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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 442/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Φεβρουαρίου 2000
για την κατάταξη εµπορευµάτων στη συνδυασµένη ονοµατολογία
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 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
και το κοινό δασµολόγιο (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 254/2000 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, 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

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον 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 που προσαρτηµένου
πίνακα 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 Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 28 της 3.2.2000, σ. 16.

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

Περιγραφή εµπορευµάτων

Κατάταξη
(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

1. Αλυσίδες ερπύστριας από βουλκανισµένο καουτσούκ, ενισχυµένες µε µεταλλικές ράβδους και
χαλύβδινα σύρµατα.

4016 99 82

Αυτές οι αλυσίδες ερπύστριας χρησιµοποιούνται
π.χ. στις µηχανές και τα µηχανήµατα εργοταξίου,
στα οχήµατα που είναι κατασκευασµένα για τη
διευθέτηση και τη συντήρηση των διαδροµών στο
χιόνι ή στις γεωργικές µηχανές.

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1, 3β) και 6 για την ερµηνεία της
συνδυασµένης ονοµατολογίας, από τη σηµείωση 1α)
του τµήµατος XVI, από τη σηµείωση 2α) του τµήµατος XVII και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 4016,
4016 99 και 4016 99 82.
Τα χαλύβδινα σύρµατα και οι µεταλλικές ράβδοι δεν
συνδέονται µεταξύ τους και περιβάλλονται εξολοκλήρου από βουλκανισµένο καουτσούκ. Τα µεταλλικά
µέρη δεν συνιστούν ανεξάρτητη αλυσίδα ερπύστριας

Τα µεταλλικά µέρη χρησιµεύουν αποκλειστικά για
την ενίσχυση και την κατεύθυσνη της αλυσίδας
ερπύστριας.
Βλέπε απεικόνιση Α (*)
2. Καινούργια οχήµατα µε τρεις τροχούς, που έχουν
δίχρονο κινητήρα µε κυλινδρισµό 49,8 cm3, ο
οποίος λειτουργεί µε ανάφλεξη µε ηλεκτρικό σπινθήρα, και τα οποία είναι εφοδιασµένα µε διαφορικό και µε κιβώτιο ταχυτήτων που διαθέτει τέσσερις ταχύτητες και µία όπισθεν.

8704 31 91

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 8704, 8704 31 και 8704 31 91.

9503 90 32

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας από τη σηµείωση 2υ) του
κεφαλαίου 39, καθώς και από το κείµενο των
κωδικών ΣΟ 9503, 9503 90 και 9503 90 32.

Τα οχήµατα αυτά έχουν κουβούκλιο (καµπίνα)
µέσα στο οποίο υπάρχει κάθισµα που προορίζεται
µόνο για τον οδηγό καθώς και όργανα ελέγχουχειρισµού που είναι προσαρµοσµένα στο τιµόνι.
Τα εν λόγω οχήµατα είναι εξοπλισµένα µε µικρή
καρότσα που µπορεί να είναι ανοιχτή ή κλειστή.
Τα ανωτέρω οχήµατα µπορούν να µεταφέρουν
µέγιστο φορτίο 200 kg.
Βλέπε απεικόνιση Β (*)
3. Μπαλόνια που κατασκευάζονται από τη
συγκόλληση φύλλων από πλαστική ύλη µε µεµβράνη αργιλίου. Το φύλλο από πλαστική ύλη αποτελεί το εξωτερικό µέρος του µπαλονιού.
Τα εν λόγω µπαλόνια διαθέτουν στόµιο πλήρωσης
στο οποίο έχει τοποθετηθεί βαλβίδα µε τη µορφή
ταινίας από συνθετική ύλη. Η ταινία αυτή εµποδίζει τη διαρροή του αερίου επειδή κλείνει ερµητικά
µε αυτόµατο τρόπο.

Αυτά τα εµπορεύµατα µπορούν να τυπωθούν µε διάφορα διακοσµητικά σχέδια τα οποία δεν επηρεάζουν
την κατάταξή τους σαν µπαλόνια παιχνίδια.

Τα εν λόγω µπαλόνια φουσκώνουν µε αέριο
(αέρας ή ήλιον).
4. Αετοί σε µορφή ορθογωνίου αλεξίπτωτου, άνευ
πλαισίου, που αποτελούνται από κυψέλες από
πλαστική ύλη οι οποίες φουσκώνουν µε το άνεµο.
Οι αετοί αυτοί µπορούν να χρησιµοποιούνται
µόνοι τους. Ωστόσο, όταν είναι του ίδιου τύπου
οι εν λόγω αετοί µπορούν να χρησιµοποιούνται
µαζί, ο ένας πάνω από τον άλλον.
Αυτοί οι αετοί κατευθύνονται από το έδαφος µε
δύο ή τέσσερα σχοινιά.
Βλέπε εικόνες Γ και ∆ (*)
(*) Οι απεικονίσεις έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα.

9503 90 37

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 9503, 9503 90 και 9503 90 37.
Οι αετοί αυτοί χρησιµεύουν κυρίως για τη διασκέδαση παιδιών και εφήβων, µολονότι µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σε αθλητικούς αγώνες και για να
έλκουν καρτ της παραλίας (beach buggies), σκι ή
ιστιοσανίδες.
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