
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 717/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 4ης Αυγούστου 2009 

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων 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 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 έχει θεσπίσει 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 κοινοτικές διατάξεις 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 παρατίθεται 
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπαχ 
θούν 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 βάσει του άρθρου 12 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί του κοινοτι 
κού τελωνειακού κώδικα ( 2 ), ο κάτοχος μπορεί να εξακολου 
θήσει να επικαλείται, για περίοδο τριών μηνών, τη δεσμευ 
τική δασμολογική πληροφορία που έχει εκδοθεί από τις 
τελωνειακές αρχές των κρατών μελών όσον αφορά τη δασμο 
λογική κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματο 
λογία η οποία όμως δεν συμφωνεί με τον παρόντα κανονι 
σμό. 

(5) Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα 
με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα, 

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 

Η δεσμευτική δασμολογική πληροφορία, που εκδίδουν οι τελωνει 
ακές αρχές των κρατών μελών και που δεν είναι σύμφωνη με τον 
παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται 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 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, 4 Αυγούστου 2009. 

Για την Επιτροπή 

Antonio TAJANI 
Αντιπρόεδρος
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( 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. Συσκευή χειρός που λειτουργεί με ηλεκτρική στήλη 
(μπαταρία), πτυσσόμενη, με εξωτερικές διαστάσεις 
περίπου 8,7 cm (M) × 5,4 cm (P) × 1,8 cm (B), 
σε ενιαίο περίβλημα με: 

— αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο του τύπου που 
χρησιμοποιείται σε κινητά τηλέφωνα, 

— μία έγχρωμη διάταξη απεικόνισης του τύπου 
υγρών κρυστάλλων (LCD) με διαγώνιο οθόνης 
διαστάσεων περίπου 5 cm (2 ίντσες), 

— δεύτερη έγχρωμη διάταξη απεικόνισης τύπου 
LCD, τετράγωνου σχήματος, με διαγώνιο οθό 
νης διαστάσεων 2 cm (0,8 ίντσες), 

— ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 2 megapixel με 
ψηφιακό φακό ζουμ, 

— υποδοχή για κάρτα αποθήκευσης στερεάς κατά 
στασης και διαρκούς μνήμης, χωρητικότητας το 
πολύ 4 GB και 

— θύρα USB (Universal Serial Bus) για επανα 
φόρτιση της μπαταρίας, για ανταλλαγή δεδομέ 
νων και για σύνδεση εξωτερικών ακουστικών. 

Η συσκευή περιλαμβάνει: 

— μικροεπεξεργαστή, 

— μικρόφωνο και μεγάφωνο, 

— ενσωματωμένη μνήμη 128 MB και 

— δέκτη τηλεόρασης τύπου DVB-T. 

Η συσκευή έχει ολοκληρωμένο λειτουργικό 
σύστημα κινητής τηλεφωνίας μέσω κυψελοειδούς 
δικτύου που μπορεί να ενεργοποιηθεί με την τοπο 
θέτηση κάρτας SIM στη συσκευή. 

Η συσκευή έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

— επικοινωνία κινητού τηλεφώνου μέσω κυψελο 
ειδούς δικτύου, 

— ασύρματη μετάδοση και λήψη εικόνων ή άλλων 
δεδομένων [όπως SMS (υπηρεσία μικρών μηνυ 
μάτων), MMS (υπηρεσία πολυμεσικών μηνυμά 
των), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) κ.λπ.], 

— εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου καθώς και 
σταθερής εικόνας και εικόνας βίντεο και 

— λήψη τηλεοπτικού σήματος (DVB-T). 

Η συσκευή λειτουργεί επίσης με χρήση άλλων 
ασύρματων πρωτοκόλλων επικοινωνίας όπως το 
«Bluetooth». 

8517 12 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 
και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολο 
γίας, από τη σημείωση 3 του τμήματος XVI και από 
το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8517 και 8517 12 00. 

Η συσκευή είναι σύνθετη μηχανή αποτελούμενη από 
διάφορα συστατικά στοιχεία. 

Δεδομένου ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να εφο 
διάζεται με κάρτα SIM (δομοστοιχείο ταυτότητας συν 
δρομητή) και δεδομένου ότι, όταν είναι εφοδιασμένη 
με ενεργοποιημένη κάρτα SIM, η λειτουργία της κινη 
τής τηλεφωνίας έχει προτεραιότητα έναντι όλων των 
άλλων λειτουργιών της συσκευής (συγκεκριμένα, οι 
εισερχόμενες κλήσεις έχουν προτεραιότητα έναντι 
όλων των άλλων χρησιμοποιούμενων λειτουργιών), η 
κύρια λειτουργία της συσκευής κατά την έννοια της 
σημείωσης 3 του τμήματος XVI, θεωρείται αυτή της 
επικοινωνίας με κινητό τηλέφωνο μέσω κυψελοειδούς 
δικτύου, όπως προβλέπεται στην κλάση 8517 (διά 
κριση 8517 12 00). 

