
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 729/2004 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2004, για την κατάταξη
εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 113 της 20ής Απριλίου 2004)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 729/2004 τροποποιείται ως εξής:

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 729/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Απριλίου 2004

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 εξής:

(1) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης
ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις για την κατάταξη
των εμπορεύματων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.

(2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους γενικούς
κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας. 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 εμπορεύματα που
περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος του
παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγούν 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2).

(5) Η επιτροπή του τελωνειακού κώδικα δεν διατύπωσε γνώμη εντός της
προθεσμίας που καθόρισε ο πρόεδρός της για τα προϊόντα που
αναφέρονται στα σημεία 1, 2, 4, και 5 του πίνακα του
παραρτήματος.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα
με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα για το προϊόν που
αναφέρεται στο σημείο 3 του πίνακα του παραρτήματος,

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 θεσπίζει 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 μετά 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, 15 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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(1) EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2344/2003 της Επιτροπής (EE L 346 της 31.12.2003, σ.
38).

(2) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τήν πράξη προσχώρησης του 2003.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εμπορευμάτων
Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία

(1) (2) (3)

1. Ακροστόμια ωοειδή που αποτελούνται από μείγμα φυσικής
θρυμματισμένης πέτρας κατά 75% και πολυεστέρα κατά
25%, τα οποία φέρουν μεταλλικό δακτύλιο στο ένα άκρο
για την ενσωμάτωσή τους σε κουρτινόξυλα. Η επιφάνειά
τους είναι επιστρωμένη σε ποσοστό άνω του 18% με
στρογγυλά τεμάχια από οστά βουβάλου, για διακοσμητικούς
σκοπούς.

6810 99 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1,
3 β) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας,
καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 6810 και 6810 99 00.

Το προϊόν αποτελείται από διάφορα υλικά, εκ των οποίων η φυσική
θρυμματισμένη πέτρα υπερέχει κατά βάρος.

Το προϊόν εξαιρείται από την κλάση 9601, καθώς η φύση του
διακοσμητικού υλικού, δηλ. των οστών βουβάλου, δεν προσδίδει σε
αυτό τον ουσιώδη χαρακτήρα του.

2. Χειροκίνητος μύλος με βάρος λιγότερο από 10 kg, για το
άλεσμα κόκκων άλατος για το καρύκευμα των τροφίμων.

Το σφαιρικό πλαστικό δοχείο περιέχει τους κόκκους άλατος,
οι οποίοι αλέθονται μέσω μιας μικρής μυλόπετρας από κερα-
μευτική ύλη.

6912 00 90 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1,
3 β) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, τη
σημείωση 1 β) του κεφαλαίου 84, καθώς και από το κείμενο των
κωδικών ΣΟ 6912 00 και 6912 00 90.

Σύμφωνα με τη σημείωση 1 α) του κεφαλαίου 82, το προϊόν
εξαιρείται από το κεφάλαιο αυτό.

Η μικρή μυλόπετρα από κεραμευτική ύλη προσδίδει τον ουσιώδη
χαρακτήρα στο προϊόν.

3. Χειροκίνητος μύλος με βάρος λιγότερο από 10 kg, για το
άλεσμα κόκκων πιπεριού για το καρύκευμα των τροφίμων.

Το σφαιρικό πλαστικό δοχείο περιέχει τους κόκκους πιπεριού,
οι οποίοι αλέθονται μέσω μιας μικρής μυλόπετρας από κοινό
μέταλλο.

8210 00 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1
και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη
σημείωση 1 α) του κεφαλαίου 82 καθώς και από το κείμενο του
κωδικού ΣΟ 8210 00 00.

Σύμφωνα με τη σημείωση 1ι) του τμήματος XVI, το είδος
εξαιρείται από το τμήμα αυτό.

4. Σύνολο συσκευασμένο για τη λιανική πώληση, που αποτελείται
από έναν χειροκίνητο πιπερόμυλο και έναν χειροκίνητο
αλατόμυλο για το καρύκευμα των τροφίμων.

Ενα σφαιρικό πλαστικό δοχείο περιέχει τους κόκκους πιπεριού
και άλατος, οι οποίοι αλέθονται μέσω μικρών μυλόπετρων.

Η μυλόπετρα του πιπερόμυλου αποτελείται από κοινό μέταλλο
ενώ αυτή του αλατόμυλου από κεραμευτική ύλη.

8210 00 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1,
3 γ) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από
τη σημείωση 1α) του κεφαλαίου 82 καθώς και από το κείμενο των
κωδικών ΣΟ 8210 00 00.

Το σύνολο αποτελείται από προϊόντα που χρησιμοποιούνται για
την παρασκευή των τροφίμων.

Δεν υπάρχει συστατικό στοιχείο που να προσδίδει τον ουσιώδη
χαρακτήρα στο σύνολο.

5. Τροχοφόρο σύστημα υποστήριξης της βάδισης που αποτε-
λείται από σωληνωτό πλαίσιο αλουμινίου με τέσσερις
τροχούς, με περιστρεφόμενους εμπρόσθιους τροχούς,
χειρολαβές και πέδηση. Περιλαμβάνει μία επιφάνεια για
κάθισμα/μεταφορά καθώς και καλάθι από σύρμα. Το προϊόν
είναι πτυσσόμενο για να διευκολύνεται η μεταφορά του.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη ατόμων με
δυσκολίες στη βάδιση. Επιτρέπει στο άτομο να κινείται
ωθώντας το τροχοφόρο σύστημα υποστήριξης της βάδισης,
το οποίο παρέχει με τον τρόπο αυτό υποστήριξη.

(Βλ. φωτογραφία A) (*)

8716 80 00 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 8716 και 8716 80 00.

Το προϊόν δεν θεωρείται συσκευή ορθοπεδικής της κλάσης 9021,
καθώς δεν πληροί τους όρους της σημείωσης 6 του κεφαλαίου 90.

Το προϊόν δεν θεωρείται αμαξάκι για αναπήρους της κλάσης 8713.

(*) Η φωτογραφία έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα.
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