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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 347/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Φεβρουαρίου 2001

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. 2559/2000 (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) Είναι σκόπιµο, 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 το
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισµός να µπορούν να

συνεχίσουν να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης από τον
κάτοχό τους κατά τη διάρκεια περιόδου τριών µηνών,
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 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 πίνακα του
παραρτήµατος κατατάσσεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία στον
αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται στη στήλη 2 του εν λόγω
πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες που παρέχονται από τις
τελωνειακές αρχές των κρατών µελών και δεν είναι σύµφωνες µε το
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισµός 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.

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

Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2001.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. (3) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 293 της 22.11.2000, σ. 1. (4) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17.
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Περιγραφή εµπορευµάτων
Κατάταξη

Κωδικός ΣΟ
Αιτιολογία

(1) (2) (3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Τέσσερα είδη συσκευασµένα µαζί για τη λιανική πώληση που αποτε-
λούνται από:

Τα τέσσερα αυτά είδη δεν µπορούν να θεωρηθούν ως «εµπορεύµατα που
παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση» δεδοµέ-
νου ότι δεν ικανοποιούν µια συγκεκριµένη ανάγκη ούτε χρησιµεύουν για
την άσκηση συγκεκριµένης δραστηριότητας.

α) Παιδικό µονόχρωµο ένδυµα από δικτυωτό πλεκτό ύφασµα το
οποίο προορίζεται να καλύψει το κάτω µέρος του σώµατος από τη
µέση έως το πάνω µέρος του (100 % συνθετικές ίνες). Φέρει
λάστιχο στη µέση, δύο διακοσµητικές ταινίες τοποθετηµένες στη
ζώνη, η µία από πλεκτό δίχτυ και η άλλη από πλεκτές 100 %
συνθετικές ίνες.

Οι άκρες του ενδύµατος δεν είναι στριφωµένες.

Το ένδυµα φέρει στο µπροστινό µέρος πλεκτό δίχτυ σε σχήµα
λουλουδιού για διακοσµητικούς σκοπούς.

(φούστα)

(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 610 Α) (*)

6104 53 00 Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για
την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας καθώς και από το κείµενο
των κωδικών ΣΟ 6104 και 6104 53 00.

Η σηµείωση 1 ε) του κεφαλαίου 95 εξαιρεί τα ενδύµατα µεταµφίεσης από
υφαντικές ύλες των κεφαλαίων 61 και 62.

Βλέπε επίσης της επεξηγηµατική σηµείωση του εναρµονισµένου συστήµα-
τος σηµείο Α. 3 της κλάσης 9505.

β) Πλαστική ράβδος που φέρει µεταλλικό αστέρι και διακόσµηση µε
φτερά.

(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 610 Β) (*)

9503 90 32 Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για
την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας καθώς και από το κείµενο
των κωδικών ΣΟ 9503, 9503 90 και 9503 90 32.

γ) Ζεύγος υποδηµάτων χορού (παιχνίδι) µε το πάνω µέρος από υφα-
ντικές ύλες, τα οποία φέρουν λάστιχο γύρω από την άκρη του
πάνω µέρους και σε όλο το πλάτος του υποδήµατος, διακοσµη-
µένα µε κορδέλα. Τα πέλµατα των υποδηµάτων είναι από πλαστική
ύλη.

Στο προστινό µέρος του κάθε υποδήµατος χορού (παιχνίδι) υπάρ-
χει ροζέτα κατασκευασµένη από πλεκτό δίχτυ και φιόγκος από
100 % συνθετικές ίνες.

(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 610 Γ) (*)

9503 90 37 Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για
την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, τη σηµείωση 1 ζ) του
κεφαλαίου 64 καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 9503,
9503 90 και 9503 90 37.

Τα υποδήµατα χορού (παιχνίδι) δεν θεωρούνται ως υποδήµατα υπαγόµενα
στο κεφάλαιο 64 λόγω της σύσφιξης που παρέχεται από το λάστιχο γύρο
από την άκρη του πάνω µέρους του υποδήµατος χορού (παιχνίδι) και σε
όλο το πόδι. Οι χρησιµοποιούµενες υφαντικές ύλες δεν θα άντεχαν σε
κανονική χρήση του υποδήµατος αυτού ως υπόδηµα χορού.

δ) Σακίδιο χεριού από διαφανή φύλλα πλαστικών υλών που φέρει
στο προστινό µέρος τυπωµένο σχέδιο. Κλείνει µε διάταξη ολί-
σθησης (φερµουάρ) και έχει λουρί συγκράτησης από τον ώµο (που
δεν ρυθµίζεται). Φέρει διακοσµήσεις στις άκρες.

∆ιαστάσεις 16 × 13,5 × 4,5 cm

(Σακίδιο χεριού)

(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 610 ∆) (*)

4202 22 10 Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για
την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας καθώς και από το κείµενο
των κωδικών ΣΟ 4202, 4202 22 και 4202 22 10.

Η σηµείωση 1 δ) του κεφαλαίου 95 εξαιρεί τους σάκους για είδη αθλητι-
σµού και τις άλλες συσκευασίες των κλάσεων 4202, 4303 και 4304.

