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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΚ) αριθ. 272/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τηr 2αr Vεβρουαρ�ου 1998

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� (ΕOΚ) αριθ. 2658/87του Συµβουλ�ου, τηr
23ηr Ιουλ�ου 1987,για τη δασµολογικ�και στατιστικ�ονο-
µατολογ�ακαι για το κοιν� δασµολ�γιο( 1), �πωr τροποποι-
�θηκε τελευτα�ααπ� τον κανονισµ�(ΕΚ) αριθ. 2509/97τηr
Επιτροπ�r(2), και ιδ�ωr το �ρθρο 9,
Εκτιµ�νταr:
�τι, για να εξασφαλιστε�η οµοι�µορφηεφαρµογ� τηr συν-
δυασµ�νηrονοµοτολογ�αrπου παρατ�θεταιστο παρ�ρτηµα
του προαναφερθ�ντοrκανονισµο�,πρ�πει να αποφασιστο�ν
χωρ�r καθυστ�ρηση οι διατ�ξειr για την κατ�ταξη του
εµπορε�µατοr που αναφ�ρεται στο παρ�ρτηµα·
�τι ο κανονισµ�r(ΕΟΚ) αριθ. 2658/89�χει καθορ�σει τουr
γενικο�r καν�νεr για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηrονο-
µοτολογ�αr· �τι οι καν�νεr αυτο� εφαρµ�ζονται επ�σηr σε
κ�θε �λλη ονοµατολογ�απου 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�µατοrτου παρ�ντοrκανονισµο�πρ�πει να κατατα-
γε� στον αντ�στοιχοκανονισµ�που σηµει�νεταιστη 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�µαταδιπλο�
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�rπληροφορ�εrοι οπο�εr παρ�χονταιαπ�
τιr τελωνειακ�r αρχ�r των κρατ�ν µελ�ν σχετικ� µε την
κατ�ταξη των εµπορευµ�τωνστην 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. 2913/92του Συµβου-
λ�ου, τηr 12ηrΟκτωβρ�ου1992,περ� θεσπ�σεωrτου κοινοτι-
κο� τελωνειακο� κ�δικα(3)·

�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�rονοµατολογ�αrτηr 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 ει-
σαγωγ� στην Κοιν�τητα, οι δεσµευτικ�r δασµολογικ�r
πληροφορ�εr που παρ�χονται στιr τελωνειακ�r αρχ�r των
κρατ�ν µελ�ν σχετικ� µε την κατ�ταξητων εµπορευµ�των
στην τελωνειακ�ονοµατολογ�ακαι δεν ε�ναι πλ�ον σ�µφω-
νεr µε τον παρ�ντα κανονισµ�,µπορο�ν να συνεχ�σουννα
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�rαρχ�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�rε�ναι δεσµευτικ�rωr προr �λα τα µ�ρη του και ισχ�ει �µεσα σε κ�θε
κρ�τοr µ�λοr.

Βρυξ�λλεr, 2 Vεβρουαρ�ου 1998.

Για την Επιτροπ�

Mario MONTI

Μ�λοr τηr Επιτροπ�r

(1) ΕΕ L 256 τηr 7. 9. 1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 345 τηr 16. 12. 1997, σ. 44. (3) ΕΕ L 302 τηr 19. 10. 1992, σ. 1.



EL Επ�σηµηΕφηµερ�δατων Ευρωπαϊκ�νΚοινοτ�των 3. 2. 98L 27/4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφ�
Κατ�ταξη

Κωδικ�rΣΟ
Αιτιολογ�α

(1) (2) (3)

1. Μον�χρωµο �νδυµα απ� χοντρ� πλεκτ� �φασµα (2,8
mm), ξυσµ�νο στο εσωτερικ� και το εξωτερικ� του, µε
περισσ�τερεr απ� 10 σειρ�r θηλει�ν αν� γραµµικ�
εκατοστ�µετρο(100% πολυεστ�ραr),ευθε�αr κοπ�r, που
προορ�ζεταινα καλ�ψειτο �νω µ�ροr του σ�µατοrµ�χρι
τουr γοφο�r. Το �νδυµα ε�ναι πιο κοντ� εµπρ�r απ� �,τι
π�σω.

�χει µακρι� µαν�κια µε µανσ�τεr, λαιµ�κοψη µε γιακ�
και φ�ρει στο πρ�σθιοµ�ροr πλ�ρεr κλε�σιµοµε κουµπι�
που µπορο�ν να κουµπωθο�ν απ� αριστερ� προr τα
δεξι�. �χει δ�ο πλ�γιεr σχισµ�r στη β�ση του
ενδ�µατοr.

Το �νδυµα �χει επ�σηr µ�α διακοσµηµ�νητσ�πη ραµµ�νη
στο �ψοr του στ�θουr.

