
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 728/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Απριλίου 2004
για την 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), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1
στοιχείο α),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συν-
δυασµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον κανονι-
σµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι
διατάξεις για την κατάταξη του εµπορεύµατος που αναφέρε-
ται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(2) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.2658/87 έχει καθορίσει τους γενι-
κούς κανόνες για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατο-
λογίας. 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 συ-
νταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νοµοθετικούς κανόνες ενό-
ψει της εφαρµογής δασµολογικών ή άλλων µέτρων στο
πλαίσιο των εµπορικών ανταλλαγών.

(3) Κατ' εφαρµογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εµπορεύ-
µατα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού πρέπει να κατατα-
γούν στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται στη
στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

(4) Είναι σκόπιµο να διασφαλισθεί ότι, υπό την επιφύλαξη των
µέτρων που ισχύουν στην Κοινότητα σχετικά µε το σύστηµα
διπλού ελέγχου και εκείνα της εκ των προτέρων και εκ των
υστέρων κοινοτικής επιτήρησης των υφαντουργικών προϊό-
ντων κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, οι δεσµευτικές
δασµολογικές πληροφορίες οι οποίες εκδίδονται από τις
τελωνειακές αρχές των κρατών µελών σχετικά µε την κατά-
ταξη των εµπορευµάτων στη συνδυασµένη ονοµατολογία και

δεν είναι σύµφωνες µε το δίκαιο που καθορίζει ο παρών
κανονισµός, να µπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντι-
κείµενο επίκλησης από τον κάτοχό τους κατά τη διάρκεια
περιόδου 60 ηµερών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
12 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92
του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπί-
σεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2).

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εµπορεύµατα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήµατος κατατάσσονται στη συνδυασµένη ονοµατολογία στον
αντίστοιχο 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 κατά τη διάρκεια περιόδου εξήντα ηµερών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανο-
νισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή µέρα µετά από
τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

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

Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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(1) EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2344/2003 της Επιτροπής (EE L
346 της 31.12.2003, σ. 38).

(2) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εµπορεύµατος
Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία

(1) (2) (3)

Συνδυασµός δύο ενδυµάτων, συσκευασµένων για τη λιανική
πώληση, που αποτελούνται από:

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1
και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, τη
σηµείωση 13 του τµήµατος ΧΙ, τις σηµειώσεις 3β) και 8 του κεφα-
λαίου 62, καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 6204,
6204 63, 6204 63 18, 6206 και 6206 40 00.

Η κατάταξη ως σύνολο αποκλείεται, σύµφωνα µε τη σηµείωση 3β)
του κεφαλαίου 62, επειδή τα δύο ενδύµατα δεν αποτελούνται από
το ίδιο ύφασµα.

Η κατάταξη ως πιτζάµες αποκλείεται, επειδή τα εν λόγω ενδύµατα,
λόγω των αντικειµενικών χαρακτηριστικών τους, δεν αναγνωρίζο-
νται ότι προορίζονται να φορεθούν αποκλειστικά ή κυρίως ως νυ-
χτικά.

Βλέπε επίσης τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις της ΣΟ για την κλάση
6206 σχετικά µε τις µπλούζες.

A) Ελαφρύ ένδυµα από υφασµένο γυαλιστερό µονόχρωµο ύφασµα
(100% πολυεστέρας), µε κλειστό γιακά σε κινέζικο στιλ, µε
µερικό µπροστινό άνοιγµα από το κέντρο του λαιµού έως την
αριστερή µασχάλη που κλείνει από τα δεξιά προς τα αριστερά
µε κουµπιά και θηλιές. Τα ογκώδη κουµπιά αποτελούνται από
αναδιπλωµένη ταινία από υφασµένο ύφασµα. Στριφωµένο στις
άκρες των µανικιών, στο γιακά, στο µπροστινό άνοιγµα και
στη βάση. Η βάση του ενδύµατος καθώς και οι άκρες των
µανικιών είναι στρογγυλεµένα και έχουν πλάγιες σχισµές. Το
ένδυµα είναι κοµµένο σε ίσια γραµµή και προορίζεται να καλύ-
ψει το επάνω µέρος του σώµατος µέχρι τους γοφούς. Έχει
κεντηµένο διακοσµητικό σχέδιο στο µπροστινό µέρος.

(µπλούζα)

(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 632 Α) (*)

6206 40 00

B) Ευρύχωρο ελαφρύ ένδυµα από υφασµένο γυαλιστερό τυπωτό
ύφασµα (100 % πολυεστέρας), που προορίζεται να καλύψει
το κάτω µέρος του σώµατος από τη µέση έως τους αστραγά-
λους, περιβάλλοντας το κάθε πόδι χωριστά, κοµµένο σε ίσια
γραµµή. Έχει ελαστική µέση χωρίς άνοιγµα και είναι στρι-
φωµένο µε ύφασµα απλής ύφανσης στις άκρες των σκελών. Οι
άκρες των σκελών είναι στρογγυλεµένες και έχουν πλάγιες
σχισµές.

(παντελόνι)

(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 632 Β) (*)

6204 63 18

(*) Οι φωτογραφίες έχουν καθαρά ενηµερωτικό χαρακτήρα.
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