
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 166/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Φεβρουαρίου 2007

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), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1
στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυα-
σμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις
για την κατάταξη των εμπορευμάτων 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 κανόνες
ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο
πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών.

(3) Κατ’ εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπορεύ-
ματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να κατατα-
γούν στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται
στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

(4) Είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι
οποίες εκδίδονται 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 τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών, σύμ-
φωνα 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 (2).

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήματος κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία
στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2
του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται 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 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2007.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής
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(1) EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1930/2006 (EE L 406 της
30.12.2006, σ. 9).

(2) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (EE L 363 της
20.12.2006, σ. 1).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων
Κατάταξη

(κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία

(1) (2) (3)

1. Σύνολο ειδών για τον ατομικό ευπρεπισμό,
συσκευασμένο για τη λιανική πώληση, που αποτε-
λείται από:

— ποτήρι

— σαπουνοθήκη

— κυλινδρικό δοχείο για την τοποθέτηση της
οδοντόβουρτσας, και

— διανομέα υγρού σαπουνιού.

Ο διανομέας υγρού σαπουνιού αποτελείται από
δοχείο από φαγεντιανή γη εξοπλισμένο με αντλία
από πλαστική ύλη. Τα άλλα είδη είναι κατασκευα-
σμένα από φαγεντιανή γη.

Όλα τα είδη έχουν το ίδιο σχέδιο.

Τα είδη προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως είδη
για τον ατομικό ευπρεπισμό.

Βλέπε φωτογραφία (*)

6912 00 50 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1, 3 β) και 6 για την ερμηνεία της συνδυα-
σμένης ονοματολογίας καθώς και από το κείμενο των
κωδικών ΣΟ 6912 00 και 6912 00 50.

Τα είδη για τον ατομικό ευπρεπισμό, όπως παρουσιά-
ζονται, αποτελούν σύνολο κατά την έννοια του γενι-
κού κανόνα 3 στοιχείο β) για την ερμηνεία της συν-
δυασμένης ονοματολογίας.

Το σύνολο κατατάσσεται σύμφωνα με τη συστατική
ύλη που προσδίδει στο σύνολο τον ουσιώδη χαρα-
κτήρα του, δηλαδή την κεραμευτική ύλη.

2. Προϊόν που αποτελείται από:

— κάθισμα λεκάνης αποχωρητηρίου από πλαστική
ύλη με κάλυμμα

— ηλεκτρομηχανικό αφαιρούμενο ψεκαστήρα, και

— ηλεκτροθερμική συσκευή.

Το προϊόν επιτελεί διάφορες λειτουργίες, όπως
θέρμανση νερού, ψεκασμό με νερό και τοπικό στέ-
γνωμα.

8516 79 70 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1, 3 στοιχείο γ) και 6 για την ερμηνεία της
συνδυασμένης ονοματολογίας καθώς και από το
κείμενο των κωδικών ΣΟ 8516, 8516 79 και
8516 79 70.

Το προϊόν είναι σύνθετο είδος που αποτελείται από
διάφορα στοιχεία. Κάθε στοιχείο κατατάσσεται σε δια-
φορετική κλάση (είδος υγιεινής από πλαστική ύλη της
κλάσης 3922, ηλεκτρομηχανική συσκευή ψεκασμού
για οικιακή χρήση της κλάσης 8509, και ηλεκτροθερ-
μική συσκευή της κλάσης 8516).

Κανένα από τα στοιχεία αυτά δεν προσδίδει στο
προϊόν τον ουσιώδη χαρακτήρα του.

Συνεπώς, το προϊόν κατατάσσεται, σύμφωνα με τον
γενικό κανόνα 3 στοιχείο γ) για την ερμηνεία της
συνδυασμένης ονοματολογίας, στην κλάση 8516
(τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση μεταξύ των
κλάσεων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη).

3. Συσκευή που αποτελείται από:

— συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία AM/FM

— ενισχυτή ήχου 7 καναλιών

— ψηφιακό επεξεργαστή ήχου

— μετατροπέα βίντεο, και

— συσκευή τηλεχειρισμού.

Το προϊόν προορίζεται για την οικιακή ψυχαγωγία
με ήχο και εικόνα.

