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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 516/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τηr 9ηr Μαρτ�ου 1999

για κατ�ταξη εµπορευµ�των στη συνδυασµ�νη ονοµατολογ�α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

�χονταr υπ�ψη:
τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr,
τον κανονισµ� (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλ�ου, τηr
23ηr Ιουλ�ου 1987, για τη δασµολογικ� και στατιστικ� ονο-
µατολογ�α και για το κοιν� δασµολ�γιο (1), �πωr τροποποι-
�θηκε τελευτα�α απ� τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 2261/98 (2),
και ιδ�ωr το �ρθρο 9,
Εκτιµ�νταr:
�τι, για να εξασφαλιστε� η οµοι�µορφη εφαρµογ� τηr συν-
δυασµ�νηr ονοµατολογ�αr που παρατ�θεται στο παρ�ρτηµα
του προαναφερθ�ντοr κανονισµο�, πρ�πει να αποφασιστο�ν
χωρ�r καθυστ�ρηση οι διατ�ξειr για την κατ�ταξη του
εµπορε�µατοr που αναφ�ρονται στο παρ�ρτηµα·
�τι ο κανονισµ�r (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 �χει καθορ�σει τουr
γενικο�r καν�νεr για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονο-
µατολογ�αr· �τι οι καν�νεr αυτο� εφαρµ�ζονται επ�σηr σε
κ�θε �λλη ονοµατολογ�α που την περιλαµβ�νει, �στω και
εν µ�ρει � µε την προσθ�κη, ενδεχοµ�νωr, υποδιαιρ�σεων, η
οπο�α �χει συνταχθε� απ� ειδικο�r κοινοτικο�r νοµοθετι-
κο�r καν�νεr εν�ψει τηr εφαρµογ�r δασµολογικ�ν � �λλων
µ�τρων στο πλα�σιο των εµπορικ�ν ανταλλαγ�ν·
�τι, κατ’ εφαρµογ� των εν λ�γω γενικ�ν καν�νων, το εµπ�-
ρευµα που περιγρ�φεται στη στ�λη 1 του π�νακα του
παραρτ�µατοr του παρ�ντοr κανονισµο� πρ�πει να κατατα-
γε� στον αντ�στοιχο κωδικ� ΣΟ που σηµει�νονται στη στ�λη
2 β�σει των αιτιολογι�ν που αναφ�ρονται στη στ�λη 3·
�τι ε�ναι σκ�πιµο, υπ� την επιφ�λαξη των µ�τρων που
ισχ�ουν στην Κοιν�τητα σχετικ� µε τα συστ�µατα διπλο�
ελ�γχου και εκε�να τηr εκ των προτ�ρων και εκ των
υστ�ρων κοινοτικ�r επιτ�ρησηr των υφαντουργικ�ν
προϊ�ντων κατ� την εισαγωγ� στην Κοιν�τητα, οι δεσµευ-
τικ�r δασµολογικ�r πληροφορ�εr οι οπο�εr παρ�χονται απ�
τιr τελωνειακ�r αρχ�r των κρατ�ν µελ�ν σχετικ� µε την
κατ�ταξη των εµπορευµ�των στην τελωνειακ� ονοµατολο-
γ�α και δεν ε�ναι σ�µφωνεr µε τον παρ�ντα κανονισµ�, να
µπορο�ν να συνεχ�σουν να αποτελο�ν αντικε�µενο
επ�κλησηr απ� τον κ�τοχ� τουr για µ�α περ�οδο εξ�ντα

ηµερ�ν σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του �ρθρου 12 παρ�γρα-
φοr 6, του κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβου-
λ�ου, τηr 12ηr Οκτωβρ�ου 1992, περ� θεσπ�σεωr του κοινοτι-
κο� τελωνειακο� κ�δικα (3) �πωr τροποποι�θηκε τελευτα�α
απ� τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 82/97 του Ευρωπαϊκο� Κοι-
νοβουλ�ου και του Συµβουλ�ου (4)·

�τι τα µ�τρα που προβλ�πονται στον παρ�ντα κανονισµ�
ε�ναι σ�µφωνα µε τη γν�µη του τµ�µατοr δασµολογικ�r
και στατιστικ�r ονοµατολογ�αr τηr επιτροπ�r τελωνειακο�
κ�δικα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

�ρθρο 1

Το εµπ�ρευµα που περιγρ�φεται στη στ�λη 1 του προ-
σαρτηµ�νου π�νακα του παραρτ�µατοr κατατ�σσεται στη
συνδυασµ�νη ονοµατολογ�α στον αντ�στοιχο κωδικ� ΣΟ
που σηµει�νεται στη στ�λη 2 του εν λ�γω π�νακα.

