
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 384/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Μαρτίου 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 ακόλουθα:

(1) Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συν-
δυασµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον κανονι-
σµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι
διατάξεις για την κατάταξη του εµπορεύµατος που αναφέ-
ρονται 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,
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 (2).

(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 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 Ένω-
σης.

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

Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2004.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

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

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



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εµπορευµάτων Κατάταξη
(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολόγηση

(1) (2) (3)

1. Σύνδεσµος για καλώδιο οπτικών ινών, µη συναρ-
µολογηµένος, αποτελούµενος από τα ακόλουθα
µέρη:

— ένα σύνδεσµο από κοινό µέταλλο µε ένα πλα-
στικό εσωτερικό τµήµα και ένα κεραµικό
δακτύλιο που είναι εφοδιασµένο µε ελατήριο
από χάλυβα·

— ένα σωλήνα από κοινό µέταλλο µε στόµιο·

— ένα πλαστικό κύλινδρο µε ένα περίβληµα
σύσφιξης από αργίλιο·

— δύο πλαστικά στηρίγµατα.

Το ένα µέρος του συνδέσµου µπορεί να συναρ-
µολογηθεί µε τα άλλα µέρη και µε ένα από τα
δύο στηρίγµατα για να σχηµατίσει ένα σύνδεσµο.

Μια επενδυµένη οπτική ίνα διέρχεται από τον
δακτύλιο στο σύνδεσµο και στερεώνεται εκεί.

Ο σύνδεσµος αυτός θα χρησιµεύσει ως συνδετικό
στοιχείο για καλώδια οπτικών ινών.

6909 19 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1, 2α), 3β) και 6 για την ερµηνεία
της συνδυασµένης ονοµατολογίας καθώς και από το
κείµενο των κωδικών ΣΟ 6909 και 6909 19 00.

Ο σύνδεσµος δεν θεωρείται ως µέρος ή εξάρτηµα
του καλωδίου οπτικών ινών.

Ο σύνδεσµος πρέπει να καταταγεί σύµφωνα µε την
συνιστώσα ύλη. Τον ουσιώδη χαρακτήρα προσδίδει
ο κεραµικός δακτύλιος.

2. Συσκευή που αποτελείται από:

— ένα αξονικό ανεµιστήρα µε ηλεκτρικό
κινητήρα καθώς και ένα ηλεκτρονικό µηχανι-
σµό για την προσαρµογή της ταχύτητας του
ανεµιστήρα και

— έναν απαγωγέα θερµότητας από αργίλιο.

Η συσκευή χρησιµοποιείται για την αποβολή της
υπερβολικής θερµότητας της κεντρικής µονάδας
επεξεργασίας µιας αυτόµατης µηχανής επεξεργα-
σίας δεδοµένων.

8414 59 30 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1, 3β) και 6 για την ερµηνεία της
συνδυασµένης ονοµατολογίας καθώς και από το
κείµενο των κωδικών ΣΟ 8414, 8414 59 και
8414 59 30.

Ο ανεµιστήρας προσδίδει στο προϊόν τον ουσιώδη
χαρακτήρα. Είναι το κύριο συστατικό στοιχείο για
την αποβολή της υπερβολικής θερµότητας.

3. Είδος, («υπόδηµα για το χιόνι») µήκους 65 cm
και πλάτους 23 cm στη µεγαλύτερη πλευρά
του, αποτελούµενο από ένα πλαίσιο από αργίλιο
µε πλαστική επικάλυψη, µυτερό στο ένα άκρο
και στρογγυλεµένο στο άλλο άκρο. Το πλαίσιο
αυτό έχει πλαστική διάταξη πάχους 1 mm µε
εγκοπές για µεταλλικές λεπίδες στο κάτω µέρος,
που επιτρέπουν γερό κράτηµα στο χιόνι. Μια
άκαµπτη µεταλλική πλάκα στερεώνεται στο πλαί-
σιο στην άνω πλευρά µε πλαστική λουρίδα. Στην
εν λόγω µεταλλική πλάκα είναι στερεωµένα τεµά-
χια από καουτσούκ που περιβάλλουν ένα υπό-
δηµα, όταν αυτό φοριέται. Αυτά µε τη σειρά
τους έχουν λουρίδες από καουτσούκ/ύφασµα για
να στερεώνεται το ως άνω αναφερόµενο είδος
στο υπόδηµα.

Το είδος χρησιµοποιείται για να διευκολύνει το
περπάτηµα στο χιόνι.

Βλέπε φωτογραφία A (*)

9506 99 90 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 9506, 9506 99 και
9506 99 90.

∆εν συνιστά εξοπλισµό για το σκι στο χιόνι καθόσον
δεν χρησιµοποιείται για σκι στο χιόνι.

∆εν αποτελεί εξοπλισµό για γενική φυσική άσκηση.

Το προϊόν θεωρείται ως είδος για άθληµα στο
ύπαιθρο.

4. Οδοντωτός τροχός από κοινά µέταλλα, µε
διάµετρο 6,74 mm, µε κεντρική οπή µεγέθους
3 mm και πάχους 3,54 mm.

Το προϊόν αποτελεί συστατικό που ενσωµατώνε-
ται στο µηχανισµό ανάφλεξης αναπτήρων για
τσιγάρα.

Βλέπε φωτογραφίες B (*)

9613 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 9613 και 9613 90 00.

Ο τροχός είναι κατάλληλος κυρίως για την κατα-
σκευή διατάξεων παραγωγής σπινθήρων για αναπτή-
ρες τσιγάρων της κλάσης 9613.

(*) Οι φωτογραφίες έχουν καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα.
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