
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1204/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 18ης Νοεμβρίου 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 τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβου 
λίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική 
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 θα 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 ο κάτοχος δεσμευτικών 
δασμολογικών πληροφοριών οι οποίες έχουν εκδοθεί από 
τις τελωνειακές αρχές κρατών μελών σχετικά με την κατά 
ταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, αλλά 
δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να 
συνεχίζει να τις επικαλείται επί τρίμηνο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτω 
βρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα ( 2 ). 

(5) Η Επιτροπή Τελωνειακού Κώδικα δεν εξέδωσε γνώμη εντός 
της προθεσμίας που καθόρισε ο πρόεδρός της, 

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 

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις 
τελωνειακές αρχές κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με τον 
παρόντα κανονισμό, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται 
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 μετά από 
αυτήν της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω 
παϊκής Ένωσης. 

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

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2011. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής

EL L 305/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.11.2011 

( 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) 

1. Μια εναλλασσόμενη συσκευή χειρός, αποτελού 
μενη από λυχνία εκκενώσεως, φακό, πλήκτρο 
ενεργοποίησης και φωτεινή ένδειξη (αποκαλού 
μενη και ως συσκευή χειρός «έντονου παλμικού 
φωτός (IPL)»). 

Η συσκευή παράγει έντονο παλμικό φως διαφο 
ρετικού εύρους παλμού έως και 100 ms, με 
μήκος κύματος 650-1 200 nm, με εστιακό 
μέγεθος 16 x 46 mm και με μέγιστη ροή 
45 J/cm 2 . 

Λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με μια μηχανή 
(τη «βασική μονάδα») από την οποία λαμβάνει 
την ισχύ, τα σήματα ελέγχου και το υγρό ψύξης. 
Η «βασική μονάδα» αποτελείται από την πηγή 
ηλεκτρικού ρεύματος, την μονάδα ελέγχου με 
την οθόνη ενδείξεων και την μονάδα ψύξης και 
είναι επίσης σε θέση να εργάζεται με «συσκευές 
χειρός με λέιζερ». 

Όταν συνδεθεί με την «βασική μονάδα», η 
συσκευή χρησιμοποιείται για εξειδικευμένες μορ 
φές αισθητικών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα, 
για τη μόνιμη αποτρίχωση. 

8543 90 00 Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 
και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονομα 
τολογίας, από τη σημείωση 2 β) του Τμήματος XVI 
καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8543 
και 8543 90 00. 

Καθώς το έντονο παλμικό φως που παράγεται από 
τη λυχνία εκκενώσεως δεν αποτελεί δέσμη ακτίνων 
λέιζερ, αποκλείεται η κατάταξη στην κλάση 9013 
ως λέιζερ. 

Εξαιτίας των χαρακτηριστικών και των αντικειμενι 
κών ιδιοτήτων της, και ιδίως λόγω του ότι αποτελεί 
κατασκευή ηλεκτρονικής φύσης, η συσκευή δεν 
ομοιάζει με εναλλασσόμενο εργαλείο (βλ. σημείωση 
1 ( ιδ) του Τμήματος XVI). Όταν εργάζεται σε 
συνδυασμό με τη «βασική μονάδα», η συσκευή μπο 
ρεί να χαρακτηριστεί ως εργαλειομηχανή η οποία 
επιτελεί δική της λειτουργία που δεν κατονομάζεται 
ούτε περιλαμβάνεται αλλού στο κεφάλαιο 85. 

Η συσκευή είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της 
μηχανής, δεδομένου ότι η μηχανή δεν μπορεί να 
λειτουργήσει χωρίς αυτήν. 

Η συσκευή πρέπει επομένως να καταταγεί στον 
κωδικό ΣΟ 8543 90 00 ως μέρος άλλων ηλεκτρι 
κών μηχανών και συσκευών που έχουν δική τους 
λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ 
βάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85. 

2. Μια εναλλασσόμενη συσκευή χειρός, αποτελού 
μενη από λέιζερ σταθερής κατάστασης, φακό, 
διακόπτη επιλογής εστιακού μεγέθους και πλή 
κτρο ενεργοποίησης (αποκαλούμενη και ως 
«συσκευή χειρός με λέιζερ»). 

Η συσκευή παράγει φως λέιζερ διαφορετικού 
εύρους παλμού έως και 100 ms, με μήκος 
κύματος 1 064 nm, με προσαρμόσιμο εστιακό 
μέγεθος με διάμετρο 1, 5, 3, 6 και 9 mm και 
με μέγιστη ροή 700 J/cm 2 . 

Λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με μια μηχανή 
(τη «βασική μονάδα») από την οποία λαμβάνει 
την ισχύ, τα σήματα ελέγχου και το υγρό ψύξης. 
Η «βασική μονάδα» αποτελείται από την πηγή 
ηλεκτρικού ρεύματος, την μονάδα ελέγχου με 
την οθόνη ενδείξεων και την μονάδα ψύξης και 
είναι επίσης σε θέση να εργάζεται με «συσκευές 
χειρός έντονου παλμικού φωτός (IPL)». 

Όταν συνδεθεί με την «βασική μονάδα», η 
συσκευή χρησιμοποιείται ειδικότερα για την 
αισθητική βελτίωση των φλεβών των κάτω 
άκρων. 

8543 90 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενι 
κών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυα 
σμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 2 β) του 
Τμήματος XVI καθώς και από το κείμενο των κωδι 
κών ΣΟ 8543 και 8543 90 00. 

Δεδομένου ότι το λέιζερ είναι ειδικά σχεδιασμένο 
για να παράγει φως λέιζερ ορισμένου εύρους παλ 
μού και εστιακού μεγέθους, η συσκευή είναι προ 
σαρμοσμένη να επιτελεί ειδική λειτουργία. Όταν 
εργάζεται σε συνδυασμό με την «βασική μονάδα», 
η συσκευή μπορεί να χαρακτηριστεί ως εργαλει 
ομηχανή η οποία επιτελεί δική της λειτουργία που 
δεν κατονομάζεται ούτε περιλαμβάνεται αλλού στο 
κεφάλαιο 85. 

Συνεπώς, αποκλείεται η κατάταξη στην κλάση 9013 
ως λέιζερ, (βλ. επίσης την Επεξηγηματική σημείωση 
του ΕΣ για την κλάση 9013 σημείο 2, τέταρτη 
παράγραφος). 

Εξαιτίας των χαρακτηριστικών και των αντικειμενι 
κών ιδιοτήτων της, και ιδίως λόγω του ότι αποτελεί 
κατασκευή ηλεκτρονικής φύσης, η συσκευή δεν 
ομοιάζει με εναλλασσόμενο εργαλείο (βλ. σημείωση 
1 (ιδ) του Τμήματος XVI). 

Η συσκευή είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της 
μηχανής, δεδομένου ότι η μηχανή δεν μπορεί να 
λειτουργήσει χωρίς αυτήν. 

Η συσκευή πρέπει επομένως να καταταγεί στον 
κωδικό ΣΟ 8543 90 00 ως μέρος άλλων ηλεκτρι 
κών μηχανών και συσκευών που έχουν δική τους 
λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ 
βάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85.

EL 23.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 305/15


