
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1386/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Αυγούστου 2003
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. 2176/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 9 παράγραφος 1,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συνδυ-
ασµένης 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 στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται 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 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 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 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 στον 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 κατατάσσονται στη συνδυασµένη ονοµατολογία στον
αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται 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, 1 Αυγούστου 2003.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εµπορευµάτων
Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία

(1) (2) (3)

1. Ψηφιακός πολύγραφος µεµβρανών, ο οποίος
φέρει σαρωτή (scanner) για τη ψηφιακοποίηση
και ηλεκτρονική επεξεργασία των κειµένων και
εικόνων προς αναπαραγωγή. Η συσκευή φέρει
µεµβράνη (πρωτότυπο), η οποία αποτελείται από
ταινία φυτικών ινών µε επίχριση από πλαστικές
ύλες για να εγγράφει τα δεδοµένα µέσω µιας
θερµικής κεφαλής. Η εγγεγραµµένη µεµβράνη
µεταφέρεται στη συνέχεια σε ένα τύµπανο εκτύ-
πωσης και στερεώνεται σ' αυτό. Τα φύλλα χαρ-
τιού προς εκτύπωση πιέζονται στο τύµπανο µέσω
ενός κυλίνδρου πίεσης.

Η συσκευή φέρει εκτυπωτικό σύστηµα πολ-
λαπλών ταχυτήτων (60, 80, 100 και 120 αντί-
γραφα ανά λεπτό). Είναι εξοπλισµένη µε έναν
πίνακα ελέγχου που έχει ενσωµατωµένα οθόνη
ενδείξεων υγρών κρυστάλλων, αυτόµατο ταξι-
νόµο, χώρους τοποθέτησης χαρτιού (paper
trays) και χώρο υποδοχής (receiving tray) µε
πλάγιους οδηγούς.

Η µηχανή αυτή λειτουργεί ως ξεχωριστή συ-
σκευή αλλά µπορεί να συνδεθεί µε αυτόµατη
µηχανή επεξεργασίας πληροφοριών.

8472 10 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συν-
δυασµένης ονοµατολογίας, καθώς και από το
κείµενο των κωδικών ΣΟ 8472 και 8472 10 00.

Το προϊόν είναι ένας πολύγραφος µεµβρανών, ο
οποίος δύναται να λειτουργεί ξεχωριστά. Κατά
συνέπεια, η κατάταξη στις κλάσεις 8443, 8471 και
9009 αποκλείεται. Βλέπε επίσης τις επεξηγηµατικές
σηµειώσεις του ΕΣ της κλάσης 8472, σηµείο 1.

2. Είδος για την άσκηση των µυών που παρουσιάζε-
ται σε πλαστική θήκη για τη µεταφορά και το
οποίο αποτελείται από ηλεκτρονική µονάδα που
λειτουργεί µε ηλεκτρικές στήλες (µπαταρίες) και
φέρει καλώδια, οκτώ ηλεκτρόδια και δύο ρυθµι-
ζόµενες ελαστικές λουρίδες.

Τα ηλεκτρόδια στερεώνονται στο ανθρώπινο
σώµα µε τη βοήθεια των λουρίδων και συνδέο-
νται µε την ηλεκτρονική µονάδα µέσω των καλω-
δίων.

Ηλεκτρικές ώσεις µεταφέρονται µέσω των ηλεκ-
τροδίων προκειµένου να υποκινήσουν επαναλαµ-
βανόµενη σύσπαση των µυών. Η ισχύς των
ώσεων δύναται να αυξάνεται ή να ελαττώνεται.

8543 89 95 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 8543, 8543 89 και 8543 89 95.

Το είδος εξαιρείται από την κλάση 9018, δεδοµένου
ότι δεν προορίζεται για χρήση ως όργανο ή συσκευή
για την ιατρική.

Το είδος εξαιρείται από την κλάση 9019, δεδοµένου
ότι δεν χρησιµοποιείται για τη θεραπεία ασθενειών
των µυών ούτε ως συσκευή µάλαξης (µασάζ).

Το είδος εξαιρείται από την κλάση 9506, δεδοµένου
ότι δεν προορίζεται για τη φυσική αγωγή.

3. Καινούργιο αρθρωτό όχηµα που είναι κατα-
σκευασµένο για να χρησιµοποιείται έξω από το
οδικό δίκτυο, για τη µεταφορά ξυλείας τόσο σε
ανώµαλο έδαφος όσο και σε δασικές οδούς.

Το µέγιστο βάρος µε φορτίο του είναι 19,7
τόνοι και η ικανότητα φόρτωσης 8,5 τόνοι.

Το όχηµα αποτελείται από:
— µια µονάδα ρυµούλκησης µε τέσσερις

κινητήριους τροχούς, µε κινητήρα ντίζελ,
θάλαµο οδηγού και µόνιµα συνδεδεµένο
υδραυλικό γερανό για το χειρισµό φορτίων,

— µια µονάδα φόρτωσης µε τέσσερις κινητή-
ριους τροχούς για τη µεταφορά κορµών
δένδρων, µόνιµα συνδεδεµένη µε ειδική
ζεύξη µε τη µονάδα ρυµούλκησης.

(Βλέπε απεικόνιση A) (*)

8704 22 91 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συν-
δυασµένης ονοµατολογίας, καθώς και από το
κείµενο των κωδικών ΣΟ 8704, 8704 22 και
8704 22 91.

