
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 350/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 3ης Απριλίου 2014 

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 Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατι
στική 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 γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολο
γίας (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 νέες υποδιαιρέσεις και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης, με σκοπό την εφαρμογή 
δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές. 

(3) Κατ' εφαρμογή των γενικών αυτών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατί
θεται στο παράρτημα θα πρέπει να υπαχθούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2), για τους λόγους που 
αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα. 

(4)  Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο κάτοχος δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών οι οποίες έχουν εκδοθεί για τα 
εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορεί να συνεχίσει να 
τις επικαλείται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92 (2). Η διάρκεια του εν λόγω χρονικού διαστήματος θα πρέπει να είναι τρίμηνη. 

(5)  Η επιτροπή τελωνειακού κώδικα δεν γνωμοδότησε εντός της προθεσμίας που είχε ορίσει ο πρόεδρός της, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη Συνδυα
σμένη Ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα. 

Άρθρο 2 

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να 
αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92, για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
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(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. 
(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 

19.10.1992, σ. 1). 



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, 3 Απριλίου 2014. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Algirdas ŠEMETA 

Μέλος της Επιτροπής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

Είδος αποτελούμενο από ξύλινο 
κιβώτιο, του οποίου οι εσωτερικές 
και εξωτερικές επιφάνειες καλύπτο
νται από ύφασμα. Το κιβώτιο φέρει 
άνοιγμα στην πρόσθια όψη, από το 
οποίο μπορεί να εισέλθει γάτα σε 
αυτό, και έχει αρκετά μεγάλες 
διαστάσεις ώστε η γάτα να μπορεί 
να κοιμάται στο εσωτερικό του. 
Στην επάνω πλευρά του κιβωτίου 
είναι τοποθετημένος κάθετα ένας 
σωλήνας από χαρτόνι. Ο σωλήνας 
καλύπτεται από στερεωμένο σε 
αυτόν κορδόνι από σιζάλ. Το 
κορδόνι είναι κατασκευασμένο από 
νηματοποιημένες ίνες σιζάλ και ο 
τίτλος του υπερβαίνει τα 
20 000 decitex. 
Στον σωλήνα στηρίζεται μια ξύλινη 
επίπεδη επιφάνεια, καλυμμένη με 
ύφασμα, της οποίας οι διαστάσεις 
είναι αρκετά μεγάλες ώστε να 
μπορεί η γάτα να ξαπλώνει σε αυτή. 
Στη βάση της επίπεδης επιφάνειας 
είναι στερεωμένος ένας ξύλινος 
σωλήνας, του οποίου οι εσωτερικές 
και εξωτερικές επιφάνειες καλύπτο
νται από ύφασμα. Οι διαστάσεις 
του σωλήνα είναι αρκετά μεγάλες 
ώστε να μπορεί η γάτα να εισέρ
χεται έρποντας σε αυτόν. 
Το χρησιμοποιούμενο ύφασμα είναι 
υφασμένο βελούδο (πολυεστερική 
φέλπα). 
Η συνολική επιφάνεια του 
υφάσματος είναι μεγαλύτερη από 
την επιφάνεια του υλικού σιζάλ. 
(Βλέπε φωτογραφία) (*) 

6307 90 98 Η κατάταξη καθορίζεται από τους Γενικούς Κανόνες 1, 3 β) και 6 για 
την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΓΚΕ), τη σημείωση 7 
στ) του τμήματος XI και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 6307, 
6307 90 και 6307 90 98. 
Λαμβανομένων υπόψη των αντικειμενικών χαρακτηριστικών του, το είδος 
προορίζεται να προσελκύει τις γάτες και να τις απομακρύνει από τα 
έπιπλα, τα οποία διαφορετικά θα χάραζαν με τα νύχια τους και θα κατα
λάμβαναν. 
Η κατάταξη ως έπιπλο στην κλάση 9403 αποκλείεται, επειδή η κλάση 
αυτή καλύπτει προϊόντα διαφορετικού χαρακτήρα, τα οποία χρησιμο
ποιούνται σε ιδιωτικές κατοικίες, ξενοδοχεία, γραφεία, σχολεία, εκκλη
σίες, καταστήματα, εργαστήρια κ.λπ. [βλέπε επίσης τις Επεξηγηματικές 
Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος (ΕΣΕΣ) για την κλάση 
9403 του ΕΣ]. 
Η κατάταξη ως παιχνίδι στην κλάση 9503 επίσης αποκλείεται, επειδή το 
είδος προορίζεται αποκλειστικά για ζώα και, συνεπώς, δεν καλύπτεται 
από την εν λόγω κλάση, σύμφωνα με τη σημείωση 5 του κεφαλαίου 95. 
Η υφαντική ύλη (το ύφασμα και το κορδόνι από σιζάλ) είναι ουσιώδους 
σημασίας για τη σκοπούμενη χρήση του προϊόντος, επειδή προσελκύει 
τις γάτες, οι οποίες μπορούν, για παράδειγμα, να ακονίζουν τα νύχια 
τους, να κάθονται ή να κοιμούνται σε αυτή και να παίζουν με αυτή. 
Συνεπώς, η υφαντική ύλη (όχι το ξύλο ούτε το χαρτόνι) είναι αυτή που 
προσδίδει στο είδος τον ουσιώδη χαρακτήρα του, κατά την έννοια του 
ΓΚΕ 3 β). 
Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν είναι το σιζάλ ή 
το ύφασμα ο πιο ουσιώδης παράγοντας για την προσέλκυση της γάτας, 
θεωρείται ότι η μεγαλύτερη ποσότητα του υφάσματος και η μεγαλύτερη 
ποικιλία δραστηριοτήτων που προσφέρει στη γάτα προσδίδουν στο είδος 
τον ουσιώδη χαρακτήρα του κατά την έννοια του ΓΚΕ 3 β) [βλέπε επίσης 
τις ΕΣΕΣ σχετικά με τον ΓΚΕ 3 β), (VIII)]. 
Κατά την έννοια της σημείωσης 7 στ) του τμήματος XI, το ύφασμα είναι 
ενωμένο με ραφή και, συνεπώς, πρόκειται για έτοιμο υφαντουργικό είδος 
από ύφασμα. 
Το είδος πρέπει επομένως να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 6307 90 98 
ως «άλλο έτοιμο υφαντουργικό είδος». 

(*)  Η φωτογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.  
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