
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 384/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 22ας Απριλίου 2013 

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβου 
λίου, 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 ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης 
ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον 
αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που 
αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

(2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενι 
κούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματο 
λογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε 
κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν 
μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν κάποια νέα υποδιαίρεση 
και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την 
εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις 
εμπορευματικές συναλλαγές. 

(3) Κατ’ εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων τα εμπορεύματα 
που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται 
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπαχ 
θούν στους κωδικούς ΣΟ που εμφαίνονται στη στήλη 2, για 
τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω 
πίνακα. 

(4) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, με την επιφύλαξη των 
μέτρων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα 
συστήματα διπλού ελέγχου και την εκ των προτέρων και εκ 
των υστέρων επιτήρηση των υφαντουργικών προϊόντων που 
εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κάτοχος δεσμευτικών 

δασμολογικών πληροφοριών σχετικά με την κατάταξη εμπο 
ρευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί από τις τελωνειακές αρχές κρατών μελών αλλά δεν 
είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνε 
χίσει να τις επικαλείται επί 60 ημέρες, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτω 
βρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδι 
κα ( 2 ). 

(5) Η επιτροπή τελωνειακού κώδικα δεν εξέδωσε γνώμη εντός 
των χρονικών ορίων που έθεσε ο πρόεδρός της, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που 
παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονο 
ματολογία στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη 2 του 
εν λόγω πίνακα. 

Άρθρο 2 

Με την επιφύλαξη των μέτρων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
σχετικά με τα συστήματα διπλού ελέγχου και την εκ των προτέρων 
και εκ των υστέρων επιτήρηση των υφαντουργικών προϊόντων που 
εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δεσμευτικές δασμολογικές 
πληροφορίες που εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές κρατών 
μελών και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορούν 
να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για περίοδο 60 ημερών δυνάμει 
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 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

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

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2013. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής
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( 1 ) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

Είδος που έχει σχήμα κυλίνδρου διαμέτρου περίπου 
7 mm και μήκους περίπου 130 mm και το οποίο 
αποτελείται από ένα εξωτερικό στρώμα χαρτιού που 
συγκρατεί τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία: 

— τρία φίλτρα από ίνες οξικής κυτταρίνης με 
ενεργό άνθρακα [C], 

— τέσσερα φίλτρα από ίνες οξικής κυτταρίνης που 
περιέχουν επίσης εμποτισμένες ίνες (εμποτισμέ 
νες με συγκολλητική ουσία η οποία δεν διεισ 
δύει στα εσωτερικά στρώματα των ινών) [Ι], 

— δύο φίλτρα από ίνες οξικής κυτταρίνης [A], 

— τέσσερα συστατικά στοιχεία από αρωματικό 
καπνό ανατολικού τύπου του είδους που χρησι 
μοποιείται στα τσιγάρα [Τ]. 

Οι ίνες οξικής κυτταρίνης στα διαφορετικά φίλτρα 
[C, I, A] είναι παράλληλα προσανατολισμένες 
μεταξύ τους. Οι ίνες σχηματίζουν ένα ευέλικτο, 
σπογγώδες σώμα ομοιόμορφου πάχους, και μπο 
ρούν εύκολα να διαχωριστούν και να αποσπαστούν. 

Στο εσωτερικό του κυλίνδρου, τα συστατικά στοι 
χεία τοποθετούνται με την ακόλουθη σειρά: 

— C (μήκους περίπου 6 mm), 

— I (μήκους περίπου 10 mm), 

— T (μήκους περίπου 10 mm), 

— Α (μήκους περίπου 13 mm), 

— T (μήκους περίπου 10 mm), 

— I (μήκους περίπου 10 mm), 

— C (μήκους περίπου 12 mm), 

— I (μήκους περίπου 10 mm), 

— T (μήκους περίπου 10 mm), 

— A (μήκους περίπου 13 mm), 

— T (μήκους περίπου 10 mm), 

— I (μήκους περίπου 10 mm), 

— C (μήκους περίπου 6 mm). 

5601 22 10 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 
1, 4 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης 
ονοματολογίας καθώς και από το κείμενο των κωδι 
κών ΣΟ 5601, 5601 22 και 5601 22 10. 

Το είδος περιέχει περισσότερα συστατικά στοιχεία 
φίλτρου παρά καπνού. Ο καπνός ενδέχεται να παρα 
μένει τοποθετημένος μεταξύ δύο φίλτρων και, ως εκ 
τούτου, να μην καίγεται, αλλά να χρησιμοποιείται 
μόνο ως αρωματικό συστατικό τσιγάρων. Ο καπνός 
αποτελεί μόνο το ένα τρίτο περίπου του όγκου του 
είδους. Συνεπώς, τα διαφορετικά φίλτρα προσδίδουν 
στο είδος τον ουσιώδη χαρακτήρα του κατά την 
έννοια του γενικού κανόνα 3 στοιχείο β). 

