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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 471/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Μαρτίου 2002

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 (EΚ) αριθ. 2433/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συνδυα-
σµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον προαναφερ-
θέντα κανονισµό, 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) Για τα προϊόντα που αναγράφονται υπό τα σηµεία 1, 3, 4
και 5 του πίνακα στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού
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 στην συνδυασµένη ονοµατολογία και δεν
είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις που αναφέρονατι στα
σηµεία 1, 3, 4 και 5 στον πίνακα του παραρτήµατος του
παρόντος κανονισµού, να µπορούν να συνεχίσουν να αποτε-
λούν αντικείµενο επίκλησης από τον κάτοχό τους για µία
περίοδο εξήντα ηµερών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 12 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/
92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί
θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3), όπως τροπο-
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/
2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου (4).

(5) Για τα προϊόντα που αναγράφονται υπό τα σηµεία 2 του
πίνακα στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού είναι σκό-
πιµο, οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες οι οποίες
παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών µελών
σχετικά µε την κατάταξη των εµπορευµάτων στην συνδυα-
σµένη ονοµατολογία και δεν είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις
που αναφέρονται στα σηµεία 2 στον πίνακα του παραρτήµα-
τος του παρόντος κανονισµού, να µπορούν να συνεχίσουν
να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης από τον κάτοχό τους
κατά την διάρκεια περιόδου τριών µηνών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

(6) 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
που αναφέρονται στα σηµεία 1, 3, 4 και 5 του πίνακα στο
παράρτηµα 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.

Οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες που παρέχονται από τις
τελωνειακές αρχές των κρατών µελών και δεν είναι σύµφωνες µε τις
διατάξεις που αναφέρονται στα σηµεία 2 του πίνακα στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού µπορούν να συνεχίσουν να
αποτελούν αντικείµενο επίκλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92,
κατά τη διάρκεια περιόδου τριών µηνών.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 329 της 14.12.2001, σ. 4.
(3) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(4) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2002.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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Περιγραφή των εµπορευµάτων
Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολόγηση

(1) (2) (3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Είδος από κυψελώδη πλαστική ύλη πάχους περί-
που 4 mm (µε διαστάσεις περίπου 20 × 24 cm),
µε σχεδόν ορθογώνιο σχήµα λόγω των στρογγυλε-
µένων γωνιών του, επικαλυµµένο από τη µια
πλευρά µε πολύχρωµο τυπωτό πλεκτό ύφασµα
πάχους περίπου 0,2 mm

[τάπητας για συσκευή κατάδειξης (ποντίκι) και
παρόµοια είδη]

(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 618) (*)

6307 90 10 Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης
ονοµατολογίας, από τις σηµειώσεις 7α) και 8α) του
τµήµατος XI, τις σηµειώσεις 1 και 2α) 5) του κεφα-
λαίου 59, τις σηµειώσεις 1 και 2α) του κεφαλαίου 63
καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 6307,
6307 90 και 6307 90 10

Το είδος είναι «έτοιµο» κατά την έννοια της
σηµείωσης 7α) του τµήµατος XI διότι είναι κοµµένο
σε σχήµα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο

Η κατάταξη στο κεφάλαιο 39 αποκλείεται σύµφωνα
µε την σηµείωση 2α) 5) του κεφαλαίου 59 διότι το
πλεκτό ύφασµα δεν χρησιµεύει µόνο ως υπόθεµα.
Βλέπε επίσης τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του εναρ-
µονισµένου συστήµατος του κεφαλαίου 39, γενικές
παρατηρήσεις (πλαστικές ύλες συνδυασµένες µε υφα-
ντικές ύλες), στοιχείο δ)

Σύµφωνα µε την σηµείωση 8α) του τµήµατος XI, τα
έτοιµα είδη υπάγονται στα κεφάλαιο 61 έως 63

2. Είδος από κυψελώδη πλαστική ύλη πάχους περί-
που 4 mm (µε διαστάσεις περίπου 20 × 24 cm),
µε σχεδόν ορθογώνιο σχήµα λόγω των στρογγυλε-
µένων γωνιών του, επικαλυµµένο από τη µια µόνο
πλευρά µε µονόχρωµο πλεκτό ύφασµα πάχους
περίπου 0,2 mm

