
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1017/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Ιουνίου 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 (ΕΚ) αριθ. 796/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 9,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της
συνδυασµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον προα-
ναφερθέντα κανονισµό, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις
για την κατάταξη των εµπορευµάτων που αναφέρονται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(2) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµα-
τολογίας. 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, τα εµπορεύ-
µατα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού πρέπει να κατα-
ταγούν 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 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 εµπο-
ρευµάτων στη συνδυασµένη ονοµατολογία και δεν είναι
σύµφωνες µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού να

µπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης
από τον κάτοχό τους για µια 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 τελω-
νειακού κώδικα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου (4).

(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
προσαρτηµένου πίνακα κατατάσσονται στη συνδυασµένη ονοµατο-
λογία 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 υφαντουρ-
γικών προϊόντων κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, οι δεσµευτικές
δασµολογικές πληροφορίες που παρέχονται από τις τελωνειακές
αρχές των κρατών µελών και δεν ειναι 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 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 των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

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

Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2002.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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Περιγραφή Κωδικός Σο Αιτιολογία

(1) (2) (3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Λεπτό ράκος καθαρισµού από πλεκτό ύφασµα interlock, 100 %
πολυεστέρας, που δεν ξηλώνεται, µε διαστάσεις περίπου 21 x
21 cm. Τα τέσσερα άκρα είναι θερµοσυγκολληµένα

(ύφασµα καθαρισµού)

(βλέπε φωτογραφία αριθ. 620) (*)

6307 10 10 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την
ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, τη σηµείωση 7γ) του
τµήµατος XI, τη σηµείωση 1 του κεφαλαίου 63, καθώς και από το
κείµενο των κωδικών ΣΟ 6307, 6307 10 και 6307 10 10.

∆εδοµένου ότια τα άκρα είναι θερµοσυγκολληµένα, το εν λόγω
είδος θεωρείται ως έτοιµο. Βλέπε επίσης τις επεξηγηµατκές σηµειώ-
σεις του εναρµονισµένου συστήµατος του τµήµατος XI, γενικές
παρατηρήσεις, «Έτοιµα είδη», σηµείο 3.

Βλέπε επίσης την επεξηγηµατκή σηµείωση του εναρµονισµένου
συστήµατος της κλάσης 6307, σηµείο 1.

2. Υφασµένο πεντάκτινο αστέρι, το οποίο περιέχει µεταλλικές
κλωστές και άλλα νήµατα, παραγεµισµένο µε συνθετική ύλη, µε
διαστάσεις περίπου 8 x 8 cm. Το εν λόγω είδος φέρει σε µια
από τις ακτίνες του θηλιά ανάρτησης από κλωστή επιµεταλλω-
µένη.

(άλλα έτοιµα είδη — είδη διακόσµησης)

(βλέπε φωτογραφία αριθ. 623) (*)

6307 90 99 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την
ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, τις σηµειώσεις 7α) και
ε) του τµήµατος XI, τη σηµείωση 1 του κεφαλαίου 63, καθώς και
από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 6307, 6307 90 και 6307 90 99.

Λαµβανοµένης υπόψη της γενικότερης εµφάνισής του, το είδος
αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια ολόκληρου του
έτους και όχι αποκλειστικά ή κυρίως για τα Χριστούγεννα. Συνεπώς,
η κατάταξη στην κλάση 9505 αποκλείεται.

(*) Οι φωτογραφίες έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα.