(�νδυµα παρ�µοιο µε κ�ρντιγκαν)

(Βλ�πε φωτογραφ�α αριθ. 567)(*)

61103091 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων1 και 6 για την ερµηνε�ατηr συνδυασµ�νηrονοµα-
τολογ�αr, τη σηµε�ωση 9 του κεφαλα�ου 61 και απ� το
κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 6110, 611030 και 61103091.

Λαµβανοµ�νου υπ�ψη του κοψ�µατοr και τηr γενικ�τερηr
εµφ�νισ�rτου (ιδ�ωr τον τ�πο και το π�χοr του υφ�σµατοr,
το γεγον�r �τι δεν �χει φ�δρα και στερε�ται τηr απαιτο�-
µενηr ακαµψ�αr), αυτ� το �νδυµα πρ�πει να καταταγε� ωr
�νδυµα παρ�µοιο µε κ�ρντιγκαν.

Βλ�πε επ�σηr τιr επεξηγηµατικ�r σηµει�σειr τηr συνδυα-
σµ�νηr ονοµατολογ�αr που αφορο�ν την κλ�ση 6110.

2. Γ�ντι τερµατοφ�λακα που χρησιµοποιε�ται στο χ�κεϋ
επ� π�γου � επ� εδ�φουr που αποτελε�ταιαπ� δ�ο µ�ρη,
γ�ντι και β�τα απ�κρουσηr συνδεδεµ�νων µε π�ντε
σηµε�α ραφ�ν. Συν�θωr φορι�ται στο δεξ� χ�ρι (ε�ν ο
τερµατοφ�λακαr ε�ναι δεξι�χειραr) το οπο�ο κρατ�
επ�σηr το µπαστο�νι.

Η β�τα απ�κρουσηr,η οπο�α συνιστ� την οπ�σθια �ψη
του γαντιο�, αποτελε�ται απ� �καµπτο κυψελλωτ�
πλαστικ� (διαστ�σειr: 37 cm × 20 cm × 3 cm), καλυµ-
µ�νο εξ ολοκλ�ρου, κυρ�ωr απ� πλεκτ� υφ�σµατα που
αποτελο�νταιαπ� τεχνητ�r �νεr. Ο κ�ριοr σκοπ�r ε�ναι
να σταµατ� την µπ�λα (� τον δ�σκο στο χ�κεϋ επ�
π�γου) �ταν επιχειρε�ται βολ� προr το τ�ρµα και να
προστατε�ει το π�σω µ�ροr του χεριο�.

Το �λλο µ�ροr του ε�δουr προσοµοι�ζειµε �να κανονικ�
γ�ντι. Το �νω τµ�µα αποτελε�ταιαπ� πλεκτ� υφ�σµατα
και η παλ�µη απ� µη υφασµ�νεr µικρο�νεr πολυαµιδ�ων
και χρησιµοποιε�ται απ� τον τερµατοφ�λακα για να
κρατ� και να χειρ�ζεται το µπαστο�νι.

(Βλ�πε φωτογραφ�α αριθ. 571)(*)

61169300 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 και το κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 6116 και
61169300.

Βλ�πε επ�σηr τιr επεξηγηµατικ�r σηµει�σειr τηr κλ�σηr
9506 του εναρµονισµ�νου συστ�µατοr.

3. �νδυµα χωρ�r φ�δρα, εφαρµοστ�, απ� �φασµα τ�που
denim (100% βαµβακερ�),µε λαιµ�κοψηµε γιακ�, που
προορ�ζεται να καλ�ψει το �νω µ�ροr του σ�µατοr �ωr
τη µ�ση.

�χει µακρι� µαν�κια, µε µανσ�τεr που κλε�νουν µε
κουµπι�, κλειστ� λαιµ�κοψη, πλ�ρεr �νοιγµα µε
φερµου�ρ µπροστ�, τσ�πεr στο �ψοr του στ�θουr και
µικρ� στρ�φωµα στη β�ση του ενδ�µατοr.

Το �νδυµα αποτελε�ταιαπ� δ�κα φ�λλα υφ�σµατοr (�ξι
στο εµπρ�σθιοτµ�µα και τ�σσερααπ� οπ�σθιο)ραµµ�να
κατ� µ�κοr µεταξ� τουr µε διακοσµητικ�r ραφ�r.

(ζακ�τα)

(Βλ�πε φωτογραφ�α αριθ. 568)(*)

62043290 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων1 και 6 για την ερµηνε�ατηr συνδυασµ�νηrονοµα-
τολογ�αr, τιr σηµει�σειr 1 και 8 του κεφαλα�ου 62 και το
κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 6204, 620432 και 62043290.

Λαµβανοµ�νου υπ�ψη του κοψ�µατοr και τηr γενικ�τερηr
εµφ�νισ�r του αυτ� το �νδυµα κατατ�σσεται ωr ζακ�τα.
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(*) Οι φωτογραφ�εr�χουν καθαρ�ενδεικτικ�χαρακτ�ρα.


