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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ : 4139/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Δεκεμβρίου 1987

για τον καθορισμό των όρων υπαγωγής ορισμένων πετρελαιοειδών σε ευνοϊκό δασμολογικό
καθεστώς κατά την εισαγωγή λόγω του ειδικού προορισμού τους

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

και όχι σαν ανθρακούχα και λοιπά καύσιμα (διακρίσεις
2707 10 90 , 2707 20 90 , 2707 30 90, 2707 50 91 , 2707 50 99 ,
2711 12 19 , 2901 10 90, 2902 20 90, 2902 30 90 , 2902 44 90
της συνδυασμένης ονοματολογίας) είτε για την κατα
σκευή προϊόντων της κλάσης 2803 (διακρίσεις 2707 99 91
και 2713 90 10 της συνδυασμένης ονοματολογίας),

Κοινότητας ,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης
Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολο
γία και το κοινό δασμολόγιο 0 ), και ιδίως το άρθρο 11 ,
Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ . 950/68 του Συμβουλίου της
28ης Ιουνίου 1968 περί του κοινού δασμολογίου (2), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ .
3529/87 (3), έχει συντάξει το κοινό δασμολόγιο βάσει της
ονοματολογίας της σύμβασης της 15ης Δεκεμβρίου 1950
σχετικά με την ονοματολογία για την κατάταξη των εμπο
ρευμάτων στα δασμολόγια *
ότι, βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 97/69 του Συμβουλίου
της 16ης Ιανουαρίου 1969 περί της λήψεως μέτρων για την
ομοιόμορφη εφαρμογή της ονοματολογίας του κοινού δα
σμολογίου (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ . 2055/84 (S), ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ .
1775/77 της Επιτροπής (6), έχει καθορίσει τους όρους υπαγω
γής ορισμένων πετρελαιοειδών, στο ευεργέτημα ευνοϊκού
δασμολογικού καθεστώτος κατά την εισαγωγή λόγω του
ειδικού προορισμού τους·
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ . 2658/87 έχει καταργήσει και
αντικαταστήσει, αφενός, τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 950/68
υιοθετώντας την νέα δασμολογική και στατιστική ονοματο
λογία που καλείται συνδυασμένη ονοματολογία , η οποία
βασίζεται στη διεθνή σύμβαση για το εναρμονισμένο σύστη
μα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων και,
αφετέρου , τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 97/69* ότι, συνεπώς,
κρίνεται σκόπιμη , για λόγους σαφήνειας, η αντικατάσταση
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 1775/77 από ένα νέο κανονισμό
που να περιλαμβάνει τη νέα ονοματολογία καθώς επίσης και
τη νέα νομική βάση *

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ . 2658/87 προβλέπει για τα
προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρό
ντος κανονισμού :

— την απαλλαγή από τους δασμούς, όταν αυτά τα προϊόντα
προορίζονται είτε να χρησιμοποιηθούν κατ' άλλο τρόπο
(')
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191 της 19 . 7 . 1984, σ . 1 .
195 της 2 . 8 . 1977 , σ . 5 .

— τη μείωση του δασμού για τα λιπαντικά και άλλα λάδια ,
που προορίζονται να αναμεχθούν σύμφωνα με τους όρους
της συμπληρωματικής σημείωσης 6 του κεφαλαίου 27
(διάκριση 2710 00 95 της συνδυασμένης ονοματολο
γίας),
— την αναστολή δασμών για τα προϊόντα που προορίζονται
να υποστούν είτε ορισμένη κατεργασία είτε χημική μετα
ποίηση και ότι οι εργασίες αυτές ορίζονται στην συμπλη
ρωματική σημείωση 4 του κεφαλαίου 27 ή στις επεξηγη
ματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας
που αφορούν τις συμπληρωματικές σημειώσεις
4 και 5 αυτού του κεφαλαίου *

ότι η υπαγωγή των εν λόγω προϊόντων στο ευεργέτημα αυτής
της απαλλαγής, της μείωσης ή της αναστολής δασμών,
εξαρτάται από όρους που προβλέπονται από τις σχετικές
κοινοτικές διατάξεις *