2. Τρία είδη συσκευασµένα µαζί για τη λιανική πώληση που αποτελού-
νται από:

α) Υφασµένο φόρεµα για παιδιά µε λαιµόκοψη σχήµατος V (100 %
συνθετικές ίνες), χωρίς άνοιγµα.

Το ύφασµα του µπούστου καλύπτεται από πλεκτή δαντέλα. Έχει
κοντά µανίκια τα οποία φέρουν λάστιχο στις άκρες. Η λαιµόκοψη,
οι άκρες των µανικιών και η βάση του ενδύµατος δεν είναι στριφω-
µένες.

β) ∆ύο συµπληρώµατα του φορέµατος από πλεκτό, αποτελούµενα
από πλεκτό βέλο και µπουκέτο από υφαντικές ύλες (100 % συνθε-
τικές ίνες).

Τα αγαθά αυτά είναι συσκευασµένα σε ενιαία συσκευασία και
παρουσιάζονται ως σύνολο ενδυµάτων µεταµφίεσης για παιδιά.

(Φόρεµα)

(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 611) (*)

6204 43 00 Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1, 3 β) και 6
για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας καθώς και από το
κείµενο των κωδικών 6204 και 6204 43 00.

Η σηµείωση 1 ε) του κεφαλαίου 95 εξαιρεί τα ενδύµατα µεταµφίεσης από
υφαντικές ύλες των κεφαλαίων 61 και 62.

Βλέπε επίσης την επεξηγηµατική σηµείωση του εναρµονισµένου συστήµα-
τος σηµείο Α. 3 της κλάσης 9505.
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Περιγραφή εµπορευµάτων
Κατάταξη

Κωδικός ΣΟ
Αιτιολογία

(1) (2) (3)

3. Σανδάλι που έχει το εξωτερικό πέλµα από καουτσούκ, του οποίου το
ύψος του τακουνιού, που περιλαµβάνει και το πέλµα είναι κατώτερο
των 3 cm, µε εσωτερικά πέλµατα µήκους ίσου ή ανώτερου των
24 cm. Το µεγαλύτερο τµήµα της εξωτερικής επιφάνειας του πάνω
µέρους αποτελείται από λουρίδες από δέρµα φοδραρισµένες µε ύφα-
σµα υφασµένο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες. Τρεις λουρίδες από
υφαντική ύλη κλείνουν στο µπροστινό µέρος του ποδιού µε διάταξη
κλεισίµατος τύπου «velcro».

(Βλέπε φωτογραφίες 609 Α + Β) (*)

6403 99 33 Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για
την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, τη σηµείωση 4 του
κεφαλαίου 64, τη συµπληρωµατική σηµείωση 1 του κεφαλαίου 64 καθώς
και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 6403 6403 99 και 6403 99 33.

Το εν λόγω σανδάλι δεν µπορεί να καταταγεί ως «υπόδηµα αθλητισµού»
σύµφωνα µε τη σηµείωση διακρίσεων 1 του κεφαλαίου 64.

Επίσης δεν µπορεί να θεωρηθεί ως υπόδηµα «που προορίζεται για την
άσκηση αθλητικής δραστηριότητας» σύµφωνα µε τον ορισµό των «υποδη-
µάτων ειδικής τεχνολογίας» επειδή, µεταξύ άλλων, το πάνω µέρος του εν
λόγω υποδήµατος δεν εξασφαλίζει τη σταθερότητα του ποδιού µέσα στο
υπόδηµα.

4. Υπόδηµα δωµατίου του οποίου το πάνω µέρος αποτελείται από πλεκτό
ύφασµα βελούδο, µε ραµµένη φάσα-λάστιχο που καλύπτει τον αστρά-
γαλο και το οποίο φέρει κεφάλι ζώου (πίθηκος) ραµµένο στο φόντι
κατασκευασµένο από την ίδια ύλη µε εκείνη του υπολοίπου του πάνω
µέρους.

Το πέλµα αποτελείται από στρώση εύκαµπτης κυψελώδους πλαστικής
ύλης η οποία είναι τοποθετηµένη ανάµεσα σε δύο στρώσεις από
υφαντική ύλη.

Η εξωτερική υφαντική στρώση είναι κατασκευασµένη από ανθεκτική
υφαντική ύλη και φέρει κουκίδες PVC. Η εξωτερική υφαντική ύλη
(περίπου 80 % της επιφάνειας του εξωτερικού πέλµατος) και οι κουκί-
δες PVC (περίπου 20 % της επιφάνειας του εξωτερικού πέλµατος)
έρχονται σε επαφή µε το έδαφος.

(Βλέπε φωτογραφίες 608 Α + Β) (*)

6405 20 91 Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για
την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, τη σηµείωση 4 β) του
κεφαλαίου 64, τη συµπληρωµατική σηµείωση 2 του κεφαλαίου 64 καθώς
και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 6405, 6405 20 και 6405 20 91.

Η εξωτερική στρώση από υφαντική ύλη έχει τα χαρακτηριστικά της
αντοχής ή/και της στερεότητας που συνήθως απαιτούνται για την κανο-
νική χρήση του εξωτερικού πέλµατος.

Λαµβάνοντας υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά το εξωτερικό πέλµα πρέπει
να θεωρηθεί ως πέλµα από υφαντική ύλη.

(*) Οι φωτογραφίες έχουν απλώς ενδεικτικό χαρακτήρα.
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