
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 297/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 2ας Απριλίου 2012 

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβου 
λίου, 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 προβλέπει 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 αυτή νέες υποδιαιρέσεις και 
θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την 
εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις 
εμπορευματικές συναλλαγές. 

(3) Σύμφωνα με τους γενικούς αυτούς κανόνες, τα εμπορεύματα 
που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται 
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
υπαχθούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη 2, 
για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν 
λόγω πίνακα. 

(4) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, με την επιφύλαξη των 
μέτρων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα 
συστήματα διπλού ελέγχου και την εκ των προτέρων και εκ 
των υστέρων επιτήρηση των υφαντουργικών προϊόντων που 
εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κάτοχος δεσμευτικών 

δασμολογικών πληροφοριών σχετικά με την κατάταξη εμπο 
ρευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί από τις τελωνειακές αρχές κρατών μελών αλλά δεν 
είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνε 
χίσει να τις επικαλείται επί 60 ημέρες, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτω 
βρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα ( 2 ). 

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 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 στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη 2 του εν 
λόγω πίνακα. 

Άρθρο 2 

Με την επιφύλαξη των μέτρων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
σχετικά με τα συστήματα διπλού ελέγχου και την εκ των προτέρων 
και εκ των υστέρων επιτήρηση των υφαντουργικών προϊόντων που 
εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δεσμευτικές δασμολογικές 
πληροφορίες που εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές κρατών 
μελών και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορούν 
να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για περίοδο 60 ημερών 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, 2 Απριλίου 2012. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής
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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) 

Είδος ορθογώνιου σχήματος διαστάσεων περίπου 
60 × 300 cm, αποτελούμενο από δύο διαφορε 
τικές στρώσεις (μία στρώση υφάσματος και μία 
στρώση χαρτιού) κολλημένες μεταξύ τους και με 
συνολικό πάχος περίπου 0,26 mm. 

Η στρώση υφάσματος αποτελείται από μη υφα 
σμένες συνθετικές (πολυεστερικές) ίνες πάχους 
περίπου 0,18 mm και βάρους περίπου 
48,3 g/m 2 . Η στρώση χαρτιού έχει πάχος περί 
που 0,08 mm και βάρος περίπου 20,9 g/m 2 . 

Η ορατή πλευρά της στρώσης χαρτιού είναι ελα 
φρά ανάγλυφη και φέρει τέσσερα υφαντικά κορ 
δόνια από βαμβάκι (με μορφή σπάγκου) κολλη 
μένα κατακόρυφα σε ολόκληρο το μήκος. Στην 
ίδια πλευρά είναι οριζοντίως τοποθετημένα σε 
ολόκληρο το πλάτος λεπτές ράβδοι μπαμπού, 
ανά διαστήματα περίπου 4 cm. 

Το είδος αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται για 
διάφορους σκοπούς, παραδείγματος χάρη σαν 
κουρτινόφυλλο, σαν διαχωριστικό χώρου, για 
την κάλυψη ανοικτής αποθήκης, για την αντικα 
τάσταση θύρας. 

(κουρτινόφυλλο) 

(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 657) (*) 

6303 92 10 Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1, 
3 στοιχείο β) και 6 για την ερμηνεία της συνδυα 
σμένης ονοματολογίας, τη σημείωση 1 στο κεφά 
λαιο 63, τη σημείωση 7 στοιχείο ε) στο τμήμα XI 
και το κείμενο των κωδικών ΣΟ 6303, 6303 92 
και 6303 92 10. 

Το μη υφασμένο ύφασμα προσδίδει στο είδος τον 
ουσιώδη χαρακτήρα, διότι η παρουσία του επικρατεί 
ποσοτικά και κατά βάρος, καθώς και λόγω του 
σημαντικού ρόλου του όσον αφορά τη χρήση του 
αντικειμένου [βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος στον 
γενικό κανόνα για την ερμηνεία 3 στοιχείο β) 
σημείο VIII]. Ειδικότερα, χωρίς τον ενισχυτικό 
ρόλο του μη υφασμένου υφάσματος, δεν θα ήταν 
δυνατή η προσδιοριζόμενη χρήση. Συνεπώς, απο 
κλείεται η κατάταξη στο κεφάλαιο 48, στα τεχνουρ 
γήματα από χαρτί. 

Επειδή το είδος αποτελείται από δύο διαφορετικά 
υλικά κολλημένα μεταξύ τους (το πολυεστερικό μη 
υφασμένο ύφασμα και το χαρτί), το είδος θεωρείται 
έτοιμο είδος υπό την έννοια της σημείωσης 7 στοι 
χείο ε) στο τμήμα XI. 

Επειδή οι λεπτές ράβδοι μπαμπού είναι κολλημένες 
ανά διαστήματα περίπου 4 cm θεωρείται ότι έχουν 
μόνο διακοσμητική λειτουργία και δεν συμβάλλουν 
στην ενίσχυση του είδους. Συνεπώς, αποκλείεται η 
κατάταξη στο κεφάλαιο 46, στα αντικείμενα από 
μπαμπού. 

Λόγω του μεγέθους του, η δυνατότητα να αποκτά 
με απλή κοπή το επιθυμητό μήκος και το γεγονός 
ότι μπορεί να χρησιμοποιείται για διάφορους σκο 
πούς σχετιζόμενους με τη χρήση του παραπετάσμα 
τος, το είδος έχει τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά 
παραπετάσματος εσωτερικού κάθε είδους για πόρτες 
και παράθυρα. 

Συνεπώς πρέπει να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 
6303 92 10 ως παραπέτασμα εσωτερικό κάθε 
είδους για πόρτες και παράθυρα, από συνθετικές 
ίνες. 

(*) Η φωτογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.
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