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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1564/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Ιουλίου 2000

για 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. 1264/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συνδυα-
σµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις
για την κατάταξη του εµπορεύµατος 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 κανό-
νες ενόψει της εφαρµογής δασµολογικών ή άλλων µέτρων
στο πλαίσιο των εµπορικών ανταλλαγών.

(3) Κατ’ εφαρµογή των εν λόγω γενικών κανόνων, το εµπόρευµα
που περιγράφεται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήµα-
τος του παρόντος κανονισµού πρέπει να καταταγεί στον
αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται στη στήλη 2 βάσει
των διατάξεων της στήλης 3.

(4) Είναι σκόπιµο, υπό την επιφύλαξη των µέτρων που ισχύουν
στην Κοινότητα σχετικά µε τα συστήµατα διπλού ελέγχου
και εκείνα της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων κοινο-
τικής επιτήρησης των υφαντουργικών προϊόντων κατά την
εισαγωγή στην Κοινότητα, οι δεσµευτικές δασµολογικές
πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από τις τελωνειακές
αρχές των κρατών µελών σχετικά µε την κατάταξη των
εµπορευµάτων στη συνδυασµένη ονοµατολογία και δεν είναι
σύµφωνες µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, να

µπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης
από τον κάτοχό τους για µια περίοδο εξήντα ηµερών,
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. 955/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου (4).

(5) Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής τελωνειακού
κώδικα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το εµπόρευµα που περιγράφεται στη στήλη 1 του προσαρτηµένου
πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία στον αντί-
στοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται στη στήλη 2 του εν λόγω
πίνακα.

Άρθρο 2

Υπό την επιφύλαξη των µέτρων που ισχύουν στην Κοινότητα σχε-
τικά µε το σύστηµα διπλού ελέγχου και εκείνα της εκ των προτέρων
και εκ των υστέρων κοινοτικής επιτήρησης των υφαντουργικών
προϊόντων κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, οι δεσµευτικές
δασµολογικές πληροφορίες που παρέχονται από τις τελωνειακές
αρχές των κρατών µελών και δεν είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις
του παρόντος κανονισµού µπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν
αντικείµενο επίκλησης για µια περίοδο εξήντα ηµερών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις 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 των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

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

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2000.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. (3) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 144 της 17.6.2000, σ. 6. (4) ΕΕ L 119 της 7.5.1999, σ. 1.
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Περιγραφή εµπορευµάτων
Κατάταξη
Κωδικός ΣΟ

Αιτιολογία

(1) (2) (3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Γάντι από πλεκτό βαµβακερό ύφασµα, η εξωτερική
επιφάνεια του οποίου είναι επικαλυµένη µε εµβά-
πτιση σε φυσικό καουτσούκ (λατέξ).

Το γάντι προορίζεται για οικιακή χρήση.

(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 602) (*)

6116 10 20 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συν-
δυασµένης ονοµατολογίας, τη σηµείωση 2α) του
κεφαλαίου 40, τη σηµείωση 7 του τµήµατος XI, τη
σηµείωση 4α) του κεφαλαίου 59, τη σηµείωση 1 του
κεφαλαίου 61, καθώς και από το κείµενο των
κωδικών ΣΟ 6116, 6116 10 και 6116 10 20.

Βλέπε επίσης της επεξηγηµατικές σηµειώσεις του
εναρµονισµένου συστήµατος των κλάσεων 4015 και
6116.

Λαµβανοµένου υπόψη ότι το βάρος του επιχρισµένου
υφάσµατος από το οποίο έχει κατασκευασθεί το γάντι
δεν υπερβαίνει τα 1 500 γραµµάρια ανά τετραγωνικό
µέτρο, το εν λόγω γάντι πρέπει να καταταγεί ως
πλεκτό γάντι της κλάσης 6116.

2. Έτοιµο υφαντουργικό είδος µε σχήµα στυλιζαρι-
σµένης κεφαλής γάτας µε στρογγυλεµένες γωνίες,
διαστάσεων περίπου 44 cm × 39 cm, το οποίο
χρησιµοποιείται για την προστασία από τον ήλιο.

Το προϊόν είναι κατασκευασµένο από διαφανές
πλεκτό, πυκνής ύφανσης ύφασµα στο οποίο έχει
τυπωθεί σχέδιο που αναπαριστά µια γάτα και που
είναι τεντωµένο και ραµµένο σε ένα εύκαµπτο
µεταλλικό πλαίσιο. Στο µέσο του υφάσµατος που
επικαλύπτει, υπάρχει πλαστική βεντούζα διά µέσου
της οποίας το προστατευτικό στερεώνεται στο
τζάµι.

(Άλλα έτοιµα είδη)

(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 596) (*)

6307 90 10 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συν-
δυασµένης ονοµατολογίας, τη σηµείωση 7ε) του
τµήµατος XI, τη σηµείωση 1 του κεφαλαίου 63,
καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 6307,
6307 90 και 6307 90 10.

Το προϊόν δεν µπορεί να καταταγεί στην κλάση
8708, «Μέρη και εξαρτήµατα των αυτοκινήτων οχη-
µάτων», διότι λόγω του σχήµατός του καλύπτει µόνον
ένα συγκεκριµένο τµήµα του παραθύρου και γιαυτό
το λόγο δεν προορίζεται αποκειστικά ή κύρια για τα
είδη των κεφαλαίων 86, 87 ή 88.

∆εν ανήκει στις κλάσεις 6303 και 6304, καθώς δεν
είναι εσωτερικό παραπέτασµα ούτε εσωτερικό
εξάρτηµα.

(*) Οι φωτογραφίες έχουν απλώς ενδεικτικό χαρακτήρα.



EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων19.7.2000 L 180/7