[τάπητας για συσκευή κατάδειξης (ποντίκι) και
παρόµοια είδη]

(Βλέπε φωτογραφίες αριθ. 612 A + B) (*)

3926 90 99 Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης
ονοµατολογίας, από την σηµείωση 1 του κεφαλαίου
39, την σηµείωση 1η) του τµήµατος XI, τις σηµειώ-
σεις 1 και 2α) 5) του κεφαλαίου 59 καθώς και από
το κείµενο των κωδικών ΣΟ 3926, 3926 90 και
3926 90 99

Η κατάταξη στο τµήµα ΧΙ αποκλείεται σύµφωνα µε
την σηµείωση 2α) 5) του κεφαλαίου 59 διότι το
πλεκτό ύφασµα χρησιµεύει µόνο ως υπόθεµα. Βλέπε
επίσης τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του εναρµονι-
σµένου συστήµατος του κεφαλαίου 39, γενικές
παρατηρήσεις (πλαστικές ύλες συνδυασµένες µε υφα-
ντικές ύλες), στοιχείο δ)

3. Κυψελώδης πλαστική ύλη (πολυουρεθάνη),
πάχους περίπου 4 mm, µε ορθογώνιο σχήµα (µε
διαστάσεις περίπου 20 × 21 cm), επικαλυµµένη
από τη µια πλευρά µε πολύχρωµο τυπωτό πλεκτό
ύφασµα πάχους περίπου 0,2 mm

[τάπητας για συσκευή κατάδειξης (ποντίκι) και
παρόµοια είδη]

(Βλέπε φωτογραφίες αριθ. 619) (*)

5903 20 90 Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης
ονοµατολογίας, από την σηµείωση 7α) του τµήµατος
XI, τις σηµειώσεις 1 και 2α) 5) του κεφαλαίου 59
καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 5903,
5903 20 και 5903 20 90

Το είδος δεν είναι «έτοιµο» κατά την έννοια της
σηµείωσης 7α) του τµήµατος XI διότι είναι κοµµένο
σε σχήµα ορθογώνιο

Η κατάταξη στο κεφάλαιο 39 αποκλείεται σύµφωνα
µε την σηµείωση 2α) 5) του κεφαλαίου 59 διότι το
πλεκτό ύφασµα είναι τυπωτό πολύχρωµο και ως εκ
τούτου δεν χρησιµεύει µόνο ως υπόθεµα. Βλέπε
επίσης τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του εναρµονι-
σµένου συστήµατος του κεφαλαίου 39, γενικές
παρατηρήσεις (πλαστικές ύλες συνδυασµένες µε υφα-
ντικές ύλες), στοιχείο δ)
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Περιγραφή των εµπορευµάτων
Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολόγηση

(1) (2) (3)

4. Ελαφρύ πλεκτό είδος για γυναίκες ή κορίτσια
(86 % νάυλον, 14 % ελαστάνη) µονόχρωµο, προο-
ριζόµενο να έλθει απευθείας σε επαφή µε το σώµα,
το οποίο φθάνει λίγο πιο κάτω από το στήθος και
φέρει λεπτές ρυθµιζόµενες τιράντες. Έχει µεγάλη
λαιµόκοψη στο µπροστινό και πίσω µέρος, χωρίς
άνοιγµα. Η λαιµόκοψη και οι µασχάλες έχουν
ραµµένες λωρίδες πλεκτού υφάσµατος

Το εν λόγω είδος φέρει πλάγια φύλλα υφάσµατος
πλεκτά, ποικίλης ελαστικότητος καθώς επίσης και
ελαστική ενίσχυση στο µπροστινό µέρος

Υπάρχει ραφή ακριβώς κάτω από το στήθος, ενι-
σχυµένη εσωτερικά, η οποία διαγράφει τη φυσική
γραµµή του στήθους

Υπάρχει ελαστική λωρίδα πλάτους περίπου 2 cm
στο κατώτερο άκρο του ενδύµατος που εξασφαλί-
ζει την εφαρµογή του εν λόγω ενδύµατος στο
σώµα

(Στηθόδεσµος)

(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 615) (*)