�ρθρο 2

Υπ� την επιφ�λαξη των µ�τρων που ισχ�ουν στην Κοι-
ν�τητα σχετικ� µε το σ�στηµα διπλο� ελ�γχου και εκε�να
τηr εκ των προτ�ρων και εκ των υστ�ρων κοινοτικ�r
επιτ�ρησηr των υφαντουργικ�ν προϊ�ντων κατ� την εισα-
γωγ� στην Κοιν�τητα, οι δεσµευτικ�r δασµολογικ�r πληρο-
φορ�εr που παρ�χονται απ� τιr τελωνειακ�r αρχ�r των
κρατ�ν µελ�ν σχετικ� µε την κατ�ταξη των εµπορευµ�των
στην τελωνειακ� ονοµατολογ�α και δεν ε�ναι πλ�ον σ�µφω-
νεr µε τον παρ�ντα κανονισµ�, µπορο�ν να συνεχ�σουν να
αποτελο�ν αντικε�µενο επ�κλησηr απ� τον κ�τοχ� τουr,
σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του �ρθρου 12 παρ�γραφοr 6, του
κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, για µια περ�οδο εξ�ντα
ηµερ�ν.

�ρθρο 3

Ο παρ�ν κανονισµ�r αρχ�ζει να ισχ�ει την εικοστ� πρ�τη
ηµ�ρα απ� τη δηµοσ�ευσ� του στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα
των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των.

Ο παρ�ν κανονισµ�r ε�ναι δεσµευτικ�r ωr προr �λα τα µ�ρη του και ισχ�ει �µεσα σε κ�θε
κρ�τοr µ�λοr.

Βρυξ�λλεr, 9 Μαρτ�ου 1999.

Για την Επιτροπ�

Mario MONTI

Μ�λοr τηr Επιτροπ�r

(1) ΕΕ L 256 τηr 7. 9. 1987, σ. 1. (3) ΕΕ L 302 τηr 19. 10. 1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 292 τηr 30. 10. 1998, σ. 1. (4) ΕΕ L 17 τηr 21. 1. 1997, σ. 1.
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Περιγραφ� εµπορευµ�των
Κατ�ταξη

Κωδικ�r ΣΟ
Αιτιολογ�α

(1) (2) (3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Γ�ντι που χρησιµοποιε�ται στο χ�κεϊ επ� π�γου. Το π�σω
µ�ροr του γαντιο� ε�ναι ενισχυσµ�νο για λ�γουr προστα-
σ�αr και καλ�πτεται µε µη υφασµ�νη �λη η οπο�α επικα-
λ�πτεται πλ�ρωr στιr δ�ο πλευρ�r µε πλαστικ�.
Η παλ�µη αποτελε�ται απ� µη υφασµ�νεr µικρο�νεr απ�
πολυαµ�διο. Τα τµ�µατα µεταξ� των δακτ�λων µε εξα�-
ρεση το δε�κτη, αποτελο�νται απ� µον�χρωµο πλεκτ�
�φασµα.

(Βλ�πε φωτογραφ�α αριθ. 573) (*)

3926 20 00 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1, 3β και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr
ονοµατολογ�αr, τη σηµε�ωση 3β του κεφαλα�ου 56, καθ�r και
απ� το κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 3926 και 3926 20 00.
Βλ�πε επ�σηr τιr επεξηγηµατικ�r σηµει�σειr του εναρµονι-
σµ�νου συστ�µατοr (ΕΣ) στην κλ�ση 9506.
Η προστατευτικ� λειτουργ�α του π�σω µ�ρουr του γαντιο�
προσδ�δει τον ουσι�δη χαρακτ�ρα στο προϊ�ν

