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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 709/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Απριλίου 2000
για κατάταξη εµπορευµάτων στη συνδυασµένη ονοµατολογία
να µπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείµενο
επίκλησης από τον κάτοχό τους για µία περίοδο εξήντα
ηµερών 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 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 955/1999 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (4).

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
για το κοινό δασµολόγιο (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2626/1999 της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συνδυασµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον προαναφερθέντα κανονισµό, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις για
την κατάταξη του εµπορεύµατος που αναφέρονται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας. 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 κανόνες 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 παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού πρέπει να καταταγεί στον
αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται στη στήλη 2 βάσει
των διατάξεων της στήλης 3.

(4)

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 κοινοτικής 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 του παρόντος κανονισµού,

(5)

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 αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται στη στήλη 2 του εν λόγω
πίνακα.
Άρθρο 2
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
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 για µια περίοδο εξήντα ηµερών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 12 φπαράγραφος 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 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 321 της 14.12.1999, σ. 3.

(3) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(4) ΕΕ L 119 της 7.5.1999, σ. 1.
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Περιγραφή εµπορευµάτων

Κατάταξη
Κωδικός ΣΟ

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

1. Μονόχρωµο πλεκτό ένδυµα (95 % βαµβάκι, 5 %
ελαστάν), µε περισσότερο από δέκα σειρές βρόχους κατά γραµµικό εκατοστόµετρο σε κάθε
κατεύθυνση, που υπολογίζονται σε επιφάνεια τουλάχιστον 10 εκατοστόµετρα επί 10 εκατοστόµετρα. Είναι ευθείας κοπής, προοριζόµενο να καλύψει το πάνω µέρος του σώµατος, φθάνοντας µέχρι
κάτω από τη µέση (59 cm) µε µόνο ένα κοντό
µανίκι

6106 10 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, τη σηµείωση 4 του κεφαλαίου 61, καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ
6106, και 6106 10 00
Βλέπε επίσης τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας της κλάσης 6106 σχετικά
µε τις µπλούζες
Λαµβάνοντας υπόψη την κοπή του και το πολύ βαθύ
ντεκολτέ, το εν λόγω ένδυµα πρέπει να καταταγεί ως
µπλούζα

Έχει ασυµµετρικό και πολύ βαθύ ντεκολτέ χωρίς
άνοιγµα
Στο µπροστινό µέρος είναι διακοσµηµένο µε
κέντηµα στη λαιµόκοψη και στο µανίκι
Έχει επίσης υφασµένες ταινίες ραµµένες στη λαιµόκοψη και στη άκρη του µανικιού και φέρει
στρίφωµα στη βάση του ενδύµατος
(Μπλούζα)
(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 593) (*)
2. Μονόχρωµο ένδυµα από χοντρό πλεκτό ύφασµα,
που φέρει φάσα κατά µήκος του (100 % βαµβάκι),
ευθείας κοπής, προοριζόµενο να καλύψει το πάνω
µέρος του σώµατος, φθάνοντας µέχρι κάτω από τη
µέση (62 cm), µε κοντά µανίκια

6110 20 99

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας καθώς και από το κείµενο
των κωδικών ΣΟ 6110, 6110 20 και 6110 20 99
Βλέπε επίσης τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας της κλάσης 6110

Έχει λαιµόκοψη σε σχήµα V χωρίς άνοιγµα και
διακοσµητικό κέντηµα στο µπροστά µέρος

Λαµβάνοντας υπόψη την γενική εµφάνιση του ενδύµατος και την φύση του υφάσµατος απ’ το οποίο
είναι κατασκευασµένο, το συγκεκριµένο ένδυµα πρέπει να καταταγεί ως ένδυµα παρόµοιο µε πουλόβερ

Οι άκρες των µανικιών, η λαιµόκοψη και η βάση
του ενδύµατος είναι στριφωµένα
(ένδυµα παρόµοιο µε πουλόβερ)
(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 595) (*)
3. Πολύχρωµο ένδυµα κατασκευασµένο από βελούδινο πλεκτό ύφασµα από τεχνητές και συνθετικές
ίνες (80 % βισκόζη, 20 % πολυεστέρας), που έχει
περισσότερο από δέκα σειρές βρόχους κατά γραµµικό εκατοστόµετρο σε κάθε κατεύθυνση, που
υπολογίζονται σε επιφάνεια τουλάχιστον 10 εκατοστόµετρα από 10 εκατατοστόµετρα

6110 30 99

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, τη σηµείωση 1 και 9 δεύτερη παράγραφος του κεφαλαίου 61, καθώς και από
το κείµενο των κωδικών ΣΟ 6110, 6110 30 και
6110 30 99

Το εν λόγω ένδυµα είναι εφαρµοστής κοπής και
καλύπτει το πάνω µέρος του σώµατος µέχρι κάτω
από τη µέση

Βλέπε επίσης τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του εναρµονισµένου συστήµατος της κλάσης 6109 καθώς και
τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις της συνδυασµένης
ονοµατολογίας της κλάσης 6110

Έχει µακριά, στενά, µανίκια, στρογγυλή λαιµόκοψη χωρίς άνοιγµα και διακοσµητικό σχέδιο στο
µπροστινό µέρος

Λαµβάνοντας υπόψη την απουσία διάταξης κλεισίµατος, το συγκεκριµένο ένδυµα δεν µπορεί να καταταγεί
ως µπλούζα της κλάσης 6106

Η λαιµόκοψη και οι άκρες των µανικιών φέρουν
τελείωµα από λωρίδα πλεκτού υφάσµατος και η
βάση του ενδύµατος είναι στριφωµένη
(Ένδυµα παρόµοιο µε πουλόβερ)
(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 585) (*)

5.4.2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 84/5

Περιγραφή εµπορευµάτων

Κατάταξη
Κωδικός ΣΟ

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

4. Στενό, πλεκτό, ριγέ ένδυµα (πάχος: 1,5 mm,
70 % ακρυλικό, 30 % πολυεστέρας), που προορίζεται να καλύψει το πάνω µέρος του σώµατος,
φθάνοντας µέχρι τη µέση (51 cm). ∆εν έχει µανίκια και φέρει φάσα κατά το µήκος του
Έχει στρογγυλή λαιµόκοψη χωρίς άνοιγµα. Έχει
πλεκτό τελείωµα στην λαιµόκοψη και στις µανικοκολλήσεις
(Ένδυµα παρόµοιο µε πουλόβερ)
(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 589) (*)

(*) Οι φωτογραφίες έχουν απλώς ενδεικτικό χαρακτήρα.

6110 30 99

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, τη σηµείωση 1 και 9 δεύτερη παράγραφος του κεφαλαίου 61, καθώς και από
το κείµενο των κωδικών ΣΟ 6110, 6110 30 και
6110 30 99
Βλέπε επίσης τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας της κλάσης 6110
Λαµβανοµένου υπόψη του βάρους του ενδύµατος και
του πάχους του ενδύµατος και του πάχους του, το εν
λόγω ένδυµα δεν µπορεί να καταταγεί ως φανελάκι
της κλάσης 6109
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