ότι, για την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής της συνδυα
σμένης ονοματολογίας, απαιτούνται διατάξεις που να καθο
ρίζουν αυτούς τους όρους *
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ . 4142/87 της Επιτροπής της
9ης Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό των όρων υπαγωγής
ορισμένων εμπορευμάτων σε ευνοϊκό δασμολογικό καθεστώ
ς κατά την εισαγωγή λόγω του ειδικού προορισμού τους (7)
καθιερώνει τους γενικούς όρους και συγχρόνως τους ελάχι
στους όρους στους οποίους υπόκεινται τα εν λόγω εμπορεύ
ματα * ότι, συνεπώς , οι όροι του εν λόγω κανονισμού πρέπει
να εφαρμόζονται επίσης στα εν λόγω πετρελαιοειδή *
ότι, εντούτοις , λόγω των απαιτήσεων που προσιδιάζουν στη
φύση και στη χρήση των εν λόγω προϊόντων καθώς και στα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κατεργασιών στις οποίες
αυτά υποβάλλονται, πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις
όσον αφορά , αφενός, την ενδεχόμενη επιβολή στο ενδιαφε
ρόμενο πρόσωπο ορισμένων ειδικών υποχρεώσεων και , αφε
τέρου, την αποθήκευση * ότι, επιπλέον, στις περιπτώσεις που
προβλέπονται στις συμπληρωματικές σημειώσεις 4 στοιχείο
ν) και 5 του κεφαλαίου 27 της συνδυασμένης ονοματολογίας ,
πρέπει να τηρηθεί εξάμηνη προθεσμία χρησιμοποίησης*

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Ονοματολο
γίας ,
(7) Βλεπε σελίδα 81 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας .
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

1 . Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 2 έως 5 , ο
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ . 4142/87 εφαρμόζεται στα πετρελαι
οειδή .
2 . Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, σαν « πε
τρελαιοειδή » νοούνται τα εμπορεύματα που περιγράφονται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού .

Άρθρο 2

Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να προσκο
μίζει στις αρμόδιες αρχές, ύστερα από την σχετική αίτηση
τους, τα ακόλουθα στοιχεία :
α) τη στιγμή της υποβολής της αίτησης για άδεια , συνοπτι
κή περιγραφή των μονάδων που χρησιμοποιούνται για
την προβλεπόμενη κατεργασία *

β) το είδος της προβλεπόμενης κατεργασίας *

γ) το είδος και την ποσότητα των προϊόντων που υποβάλ
λονται σε κατεργασία *

δ) σε περίπτωση εφαρμογής των συμπληρωματικών σημει
ώσεων 4 στοιχείο ν) και 5 του κεφαλαίου 27 της συνδυα
σμένης ονοματολογίας, το είδος και την ποσότητα των
παραγομένων προϊόντων καθώς και τη δασμολογική
ονομασία τους .

Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει να καθιστά δυνατή , κατά
τρόπο ικανοποιητικό για τις αρμόδιες αρχές, την παρακο
λούθηση των προϊόντων μέσα στην ή στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης κατά την διάρκεια της τεχνικής διαδικασίας για
την κατεργασία τους.

Άρθρο 3

Οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ . 4142/87 εφαρμόζονται στα πετρελαιοειδή , εκτός
αν υπάρχουν αντίθετες διατάξεις στις συμπληρωματικές
σημειώσεις 4 στοιχείο ν) και 5 του κεφαλαίου 27 της
συνδυασμένης ονοματολογίας .

Αριθ . L 387/71
Άρθρο 4

1 . Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 παρά
γραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 4142/87 οι αρμόδιες
αρχές μπορούν να επιτρέψουν την εναποθήκευση πετρελαι
οειδών τα οποία έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία , σύμφω
να με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού, αναμειγμένα με
άλλα πετρελαιοειδή ή ακατέργαστα λάδια πετρελαίων της
κλάσης 2709 00 00 της συνδυασμένης ονοματολογίας.
2.
Η αποθήκευση μείγματος των προϊόντων που προβλέ
πονται στην παράγραφος 1 , τα οποία δεν είναι ταυτόσημα ως
προς το είδος, την ποιότητα και τα τεχνικά και φυσικά
χαρακτηριστικά , είναι δυνατόν να επιτραπεί μόνον αν το
μείγμα προορίζεται να υποβληθεί εξ ολοκλήρου σε μια από τις
κατεργασίες που προβλέπονται στις συμπληρωματικές
σημειώσεις 4 και 5 του κεφαλαίου 27 της συνδυασμένης
ονοματολογίας .

Άρθρο 5

Οι διατάξεις του άρθρου 1 1 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ . 4142/87 δεν εφαρμόζονται στα εναποθηκευμένα
σε μείγμα προϊόντα , που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγρα
φος 2, εκτός αν το σύνολο του μείγματος εξαχθεί η κατα
στραφεί.