2. Ελαφρ� και ευρ�χωρο πλεκτ� �νδυµα (100 % βαµβ�κι),
µον�χρωµο, που καλ�πτει το σ�µα µ�χρι το µ�σο του
µηρο� (συνολικ� µ�κοr: 96 cm), ευθε�αr κοπ�r. �χει
στρογγυλ� και ευρ�χωρη λαιµ�κοψη και κοντ� µαν�κια.
V�ρει επ�σηr στρ�φωµα στιr �κρεr των µανικι�ν και στη
β�ση του ενδ�µατοr και �χει πλευρικ� ανο�γµατα µ�κουr
περ�που 8 cm στη β�ση του ενδ�µατοr.
Επ�σηr �χει διακοσµητικ� σχ�δια στο µπροστιν� τµ�µα.

(V�ρεµα)

(Βλ�πε φωτογραφ�α αριθ. 578) (*)

6104 42 00 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατο-
λογ�αr, καθ�r και απ� το κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 6104 και
6104 42 00.
Βλ�πε επ�σηr τιr επεξηγηµατικ�r σηµει�σειr τηr συνδυασµ�νηr
ονοµατολογ�αr που αναφ�ρονται στουr κωδικο�r
ΣΟ 6104 41 00 και 6104 49 00.
Η κατ�ταξη ωr νυχτικ� αποκλε�εται επειδ� το εν λ�γω
�νδυµα, λ�γω των αντικειµενικ�ν χαρακτηριστικ�ν του,
µπορε� να φορεθε� εξ�σου στο κρεβ�τι και αλλο� και συνεπ�r
δεν προορ�ζεται να φορεθε� αποκλειστικ� ωr �νδυµα νυκτ�r.
Λ�γω του µ�κουr αυτο� του ενδ�µατοr, δεν µπορε� να κατα-
ταγε� στον κωδικ� ΣΟ 6109

3. Μον�χρωµο �νδυµα που αποτελε�ται απ� ελαφρ� µε
πτυχ�r πλεκτ� �φασµα (100 % πολυεστ�ραr), το οπο�ο �χει
κατ� µ�σο �ρο περισσ�τερεr απ� δ�κα σειρ�r βρ�χουr
κατ� γραµµικ� εκατοστ�µετρο και προορ�ζεται να
καλ�ψει το π�νω µ�ροr του σ�µατοr, φθ�νονταr µ�χρι
τουr γοφο�r.
Το εν λ�γω στρογγυλ�r κοπ�r �νδυµα �χει κοντ� µαν�κια
και ε�ναι στριφωµ�νο στη β�ση του. �χει λαιµ�κοψη
τ�που ναυτικ�r µπλο�ζαr, φ�ρει µερικ� �νοιγµα στο π�σω
µ�ροr που κλε�νει µε κουµπι�.

(Μπλο�ζα)

(Βλ�πε φωτογραφ�α αριθ. 575) (*)

6106 20 00 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατο-
λογ�αr, τη σηµε�ωση 4 του κεφαλα�ου 61, καθ�r και απ� το
κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 6106 και 6106 20 00.
Βλ�πε επ�σηr τιr επεξηγηµατικ�r σηµει�σειr τηr ΣΟ 6106

4. ∆�χρωµο πλεκτ� �νδυµα µε κοντ� µαν�κια, απ� ελαφρ�
�φασµα µε πτυχ�r, απ� συνθετικ�r υφαντικ�r �νεr (100 %
πολυεστ�ραr), ευρ�χωρο, χωρ�r γιακ�, που προορ�ζεται να
καλ�ψει το �νω µ�ροr του σ�µατοr µ�χρι την περιφ�ρεια.
Αποτελε�ται απ� δ�ο τεµ�χια µπροστ� που συνδ�ονται µε
επ�χρυση µεταλλικ� αλυσ�δα η οπο�α συγκρατε�ται απ�
δ�ο διακοσµητικ� κουµπι�.
Το �νδυµα φ�ρει �νοιγµα σε µ�ροr τηr π�σω πλευρ�r του
ενδ�µατοr (απ� τη λαιµ�κοψη προr τα κ�τω) και κλε�νει
µε κουµπι�.
�χει β�τεr στουr �µουr και στριφ�µατα στο κ�τω µ�ροr
και στιr �κρεr των µανικι�ν του ενδ�µατοr.
Σε �λο το εµπρ�σθιο τµ�µα του ενδ�µατοr υπ�ρχει µ�α
ενσωµατωµ�νη προσθ�κη ραµµ�νη στο εσωτερικ� τηr
µπλο�ζαr.
Το παρ�ν τεµ�χιο, που �χει κατασκευαστε� απ� �φασµα
διαφορετικο� χρ�µατοr απ� το υπ�λοιπο �νδυµα, �χει
στρογγυλ� λαιµ�κοψη.
(Μπλο�ζα)