Η συσκευή μπορεί να λαμβάνει σήμα από διάφορες
πηγές (π.χ. συσκευή αναπαραγωγής DVD, δορυφο-
ρικός δέκτης, κασετόφωνο, συσκευή εγγραφής
βίντεο).

Τα σήματα ήχου είναι δυνατόν να αποκωδικο-
ποιούνται και να διαβιβάζονται σε ψηφιακούς/ανα-
λογικούς μετατροπείς πριν ενισχυθούν.

Τα σήματα βίντεο συγχρονίζονται με το σήμα
ήχου. Είναι επίσης δυνατόν να ενισχυθούν ώστε
να παρέχεται βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.

8527 99 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης
ονοματολογίας, τη σημείωση 3 του τμήματος XVI,
καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8527
και 8527 99.

Κατά την έννοια της σημείωσης 3 του τμήματος XVI,
το συστατικό στοιχείο που προσδίδει στη σύνθετη
συσκευή την κύρια λειτουργία της είναι η συσκευή
λήψης για τη ραδιοφωνία.

Η ενίσχυση και η επεξεργασία των σημάτων ήχου και
ο συγχρονισμός και η ενίσχυση των σημάτων βίντεο
θεωρούνται ως δευτερεύουσες λειτουργίες σε σχέση
με τη λήψη για τη ραδιοφωνία.

Κατά συνέπεια, η σύνθετη συσκευή κατατάσσεται ως
συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία στον κωδικό ΣΟ
8527 99 00.

ELL 52/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2007



(1) (2) (3)

4. Καινούργιο τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με
εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση,
και με μέγιστο βάρος οχήματος με φορτίο που
υπερβαίνει τους 20 τόνους.

Το όχημα αποτελείται από βάση που φέρει θάλαμο
για τον οδηγό.

Όταν παρουσιάζεται, το όχημα δεν φέρει εξοπλι-
σμό για μεταφορά ούτε γεωργικό μηχάνημα.

8704 23 91 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης
ονοματολογίας, τη σημείωση 3 του κεφαλαίου 87
καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8704,
8704 23 και 8704 23 91.

Βάση αυτοκίνητου οχήματος που φέρει θάλαμο για
τον οδηγό, πάνω στην οποία είναι δυνατόν να προ-
σαρμοστούν διάφορα είδη εξοπλισμού για μεταφορά
ή γεωργικά μηχανήματα (χωρίς να αποτελούν ενιαία
μηχανική ενότητα), δεν μπορεί να καταταγεί στο
Κεφάλαιο 84.

Σύμφωνα με τη σημείωση 3 του κεφαλαίου 87, κατα-
τάσσεται στην κλάση 8704.

Βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρ-
μονισμένου συστήματος για τις κλάσεις 8432, 8704
και 8705.

5. Καινούργιο τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με
εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση,
και μέγιστο βάρος οχήματος με φορτίο που υπερ-
βαίνει τους 20 τόνους.

Το όχημα αποτελείται από βάση που φέρει θάλαμο
για τον οδηγό. Επάνω στη βάση είναι προσαρμο-
σμένος διασκορπιστής στερεών υλών (μηχάνημα
εργασίας) για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών.

Το όχημα μπορεί επίσης να κυκλοφορεί σε δημό-
σιους δρόμους.

8705 90 90 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης
ονοματολογίας καθώς και από το κείμενο των κωδι-
κών ΣΟ 8705, 8705 90 και 8705 90 90.

Το όχημα δεν είναι αυτοπροωθούμενη μηχανή με τρο-
χούς της κλάσης 8432, επειδή επάνω στη βάση είναι
δυνατόν να προσαρμοσθούν διάφορα είδη μηχανημά-
των εργασίας.

Επειδή η βάση που φέρει θάλαμο για τον οδηγό και
το μηχάνημα εργασίας δεν αποτελούν ενιαία μηχανική
ενότητα, το όχημα θεωρείται ως αυτοκίνητο όχημα
ειδικών χρήσεων της κλάσης 8705.

Βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρ-
μονισμένου συστήματος για τις κλάσεις 8432 και
8705.

(*) Η φωτογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.
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