Άρθρο 6
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ . 1775/77 καταργείται.

Άρθρο 7

Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για τα μέτρα
που λαμβάνει, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, για την
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού .
Η Επιτροπή ανακοινώνει αμέσως τις πληροφορίες αυτές στα
λοιπά κράτη μέλη .

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
1988 .

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

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 1987 .
Για την Επιτροπή
CΟCΚFΙΕLD

Αντιπρόεδρος
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Περιγραφή εμπορευμάτων

ex Κεφάλαιο 27 :
« Διάφορα»

Ορισμένα εμπορεύματα που αναφέρονται στις συμπληρωματικές σημειώσεις 4 στοιχείο ν)
και 5

2707

Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των
πισσών από λιθάνθρακα . Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν

2707 10

— Βεζόλες :

κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά :
2707 10 90

- - Που προορίζονται γιά άλλες χρήσεις

2707 20

- Τολουόλες :

2707 20 90

- - Που προορίζονται γιά άλλες χρήσεις

2707 30

— Ξυλόλες :

2707 30 90

- - Που προορίζονται γιά άλλες χρήσεις

2707 50

- Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65 % η περισσότερο του
όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250 °C, σύμφωνα με την μέθοδο ΑSΤΜ D 86:
- - Που προορίζονται για άλλες χρήσεις

2707 50 91

- - - Διαλυτική βενζολονάφθα

2707 50 99

— — — Άλλα
— Άλλα :

2707 99

— — Άλλα :

2707 99 91

- — — Που προορίζονται γιά την παραγωγή των προϊόντων της κλάσης 2803

2710

Λάδια από πετρέλαιο η από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια .
Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά
βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια
αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό :
- Ελαφρά λάδια

2710 00 11

- - Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία

2710 00 15

— — Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική
από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 00 11
- Μεσαία λάδια :

2710 00 41

— — Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία

2710 00 45

- - Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική
από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 00 41
- Βαριά λάδια :

- - Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (§3S οil):
2710 00 61

— — — Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία

2710 00 65

- - - Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική
από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 00 61

- - Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel οil):
2710 00 71

— — — Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία

2710 00 75

- - - Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική
από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 00 71
- — Λάδια λιπαντικά και άλλα :

2710 00 91

- — — Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία

2710 00 93

- - - Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική

2710 00 95

— — — Που προορίζονται να αναμειχθούν, σύμφωνα με τους όρους της συμπληρωματικής

από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 00 91
σημείωσης 6 του παρόντος κεφαλαίου
2711

Αέριο πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες :
- Που έχουν υγροποιηθεί:
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2711 12

Αριθ . L 387/73

Περιγραφή εμπορευμάτων

— — Προπάνιο :

- - - Προπάνιο καθαρότητας ίσης η ανώτερης του 99% :
2711 12 19

— — — — Που προορίζεται για άλλες χρήσεις
- - - Αλλα :

2711 12 91

— — — — Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία

2711 12 93

- - — Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική
από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2711 12 91

2711 13

- — Βουτάνια :

2711 13 10

— — — Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία

2711 13 30

— — — Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική
από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2711 13 10

2712

Βαζελίνη . Παραφίνη , κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο , slack W3χ, οζοκηρίτης, κερί απο
λιγνίτη , κερί απο τύρφη , άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που λαμβάνονται με
σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα :

2712 90

- Αλλα :

- - Άλλα :

- — — Ακατέργαστα :
2712 90 31

— — — — Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία

2712 90 33

- — - - Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορε
τική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2712 90 31

2713

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο , άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των
λαδιών πετρελαίου η των ασφαλτούχων ορυκτών :

2713 90

— Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:

2713 90 10

— — Που προορίζονται γιά την παραγωγή των προϊόντων της κλάσης 2803

Κεφάλαιο 29

Οργανικά χημικά προϊόντα

2901

Υδρογονάνθρακες άκυκλοι:

2901 10

— Κορεσμένοι:

2901 10 90

- - Που προορίζονται για άλλες χρήσεις

2902

Υδρογονάνθρακες κυκλικοί:

2902 20

— Βενζόλιο :

2902 20 90

— — Που προορίζεται για άλλες χρήσεις

2902 30

- Τολουόλιο :

2902 30 90

— — Που προορίζεται για άλλες χρήσεις

2902 44

— — Ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα

2902 44 90

- - — Που προορίζονται για άλλες χρήσεις

J