(Βλ�πε φωτογραφ�α αριθ. 577) (*)

6106 20 00 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατο-
λογ�αr, τη σηµε�ωση 9 του κεφαλα�ου 61 καθ�r και απ� το
κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 6106 και 6106 20 00.
Βλ�πε επ�σηr τιr επεξηγηµατικ�r σηµει�σειr τηr συνδυασµ�νηr
ονοµατολογ�αr που αναφ�ρονται στον κωδικ� ΣΟ 6106
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Περιγραφ� εµπορευµ�των
Κατ�ταξη

Κωδικ�r ΣΟ
Αιτιολογ�α

(1) (2) (3)

5. Μον�χρωµο �νδυµα που αποτελε�ται απ� ελαφρ�, µε
πτυχ�r πλεκτ� �φασµα (100 % πολυεστ�ραr), στρογγυλ�r
κοπ�r και προορ�ζεται να καλ�ψει το π�νω µ�ροr του
σ�µατοr φθ�νονταr µ�χρι τουr γοφο�r. ∆εν φ�ρει µαν�κια
και �χει στρογγυλ� �νοιγµα στη µασχ�λη.

Το �νδυµα �χει στρογγυλ� λαιµ�κοψη χωρ�r �νοιγµα.
Επ�σηr �χει στρογγυλ� περ�γραµµα στη λαιµ�κοψη και
στο �νοιγµα τηr µασχ�ληr και ε�ναι στριφωµ�νο στη
β�ση του.

(Vανελ�κι)

(Βλ�πε φωτογραφ�α αριθ. 576) (*)

6109 90 30 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατο-
λογ�αr, τη συµπληρωµατικ� σηµε�ωση 2 του κεφαλα�ου 61 τηr
ΣΟ, καθ�r και απ� το κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 6109, 6109 90
και 6109 90 30

6. Γ�ντι που χρησιµοποιε�ται στο χ�κεϊ επ� π�γου.

Το π�σω µ�ροr του γαντιο� ε�ναι ενισχυσµ�νο για λ�γουr
προστασ�αr. Το εξωτερικ� µ�ροr ε�ναι πλεκτ� και αποτε-
λε�ται απ� συνθετικ�r �νεr (πολυεστ�ραr). Η παλ�µη
αποτελε�ται απ� µη υφασµ�νεr µικρο�νεr απ� πολυαµ�διο.

(Βλ�πε φωτογραφ�α αριθ. 574) (*)

6116 93 00 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1, 3β και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr
ονοµατολογ�αr καθ�r και απ� το κε�µενο των κωδικ�ν
ΣΟ 6116 και 6116 93 00.

Βλ�πε επ�σηr τιr επεξηγηµατικ�r σηµει�σειr του ΕΣ στην
κλ�ση 9506.

Η προστατευτικ� λειτουργ�α του π�σω µ�ρουr του γαντιο�
προσδ�δει τον ουσι�δη χαρακτ�ρα στο προϊ�ν

7. Ευρ�χωρο καρ� �νδυµα (100 % βαµβ�κι) που προορ�ζεται
να καλ�ψει το π�νω µ�ροr του σ�µατοr, ευθε�αr κοπ�r,
κοντοµ�νικο, που φθ�νει µ�χρι την περιφ�ρεια, µε γιακ�
ο οπο�οr �χει π�τα απ� διαφορετικ� υλικ�. �χει
στρ�φωµα στιr �κρεr των µανικι�ν και στη β�ση του
ενδ�µατοr.