Η συσκευή πρέπει επομένως να καταταγεί στη διά 
κριση 8517 12 00 ως τηλέφωνο για κυψελοειδή 
δίκτυα, σύμφωνα με το συστατικό στοιχείο που επιτε 
λεί την κύρια λειτουργία της συσκευής.
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(1) (2) (3) 

2. Συσκευή χειρός που λειτουργεί με ηλεκτρική στήλη 
(μπαταρία), πτυσσόμενη, με εξωτερικές διαστάσεις 
περίπου 10,9 cm (Μ) × 5,9 cm (Π) × 1,9 cm (Β), 
σε ενιαίο περίβλημα με: 

— έγχρωμη διάταξη απεικόνισης τύπου υγρών 
κρυστάλλων (LCD) με διαγώνιο οθόνης διαστά 
σεων περίπου 7 cm (2.8 ίντσες), που περιλαμ 
βάνει αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο τύπου οθό 
νης αφής, 

— ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 1,92 megapi
xel με οπτικό φακό ζουμ, 

— υποδοχή για κάρτα αποθήκευσης στερεάς κατά 
στασης και διαρκούς μνήμης, χωρητικότητας το 
πολύ 4 GB και 

— θύρα USB (Universal Serial Bus), και 

— θύρα για επαναφόρτιση της μπαταρίας. 

Η συσκευή περιλαμβάνει: 

— μικροεπεξεργαστή, 

— μικρόφωνο και μεγάφωνο, 

— ενσωματωμένη μνήμη τυχαίας προσπέλασης με 
ικανότητα αποθήκευσης 64 MB, 

— ενσωματωμένη ηλεκτρικά διαγράψιμη, προ 
γραμματιζόμενη μνήμη μόνο για ανάγνωση με 
ικανότητα αποθήκευσης 256 MB, 

— κεραία για λήψη δορυφορικών σημάτων ραδιο 
πλοήγησης, και 

— δομοστοιχείο GPS (παγκόσμιο σύστημα εντοπι 
σμού θέσης). 

Η συσκευή έχει ολοκληρωμένο λειτουργικό 
σύστημα κινητής τηλεφωνίας μέσω κυψελοειδούς 
δικτύου που μπορεί να ενεργοποιηθεί με την τοπο 
θέτηση κάρτας SIM στη συσκευή. 

Η συσκευή έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

— επικοινωνία κινητού τηλεφώνου μέσω κυψελο 
ειδούς δικτύου, 

— ασύρματη μετάδοση και λήψη εικόνων ή άλλων 
δεδομένων [όπως SMS (υπηρεσία μικρών μηνυ 
μάτων), MMS (υπηρεσία πολυμεσικών μηνυμά 
των), ηλε-ταχυδρομείο (e-mail) κ.λπ.], 

— προσωπικό ψηφιακό βοηθό (PDA), 

— εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου καθώς και 
σταθερής εικόνας και εικόνας βίντεο, και 

— δορυφορικό σύστημα ραδιοπλοήγησης υπό 
μορφή παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού 
θέσης (GPS). 

Η συσκευή λειτουργεί επίσης με χρήση άλλων 
ασύρματων πρωτοκόλλων επικοινωνίας, όπως το 
«Bluetooth» και το ασύρματο LAN (τοπικό δίκτυο 
802.11b + g). 

8517 12 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 
και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολο 
γίας, από τη σημείωση 3 του τμήματος XVI και από 
το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8517 και 8517 12 00. 

Η συσκευή είναι σύνθετη μηχανή αποτελούμενη από 
διάφορα συστατικά στοιχεία. 

Δεδομένου ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να εφο 
διάζεται με κάρτα SIM (δομοστοιχείο ταυτότητας συν 
δρομητή) και δεδομένου ότι, όταν είναι εφοδιασμένη 
με ενεργοποιημένη κάρτα SIM, η λειτουργία της κινη 
τής τηλεφωνίας υπερσκελίζει όλες τις άλλες λειτουρ 
γίες της συσκευής (συγκεκριμένα, οι εισερχόμενες κλή 
σεις έχουν προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων λει 
τουργιών), η κύρια λειτουργία της συσκευής κατά την 
έννοια της σημείωσης 3 του τμήματος XVI, θεωρείται 
αυτή της επικοινωνίας με κινητό τηλέφωνο μέσω 
κυψελοειδούς δικτύου, όπως προβλέπεται στην 
κλάση 8517 (διάκριση 8517 12 00). 

