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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2180/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Νοεµβρίου 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. 2031/2001 της Επιτροπής (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, τα εµπορεύ-
µατα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού πρέπει να κατατα-
γούν 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
κάτοχο 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 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 προσαρτηµέ-
νου πίνακα κατατάσσονται στη συνδυασµένη ονοµατολογία στον
αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται στη στήλη 2 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, 9 Νοεµβρίου 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 279 της 23.10.2001, σ. 1. (4) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17.
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Περιγραφή των εµπορευµάτων
Κατάταξη
Κωδικός ΣΟ

Αιτιολογία

(1) (2) (3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προϊόν που παρουσιάζεται µε τη µορφή τάπητα που είναι κατα-
σκευασµένος από υφαντική ύλη (65 % πολυεστέρας και 35 % βαµ-
βάκι) και ο οποίος έχει σχήµα τετράγωνο και διαστάσεις
70 × 70 cm περίπου.

Με τον τάπητα αυτό, που είναι παραγεµισµένος µε πολυεστερικές
ίνες παρέχονται δύο εύκαµπτες πλαστικές ράβδοι επενδυµένες µε
αφδώδες πλαστικό και υφασµάτινο κάλυµα. Αυτές οι ράβδοι που
έχουν η καθεµία µήκος 1,5 m µπορούν να προσαρµοσθούν στις
άκρες του τάπητα.

Τα ακόλουθα εξαρτήµατα προορίζονται να αναρτηθούν στις πλαστι-
κές ράβδους:

— ένας καθρέπτης κατασκευασµένος από υφαντικές ύλες και από
πλαστικό,

— µια κουδουνίστρα από πλαστική ύλη,

— ένα άνθος από υφαντική ύλη που περιέχει ηλεκτρονική διάταξη,
η οποία όταν πιέζεται παράγει µουσικούς ήχους.

Το προϊόν αυτό προορίζεται για παιδιά ηλικίας µέχρι δέκα µηνών.

Βλέπε απεικόνιση A (*)

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

Το προϊόν θεωρείται ως παιχνίδι από υφαντική ύλη, λόγω της
παρουσίας των παιχνιδιών και της χρήσης για την οποία προορίζεται

Προϊόν που παρουσιάζεται µε τη µορφή τάπητα που είναι κατα-
σκευασµένος από υφαντική ύλη και παραγεµισµένος µε αφρώδες
πλαστικό. Ο τάπητας αυτός αποτελείται από τέσσερα τµήµατα τα
οποία µπορούν να συνδεθούν µε διάφορους τρόπους µέσω διατά-
ξεων κλεισίµατος «velcro».

Τα τρία τµήµατα του τάπητα έχουν παράθυρα τα οποία περιλαµβά-
νουν τα ακόλουθα εξαρτήµατα:

— έναν καθρέπτη από πλαστική ύλη,

— µια µπάλα από υφαντική ύλη που περιέχει µια κουδουνίστρα,

— ένα αστέρι από υφαντική ύλη το οποίο, όταν πιέζεται, παράγει
ήχους,

— µια σακούλα από πλαστική ύλη που προορίζεται να πληρωθεί µε
νερό και η οποία περιέχει ψάρια από πλαστική ύλη,

— αναπαραστάσεις ζώων. Το τµήµα αυτό του τάπητα περιλαµβάνει
εξάλλου ζώα, τα οποία παρουσιάζονται υπό µορφή οµοιωµάτων
στρογγυλού σχήµατος, κατασκευασµένα από υφαντική ύλη και
τα οποία φέρουν ηλεκτρονική διάταξη µε την οποία αναπαράγε-
ται η φωνή του αντιστοίχου ζώου.

Ένα από τα τµήµατα αυτά αποτελείται από τάπητα κατασκευασµένο
από υφαντική ύλη που φέρει εξαρτήµατα τα οποία έχουν τη µορφή
γεωµετρικών σχηµάτων.

Τα εξαρτήµατα αυτά προσαρµόζονται στα τµήµατα του τάπητα µε
διατάξεις κλεισίµατος «velcro» ή µε κορδόνια από υφαντική ύλη.

Το προϊόν αυτό προορίζεται για παιδιά ηλικίας µέχρι δεκαοκτώ
µηνών.

Βλέπε απεικόνιση B (*)

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

Το προϊόν θεωρείται ως παιχνίδι από υφαντική ύλη, λόγω της
παρουσίας των παιχνιδιών και της χρήσης για την οποία προορίζεται

(*) Οι φωτογραφίες έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα.
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