσκοπική (ρυθµιζόµενη) κολώνα τιµονιού η οποία ασφαλίζει
(κλειδώνει). Η κολώνα τιµονιού είναι εφοδιασµένη µε µικρό τροχό
και χειρολαβές

Το είδος αυτό µπορεί να διπλωθεί στο σηµείο σύνδεσης της
κολώνας τιµονιού και της βάσης

Το εν λόγω είδος είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί τόσο από παιδιά
όσο και από ενήλικες

Βλέπε τη φωτογραφία Γ (*)

9501 00 90 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και
6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, τη σηµείωση 1
του τµήµατος XVII, καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ
9501 και 9501 00 90

Το προϊόν θεωρείται τροχοφόρο παιχνίδι που προορίζεται για παιδιά,
έστω και εάν µπορεί να χρησιµοποιείται από ενήλικες

Το κείµενο της κλάσης 9501 δεν αποκλείει τη χρήση τέτοιων ειδών
από ενήλικες

4. Μη συναρµολογηµένο πλαστικό µοντέλο (1:200) αεροπλάνου
τύπου Boeing TM 767-300ER, διαστάσεων (µήκος × πλάτος × ύ-
ψος = 27 × 24,5 × 8 cm). Το µοντέλο αποτελείται από τα ακό-
λουθα στοιχεία:

— άτρακτο ή κύριο σώµα
— δύο φτερά, που το καθένα από αυτά φέρει ένα κινητήρα
— ένα πίσω φτερό
— ένα πτερύγιο κλίσης
— ένα στήριγµα
— µία βάση

Η βάση και οι δύο πλευρές της ατράκτου φέρουν επιγραφή µε την
επωνυµία της αεροπορικής εταιρείας. Το πτερύγιο κλίσης, οι
κινητήρες και η βάση φέρουν το λογότυπο της αεροπορικής
εταιρείας

Βλέπε τη φωτογραφία ∆ (*)

9503 20 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 9503, 9503 20 και 9503 20 10

Το εν λόγω είδος αποτελεί µικρής κλίµακας µοντέλο προοριζόµενο
για διασκέδαση

(*) Οι φωτογραφίες έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα.
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