�να λεπτ� κορδ�νι διαπερν� το στρ�φωµα. Αυτ� το
�νδυµα �χει δ�ο πλευρικ� ανο�γµατα 7 cm περ�που.

�χει πλ�ρεr �νοιγµα µπροστ� που κλε�νει µε κουµπι�
απ� αριστερ� προr τα δεξι� και �χει δ�ο �νθετεr τσ�πεr
στο �ψοr του στ�θουr, οι οπο�εr κλε�νουν µε φερµου�ρ.

(Πουκ�µισο)

(Βλ�πε φωτογραφ�α αριθ. 579) (*)

6205 20 00 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατο-
λογ�αr, τη σηµε�ωση 8 στο κεφ�λαιο 62, καθ�r και απ� το
κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 6205 και 6205 20 00.

Η παρουσ�α του λεπτο� κορδονιο� δεν εξυπηρετε� καν�να
πρακτικ� σκοπ� και µε καν�να τρ�πο δεν επηρε�ζει την κατ�-
ταξη του ενδ�µατοr στα πουκ�µισα

8. Ελαφρ� και πολ� ευρ�χωρο �νδυµα π�χουr 0,2 cm, απ�
χοντρ� τυπωτ� γιαλιστερ� «σατ�ν» �φασµα (87 % πολυ-
εστ�ραr, 13 % βαµβ�κι), µε π�τα στο γιακ�, ευθε�αr κοπ�r
και µε καµπυλωτ� στριφωµ�νη β�ση που προορ�ζεται να
καλ�ψει το �νω και κ�τω µ�ροr του σ�µατοr �ωr π�νω
απ� τα γ�νατα (συνολικ� µ�κοr 95 cm).

�χει µακρι�, φαρδι� µαν�κια, λαιµ�κοψη σε σχ�µα V,
πλ�ρεr �νοιγµα εµπρ�r και κλε�νει µε κουµπι� απ� δεξι�
προr τα αριστερ�.

Το �νδυµα �χει επ�σηr µ�α τσ�πη ραµµ�νη στο �ψοr του
στ�θουr και τεµ�χια γιαλιστερο� «σατ�ν» µον�χρωµου
υφ�σµατοr στο γιακ�, στιr �ρκεr των µανικι�ν και π�νω
απ� την τσ�πη.

(Νυχτικ�)

(Βλ�πε φωτογραφ�α αριθ. 569) (*)

6208 22 00 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατο-
λογ�αr, απ� τη σηµε�ωση των διακρ�σεων 2.Α στο τµ�µα ΧΙ,
τιr σηµει�σειr 1 και 8 στο κεφ�λαιο 62 και απ� το κε�µενο
των κωδικ�ν ΣΟ 6208 και 6208 22 00.

Λαµβ�νονταr υπ�ψη:
— τη γενικ�τερη εµφ�νισ� του,
— την πολ� ευρ�χωρη κοπ� του,
— τα πολ� φαρδι� µαν�κια του,
— την καµπυλωτ� στριφωµ�νη β�ση του,
— το γιαλιστερ� «σατ�ν» �φασµα απ� το οπο�ο ε�ναι κατα-

σκευασµ�νο,
— το γεγον�r �τι παρ�χει µια ορισµ�νη �νεση, το �νδυµα

αυτ� πρ�πει να καταταγε� ωr νυχτικ�
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Κατ�ταξη

Κωδικ�r ΣΟ
Αιτιολογ�α
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9. Συνδυασµ�r δ�ο ενδυµ�των σε συσκευασ�α για τη
λιανικ� π�ληση που αποτελε�ται απ�:

α) �να ελαφρ� και πολ� ευρ�χωρο �νδυµα απ� γιαλιστερ�
«σατ�ν» �φασµα π�χουr 0,5 mm και µε τυπωµ�νο
σχ�διο (83 % πολυεστ�ραr, 17 % βαµβ�κι), µε π�τα στο
γιακ�, ευθε�αr κοπ�r και που προορ�ζεται να καλ�ψει
το �νω µ�ροr του σ�µατοr µ�χρι την περιφ�ρεια
(συνολικ� µ�κοr: 76 cm).

�χει µακρι�, φαρδι� µαν�κια, λαιµ�κοψη σε σχ�µα V,
πλ�ρεr �νοιγµα εµπρ�r και κλε�νει µε κουµπι� απ�
δεξι� προr τα αριστερ�.