Οι απλές ίνες οξικής κυτταρίνης [A] μαζί με τις 
εμποτισμένες [Ι] αντιπροσωπεύουν υψηλότερο 
ποσοστό κατά βάρος και κατ’ όγκο από ό,τι οι 
ίνες οξικής κυτταρίνης με ενεργό άνθρακα [C]. 
Κατά συνέπεια, τα φίλτρα που αποτελούνται από 
τις απλές και τις εμποτισμένες ίνες οξικής κυτταρί 
νης [A, I] προσδίδουν στο είδος τον ουσιώδη χαρα 
κτήρα του κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 
στοιχείο β). 

Τα φίλτρα που αποτελούνται από τις απλές και τις 
εμποτισμένες ίνες οξικής κυτταρίνης [A, I] δεν δια 
θέτουν την απαιτούμενη συνοχή και αντοχή. Συνε 
πώς, η κατάταξη στην κλάση 5602 ως «πίλημα» ή 
στην κλάση 5603 ως «υφάσματα μη υφασμένα» 
αποκλείεται. 

Τα φίλτρα που αποτελούνται από τις απλές και τις 
εμποτισμένες ίνες οξικής κυτταρίνης [A, I] δεν είναι 
κατασκευασμένα από «ύφασμα» κατά την έννοια της 
σημείωσης 1 του κεφαλαίου 63. Κατά συνέπεια, η 
κατάταξη στην κλάση 6307 αποκλείεται. 

Στα φίλτρα που αποτελούνται από τις απλές και τις 
εμποτισμένες ίνες οξικής κυτταρίνης [A, I], οι ίνες 
είναι προσανατολισμένες παράλληλα μεταξύ τους. 
Κατά συνέπεια, αποκλείεται η κατάταξη των φίλτρων 
στην κλάση 5601 ως «είδη από βάτες». 

Δεδομένου ότι τα φίλτρα που αποτελούνται από τις 
απλές και τις εμποτισμένες ίνες οξικής κυτταρίνης 
[A, I] δεν είναι δυνατόν να καταταγούν σε καμία 
κλάση σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες 1 έως 3 
για την ερμηνεία της ΣΟ, πρέπει να καταταγούν κατ’ 
εφαρμογή του γενικού κανόνα 4 στην κλάση που 
αναφέρεται στα περισσότερο ανάλογα είδη. 

Δεδομένου ότι οι ίνες μπορούν εύκολα να διαχωρι 
στούν και να αποσπαστούν, και αποτελούν ένα ευέ 
λικτο, σπογγώδες σώμα ομοιόμορφου πάχους, η 
εξωτερική όψη τους είναι αυτή της βάτας. Κατά 
συνέπεια, τα φίλτρα [A, I] πρέπει να καταταγούν 
στην κλάση 5601 (βλέπε επίσης τη γνωμοδότηση 
δασμολογικής κατάταξης του ΕΣ σύμφωνα με την 
οποία «ράβδοι για την κατασκευή φίλτρων τσιγά 
ρων» κατατάσσονται στη διάκριση 5601 22).
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(1) (2) (3) 

Η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία των διαφόρων 
υλικών του είδους έχει ως εξής: 

— C: περίπου 17 %, 

— Ι: περίπου 16 %, 

— Α: περίπου 8 %, 

— T: περίπου 41 %, 

— χαρτί: περίπου 18 %. 

Το είδος προορίζεται να τεμαχιστεί και να χρησιμο 
ποιηθεί στην παραγωγή φίλτρων τσιγάρων. Δεν είναι 
προφανής από τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του 
είδους ο τρόπος τεμαχισμού του. 

(Βλέπε φωτογραφίες αριθ. 664 A και B) (*) 

Ο εμποτισμός των ινών οξικής κυτταρίνης [Ι] δεν 
αποκλείει την κατάταξη στην κλάση 5601, διότι η 
συγκολλητική ουσία δεν διεισδύει στα εσωτερικά 
στρώματα των ινών [βλέπε τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις του ΕΣ για την κλάση 5601, σημείο 
A, τέταρτο εδάφιο]. 

Κατά συνέπεια, το είδος πρέπει να καταταγεί στον 
κωδικό ΣΟ 5601 22 10 ως «είδος από βάτες από 
συνθετικές ή τεχνητές ίνες». 

(*) Οι φωτογραφίες έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. 

664 A 664 B
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