Το όχηµα είναι κατασκευασµένο κυρίως για τη µετα-
φορά εµπορευµάτων και όχι για να τραβά ή να
σπρώχνει άλλα µηχανήµατα, οχήµατα ή φορτία.
Κατά συνέπεια, δεν πληροί τις προϋποθέσεις της
σηµείωσης 2 του κεφαλαίου 87.

Επιπλέον, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αυτοκίνητο
όχηµα ειδικών χρήσεων της κλάσης 8705.
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Περιγραφή εµπορευµάτων
Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία

(1) (2) (3)

4. Καινούργιο αυτοκίνητο όχηµα µε τέσσερις
κινητήριους τροχούς, µε εµβολοφόρο κινητήρα
µε κυλινδρισµό 286 cm3, µε µέγιστο βάρος
περίπου 620 kg και διαστάσεις περίπου 263 cm
(µήκος) × 122 cm (πλάτος) × 122 cm (ύψος). Η
ικανότητα φόρτωσης του οχήµατος είναι περίπου
364 kg. Οι διαστάσεις του ανοικτού χώρου φόρ-
τωσης είναι 96 × 115 cm. Έχει µέγιστη
ταχύτητα 24,1 km/h.

Το όχηµα έχει ανοικτό θάλαµο για τον οδηγό
και κάθισµα-πάγκο για δύο άτοµα (συµπεριλαµ-
βανοµένου του οδηγού). Έχει ανακλινόµενο
χώρο φόρτωσης µε πίσω ανασυρόµενη πόρτα.

(Βλέπε φωτογραφία Β) (*)

8704 31 91 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συν-
δυασµένης ονοµατολογίας, καθώς και από το
κείµενο των κωδικών ΣΟ 8704, 8704 31 και
8704 31 91.

Το όχηµα είναι κατασκευασµένο κυρίως για τη µετα-
φορά εµπορευµάτων και όχι για να τραβά ή να
σπρώχνει άλλα µηχανήµατα, οχήµατα ή φορτία.
Κατά συνέπεια, δεν πληροί τις προϋποθέσεις της
σηµείωσης 2 του κεφαλαίου 87.

Επιπλέον, ο κύριος προορισµός του εν λόγω οχήµα-
τος δεν είναι η µεταφορά προσώπων (κλάση 8703)
ούτε πρόκειται για αυτοκίνητο όχηµα για τη µετα-
φορά των εµπορευµάτων σε µικρές αποστάσεις
(κλάση 8709).

5. Aυτοκίνητο όχηµα µε τέσσερις κινητήριους τρο-
χούς, µε ηλεκτρικό κινητήρα που λειτουργεί µε
ηλεκτρική στήλη (µπαταρία) (48 volt), µε µέγι-
στο βάρος περίπου 620 kg και διαστάσεις περί-
που 263 cm (µήκος) × 122 cm (πλάτος)
× 122 cm (ύψος). Η ικανότητα φόρτωσης του
οχήµατος είναι περίπου 364 kg. Οι διαστάσεις
του ανοικτού χώρου φόρτωσης είναι
96 × 115 cm. Έχει µέγιστη ταχύτητα 24,1 km/
h.

Το όχηµα έχει ανοικτό θάλαµο για τον οδηγό
και κάθισµα-πάγκο για δύο άτοµα (συµπεριλαµ-
βανοµένου του οδηγού). Έχει ανακλινόµενο
χώρο φόρτωσης µε πίσω ανασυρόµενη πόρτα.

(Βλέπε φωτογραφία Β) (*)

8704 90 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συν-
δυασµένης ονοµατολογίας, καθώς και από το
κείµενο των κωδικών ΣΟ 8704 και 8704 90 00.

Το όχηµα είναι κατασκευασµένο κυρίως για τη µετα-
φορά εµπορευµάτων και όχι για να τραβά ή να
σπρώχνει άλλα µηχανήµατα, οχήµατα ή φορτία.
Κατά συνέπεια, δεν πληροί τις προϋποθέσεις της
σηµείωσης 2 του κεφαλαίου 87.

Επιπλέον, ο κύριος προορισµός του εν λόγω οχήµα-
τος δεν είναι η µεταφορά προσώπων (κλάση 8703)
ούτε πρόκειται για αυτοκίνητο όχηµα για τη µετα-
φορά των εµπορευµάτων σε µικρές αποστάσεις
(κλάση 8709).

6. Σύνολο σκευών κουζίνας σε σµίκρυνση αποτε-
λούµενο από δύο κουτάλια (µήκους 17 cm), µια
σπάτουλα (µήκους 17 cm) και δύο φτυαράκια
(µήκους 8 και 11 cm αντίστοιχα), που είναι
κατασκευασµένα από ξύλο και συσκευασµένα σε
θήκη από πλαστική ύλη.

9503 70 00 Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης
ονοµατολογίας και το κείµενο των κωδικών ΣΟ
9503 και 9503 70 00

Σύµφωνα µε τη σηµείωση 1 στοιχείο ιε) του κεφα-
λαίου 44, το σύνολο εξαιρείται από το εν λόγω
κεφάλαιο.

(*) Οι φωτογραφίες/απεικονίσεις έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα.

Α.

Β.
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