Το �νδυµα �χει επ�σηr µ�α τσ�πη ραµµ�νη στο �ψοr
του στ�θουr, δ�ο ανο�γµατα στα πλ�για και κοµµ�τια
µον�χρωµου γιαλιστερο� «σατ�ν» υφ�σµατοr στο
γιακ�, στην �κρη των µανικι�ν και π�νω απ� την
τσ�πη·

β) ελαφρ�, ευρ�χωρο παντελ�νι, απ� µον�χρωµο γιαλι-
στερ� «σατ�ν» �φασµα, π�χουr 0,5 mm (83 % πολυ-
εστ�ραr, 17 % βαµβ�κι), ευθε�αr κοπ�r που καλ�πτει
απ� τη µ�ση �ωr τον αστρ�γαλο, χωρ�r �νοιγµα στη
µ�ση. Αυτ� το �νδυµα δ�νεται στη µ�ση µ�σω µιαr
ελαστικ�r λωρ�δαr και φ�ρει στρ�φωµα στα κ�τω
�κρα.

(Πιζ�µα)

(Βλ�πε φωτογραφ�εr αριθ. 570 Α και 570 Β) (*)

6208 22 00 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατο-
λογ�αr, τη σηµε�ωση διακρ�σεων 2.Α στο τµ�µα ΧΙ, τιr
σηµει�σειr 1 και 8 στο κεφ�λαιο 62 και απ� το κε�µενο των
κωδικ�ν ΣΟ 6208 και 6208 22 00.

Βλ�πε επ�σηr τιr επεξηγηµατικ�r σηµει�σειr τηr συνδυασµ�νηr
ονοµατολογ�αr σχετικ� µε τουr κωδικο�r ΣΟ 6208 21 00 �ωr
6208 29 00.

Λαµβ�νονταr υπ�ψη:
— τη γενικ�τερη εµφ�νισ� τουr,
— την πολ� ευρ�χωρη κοπ� τουr,
— τα µακρι�, φαρδι� µαν�κια τουr,
— το γιαλιστερ� «σατ�ν» �φασµα απ� το οπο�ο κατασκευ�-

ζονται,
— το γεγον�r �τι παρ�χουν ορισµ�νη �νεση,

αυτ� τα ενδ�µατα πρ�πει να καταταγο�ν ωr πιζ�µεr

10. Γ�ντι τερµατοφ�λακα που χρησιµοποιε�ται στο χ�κεϊ επ�
π�γου � στο χ�κεϊ επ� εδ�φουr και φορι�ται συν�θωr στο
αριστερ� χ�ρι.

Το εν λ�γω γ�ντι χρησιµοποιε�ται απ� τον τερµατοφ�-
λακα για το πι�σιµο τηr µπ�λαr (� του δ�σκου). Ε�ναι
ενισχυµ�νο στιr δ�ο πλευρ�r και �χει χωριστ� τµ�µα
εσωτερικ� για τα δ�κτυλα. �να δ�χτυ απ� κορδ�νια
χωρ�ζει τον αντ�χειρα απ� το δε�κτη (ΣΟ κλ�ση 5607). Το
π�σω µ�ροr του γαντιο� αποτελε�ται απ� συνθετικ�r �
τεχνητ�r �νεr. Η παλ�µη αποτελε�ται απ� µη υφασµ�νεr
µικρο�νεr απ� πολυαµ�διο και επικαλ�πτεται στην εξωτε-
ρικ� επιφ�νεια µε πλαστικ� �λη.

(Βλ�πε φωτογραφ�α αριθ. 572) (*)

6216 00 00 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 3β για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµα-
τολογ�αr, καθ�r και απ� το κε�µενο του κωδικο�
ΣΟ 6216 00 00.

Βλ�πε επ�σηr τιr επεξηγηµατικ�r σηµει�σειr του ΕΣ στην
κλ�ση 9506.

Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� την υφαντικ� �λη που αποτε-
λε�ται απ� την παλ�µη του γαντιο�
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(*) Οι φωτογραφ�εr �χουν απλ�r ενδεικτικ� χαρακτ�ρα.