Η συσκευή πρέπει επομένως να καταταγεί στη διά 
κριση 8517 12 00 ως τηλέφωνο για κυψελοειδή 
δίκτυα, σύμφωνα με το συστατικό στοιχείο που επιτε 
λεί την κύρια λειτουργία της συσκευής.
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(1) (2) (3) 

3. Συσκευή χειρός που λειτουργεί με ηλεκτρική στήλη 
(μπαταρία), με εξωτερικές διαστάσεις περίπου 
11,1 cm (Υ) × 6,18 cm (Π) × 0,85 cm (Β), σε 
ενιαίο περίβλημα με: 

— αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο του τύπου που 
χρησιμοποιείται σε κινητά τηλέφωνα τύπου 
οθόνης αφής, 

— έγχρωμη διάταξη απεικόνισης τύπου υγρών 
κρυστάλλων (LCD) με διαγώνιο οθόνης διαστά 
σεων περίπου 8,9 cm (3,5 ίντσες) και σχήμα 
ευρείας οθόνης, 

— ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 2 megapixel, 

— θύρα USB (Universal Serial Bus), και 

— θύρα για επαναφόρτιση της μπαταρίας. 

Η συσκευή περιλαμβάνει: 

— μικροεπεξεργαστή, 

— μικρόφωνο και μεγάφωνο, 

— ενσωματωμένη μνήμη φλας 16 GB, και 

— κεραία για λήψη δορυφορικών σημάτων ραδιο 
πλοήγησης. 

Η συσκευή έχει ολοκληρωμένο λειτουργικό 
σύστημα κινητής τηλεφωνίας μέσω κυψελοειδούς 
δικτύου που μπορεί να ενεργοποιηθεί με την τοπο 
θέτηση κάρτας SIM στη συσκευή. 

Η συσκευή έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

— επικοινωνία κινητού τηλεφώνου μέσω κυψελο 
ειδούς δικτύου, 

— ασύρματη μετάδοση και λήψη εικόνων ή άλλων 
δεδομένων [όπως SMS (υπηρεσία μικρών μηνυ 
μάτων), MMS (υπηρεσία πολυμεσικών μηνυμά 
των), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) κ.λπ.], 

— εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου καθώς και 
σταθερής εικόνας και εικόνας βίντεο, και 

— δορυφορικό σύστημα ραδιοπλοήγησης υπό 
μορφή παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού 
θέσης (GPS). 

Η συσκευή λειτουργεί επίσης με χρήση άλλων 
ασύρματων πρωτοκόλλων επικοινωνίας, όπως το 
«Bluetooth» και το ασύρματο LAN (τοπικό δίκτυο) 
(802.11b + g). 

8517 12 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 
και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολο 
γίας, από τη σημείωση 3 του τμήματος XVI και από 
το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8517 και 8517 12 00. 

Η συσκευή είναι σύνθετη μηχανή αποτελούμενη από 
διάφορα συστατικά στοιχεία. 

Δεδομένου ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να εφο 
διάζεται με κάρτα SIM (δομοστοιχείο ταυτότητας συν 
δρομητή) και δεδομένου ότι, όταν είναι εφοδιασμένη 
με ενεργοποιημένη κάρτα SIM, η λειτουργία της κινη 
τής τηλεφωνίας έχει προτεραιότητα έναντι όλων των 
άλλων λειτουργιών της συσκευής (συγκεκριμένα, οι 
εισερχόμενες κλήσεις έχουν προτεραιότητα έναντι 
όλων των άλλων χρησιμοποιούμενων λειτουργιών), η 
κύρια λειτουργία της συσκευής κατά την έννοια της 
σημείωσης 3 του τμήματος XVI, θεωρείται αυτή της 
επικοινωνίας με κινητό τηλέφωνο μέσω κυψελοειδούς 
δικτύου, όπως προβλέπεται στην κλάση 8517 (διά 
κριση 8517 12 00). 

Η συσκευή πρέπει επομένως να καταταγεί στη διά 
κριση 8517 12 00 ως τηλέφωνο για κυψελοειδή 
δίκτυα, σύμφωνα με το συστατικό στοιχείο που επιτε 
λεί την κύρια λειτουργία της συσκευής.
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