6212 10 90 Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης
ονοµατολογίας, από την σηµείωση 2α) του κεφαλαίου
61 καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 6212,
6212 10 και 6212 10 90

Η ελαστική ενίσχυση στο µπροστινό µέρος, η οποία
σφίγγει το ύφασµα και συντελεί στο κυρτό σχήµα των
κοιλοτήτων, οδηγεί στον διαχωρισµό του στήθους, το
οποίο είναι χαρακτηριστικό των στηθοδέσµων

Η ραφή διαγράφει την γραµµή του στήθους και σφίγ-
γει το ύφασµα για τον σχηµατισµό των κοιλοτήτων
του στήθους

Η ενίσχυση της ραφής στο εσωτερικό του ενδύµατος
χρησιµεύει ως στήριγµα και µαζί µε τα ελαστικά πλά-
για φύλλα υφάσµατος παρέχει την απαιτούµενη
υποστήριξη για τους στηθόδεσµους, σύµφωνα µε τις
επεξηγηµατικές σηµειώσεις του εναρµονισµένου
συστήµατος που αναφέρονται στην κλάση 6212,
πρώτη παράγραφος

5. Έτοιµο είδος ορθογωνίου σχήµατος (µε διαστάσεις
περίπου 110 × 160 cm), από υφαντική ύλη
(100 % βαµβάκι). Οι δύο µικρότερες πλευρές του
εν λόγω είδους είναι στερεωµένες, κατά το πλάτος
του υφάσµατος, σε κάθε άκρο µιας ξύλινης
ράβδου (µήκους περίπου 110 cm) µέσω πλεκτών
σχοινιών. Τα σχοινιά έχουν διαφορετικά µήκη και
προσδίδουν στο ύφασµα ένα ασύµµετρο σχήµα.
Στο πάνω µέρος της ξύλινης ράβδου βρίσκεται
διάταξη στερέωσης που αποτελείται από δύο πλε-
κτά σχοινιά και ένα µεταλλικό δακτύλιο που επι-
τρέπει την ανάρτηση του είδους π.χ. σε ένα άγκρι-
στρο. Το εν λόγο είδος δεν διαθέτει καθορισµένο
χώρο για κάθισµα

(είδος παρόµοιο µε αιώρα)

(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 617) (*)

6306 91 00 Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης
ονοµατολογίας, από τις σηµειώσεις 7ε) και 8α) του
τµήµατος XI, την σηµείωση 1 του κεφαλαίου 63
καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 6306 και
6306 91 00

Τα άλλα έτοιµα υφαντουργικά είδη υπάγονται στο
κεφάλαιο 63 σύµφωνα µε τη σηµείωση 8 α) του
τµήµατος ΧΙ και την σηµείωση 1 του κεφαλαίου 63

Σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες 1 και 6 το εν
λόγω είδος κατατάσσεται ως είδος για κατασκήνωση
διότι, σύµφωνα µε τα αντικειµενικά χαρακτηριστικά
του, αποτελείται από ύφασµα ορθωγωνίου σχήµατος
το οποίο είναι αναρτηµένο από τις δύο πλευρές µε
πλεκτά σχοινιά και γι’ αυτόν τον λόγο λαµβάνει το
σχήµα του σώµατος του ατόµου που κάθεται ή
ξαπλώνει σε αυτό καθότι το προϊόν δεν διαθέτει καθο-
ρισµένο χώρο για κάθισµα. Το είδος µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο

Συνεπώς, το είδος πρέπει να καταταγεί όπως οι αιώ-
ρες ως «είδος για κατασκήνωση» στην κλάση 6306.
Βλέπε επίσης τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του εναρ-
µονισµένου συστήµατος της κλάσης 6306, σηµείο
(5), σύµφωνα µε τις οποίες τα είδη για κατασκήνωση
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων και τις αιώρες. Εξάλ-
λου, σύµφωνα µε τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του
εναρµονισµένου συστήµατος της κλάσης 9403 (άλλα
έπιπλα), σηµείο (ε), οι αιώρες αποκλείονται από την
κλάση 9403 και υπάγονται, µε βάση την ύλη από την
οποία αποτελούνται, στους κωδικούς 6306 ή 5608
(δίχτυα έτοιµα)

(*) Οι φωτογραφίες έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα.
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