
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 977/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Οκτωβρίου 2008

περί της κατάταξης ορισμένων εμπορευμάτων στο ολοκληρωμένο δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (TARIC)

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 του ολοκληρωμένου
δασμολογίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αναφέρεται
στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι
αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική
κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρ
τημα του παρόντος κανονισμού.

(2) Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 θεσπίστηκαν οι
γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονομα
τολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε
κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν
μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει ενδεχομένως υποδιαιρέσεις και
έχει συνταχθεί δυνάμει ειδικών κοινοτικών διατάξεων, με
σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο
πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών.

(3) Κατ’ εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπορεύ
ματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήματος πρέπει να καταταχθούν στους αντίστοιχους
κωδικούς TARIC που σημειώνονται στη στήλη 2, για τους
λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3.

(4) Είναι σκόπιμο, οι κάτοχοι δεσμευτικών δασμολογικών πλη
ροφοριών οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις τελωνειακές αρχές
κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων
στο TARIC και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονι
σμό να μπορούν να συνεχίσουν να τις επικαλούνται κατά τη
διάρκεια περιόδου τριών μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί
θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2).

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα τα οποία περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα κατατάσσονται στο TARIC
στους κωδικούς TARIC που αναφέρονται στη στήλη 2 του εν
λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να επικαλούνται, για
χρονικό διάστημα τριών μηνών, τις δεσμευτικές δασμολογικές πλη
ροφορίες που έχουν εκδοθεί από τις τελωνειακές αρχές των κρατών
μελών και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, 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 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων
Κατάταξη

(Κωδικός TARIC ) Αιτιολογία

(1) (2) (3)

1. Μεμβράνη από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)
(PET), πάχους που δεν υπερβαίνει τα
0,35 mm, με επιμεταλλωμένη επιφάνεια,
που δεν αποστέλλεται από τη Βραζιλία ή το
Ισραήλ.

3920 62 19 94 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1
και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολο
γίας (ΣΟ), τη σημείωση 10 του κεφαλαίου 39 της ΣΟ
καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3920,
3920 62 και 3920 62 19 και του κωδικού TARIC
3920 62 19 94.

Η επιφανειακή επιμετάλλωση πρέπει να θεωρηθεί ως
επιφανειακή κατεργασία που δεν ενισχύει τη μεμβράνη.
Κατά συνέπεια, τα εμπορεύματα πρέπει να καταταχθούν
στην κλάση 3920 (βλ. τις επεξηγηματικές σημειώσεις
του εναρμονισμένου συστήματος για την κλάση 3920
— τέταρτη παράγραφος).

Η μεμβράνη δεν έχει τα χαρακτηριστικά των εμπορευ
μάτων που κατατάσσονται στις διακρίσεις
3920 62 11 00 έως 3920 62 19 88.

Η μεμβράνη πρέπει να καταταχθεί στη διάκριση
3920 62 19 94, επειδή η φράση «μεμβράνη από
πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) (PET)» της διάκρισης
3920 62 19 94 καλύπτει μεμβράνες PET πάχους που
δεν υπερβαίνει τα 0,35 mm, οι οποίες δεν είναι δυνα
τόν να καταταχθούν στους κωδικούς TARIC
3920 62 11 00 έως 3920 62 19 88.

2. Μεμβράνη από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)
(PET), πάχους που υπερβαίνει τα 0,35 mm,
με επιμεταλλωμένη επιφάνεια, που δεν απο
στέλλεται από τη Βραζιλία ή το Ισραήλ.

3920 62 90 94 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1
και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολο
γίας (ΣΟ), τη σημείωση 10 του κεφαλαίου 39 της ΣΟ
καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3920,
3920 62 και 3920 62 90 και του κωδικού TARIC
3920 62 90 94.

Η επιφανειακή επιμετάλλωση πρέπει να θεωρηθεί ως
επιφανειακή κατεργασία που δεν ενισχύει την μεμ
βράνη. Κατά συνέπεια, τα εμπορεύματα πρέπει να κατα
ταχθούν στην κλάση 3920 (βλ. τις επεξηγηματικές
σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για την
κλάση 3920 — τέταρτη παράγραφος).

Η μεμβράνη δεν έχει τα χαρακτηριστικά των εμπορευ
μάτων που κατατάσσονται στις διακρίσεις
3920 62 90 20 έως 3920 62 90 40.

Η μεμβράνη πρέπει να καταταχθεί στη διάκριση
3920 62 90 94 επειδή η φράση «μεμβράνη από πολυ(
τερεφθαλικό αιθυλένιο) (PET)» της διάκρισης
3920 62 90 94 καλύπτει μεμβράνες PET πάχους που
υπερβαίνει τα 0,35 mm, οι οποίες δεν είναι δυνατόν
να καταταχθούν στους κωδικούς TARIC
3920 62 90 20 έως 3920 62 90 40.
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