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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2855/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης ∆εκεµβρίου 2000
για κατάταξη εµπορευµάτων στη συνδυασµένη ονοµατολογία
µπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης
από τον κάτοχό τους για µια περίοδο εξήντα ηµερών
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. 2700/2000 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 τον 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)

(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, υπό την επιφύλαξη των µέτρων που ισχύουν
στην Κοινότητα σχετικά µε τα συστήµατα διπλού ελέγχου
και εκείνα της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων κοινοτικής επιτήρησης των υφαντουργικών προϊόντων κατά την
εισαγωγή στην Κοινότητα, οι δεσµευτικές δασµολογικές
πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από τις τελωνειακές
αρχές των κρατών µελών σχετικά µε την κατάταξη των
εµπορευµάτων στη συνδυασµένη ονοµατολογία και δεν είναι
σύµφωνες µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, να

(5)

Τα µέτρα πον προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό
είναι συµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής τελωνειακού
κώδικα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το εµπόρευµα που περιγράφεται στη στήλη 1 του προσαρτηµένου
πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται στη στήλη 2 του εν λόγω
πίνακα.
Άρθρο 2
Υπό την επιφύλαξη των µέτρων που ισχύουν στην Κοινότητα σχετικά µε το σύστηµα διπλού ελέγχου και εκείνα της εκ των προτέρων
και εκ των υστέρων κοινοτικής επιτήρησης των υφαντουργικών
προϊόντων κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, οι δεσµευτικές
δασµολογικές πληροφορίες που παρέχονται από τις τελωνειακές
αρχές των κρατών µελών και δεν είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις
του παρόντος κανονισµού µπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν
αντικείµενο επίκλησης για µια περίοδο εξήντα ηµερών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις τον 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 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 293 της 22.11.2000, σ. 1.

(3) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(4) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιγραφή εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

1. Σύνολα καλλωπισµού (necessaires de toilette)
που διανέµονται από τις αεροπορικές εταιρείες
στους επιβάτες (κατά τη διάρκεια της πτήσης ή
στον προορισµό τους εφόσον οι αποσκευές τους
δεν είναι διαθέσιµες) και που αποτελούνται από
ορθογώνια
υφασµάτινη
τσάντα
(περίπου
25 x 16 x 12 cm), η οποία φέρει εσωτερική επένδυση από πλαστική ύλη και περιέχει σε µικρές
ποσότητες, για περιορισµένη χρήση, προϊόντα
όπως:

4202 92 91

Τα είδη δεν αποτελούν ούτε σύνολο ειδών ταξιδιού
για τον καλλωπισµό της κλάσης 9605, ούτε σύνολο
κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3β) (χωριστή
κατάταξη κάθε είδους)

— 1 µπουκάλι (40 ml) υγρό σαπούνι,

3401 20 90

— 1 µπουκάλι (40 ml) γαλάκτωµα σώµατος,

3304 99 00

— 1 µπουκάλι (40 ml) κολόνια,

3303 00 90

— 1 ξυράφι µιας χρήσης µε κρέµα για το ξύρισµα, και για µετά το ξύρισµα συσκευασµένα
στην ίδια θήκη,

9605 00 00

— 1 ψήκτρα δοντιών (οδοντόβουρτσα),

9603 21 00

— 1 σωληνάριο οδοντόπαστας,

3306 10 00

— 1 καθαριστικό για παπούτσια,

3405 10 00

— 1 θήκη µε είδη ραψίµατος,

9605 00 00

— 3 λίµες νυχιών από χαρτόνι,

6805 20 00

— 1 χτένι χτενίσµατος από πλαστική ύλη,

9615 11 00

— 10 µαντίλια από χαρτοβάµβακα,

4818 20 10

— 1 ψήκτρα (βούρτσα) για ενδύµατα,

9603 90 91

— 1 κόκαλο για τα παπούτσια από πλαστική
ύλη,

3926 90 99

— 1 ζευγάρι πλεκτές παντόφλες χωρίς πέλµα
(100 % βαµβάκι),

6115 92 00

— 1 γάντι µπάνιου από βοστρυχωτά σπογγώδους
είδους (100 % βαµβάκι),

6302 60 00

— 1 ζευγάρι πλεκτές πιτζάµες για άνδρες και
γυναίκες, που αποτελείται από κοντοµάνικο
Τι-σερτ (50 % πολυεστέρας 50 % πολυακρυλικό) και ένα ζευγάρι παντελόνια κοντά
(σορτς) (100 % πολυακρυλικό)

6109 90 30
6104 93 90

2. Μονόχρωµο ελαφρύ πλεκτό ένδυµα (100 % βαµβάκι), φαρδιάς και ευθείας κοπής που φέρει την
επιγραφή «Don’t wake the sleepy lion» και άλλα
διακοσµητικά σχέδια τυπωµένα στο µπροστινό
µέρος και στα µανίκια. Το εν λόγω ένδυµα φθάνει
µέχρι το µέσο του µηρού (συνολικό µήκος:
90 cm). Έχει στρογγυλή λαιµόκοψη χωρίς
άνοιγµα, η οποία φέρει τελείωµα από λωρίδα πλεκτού υφάσµατος. Το ένδυµα αυτό έχει κοντά µανίκια και φέρει στρίφωµα στις άκρες των µανικιών
και στη βάση του

6104 42 00

(φόρεµα)
(βλέπε φωτογραφία αριθ. 604) (*)

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

Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης
ονοµατολογίας, τη σηµείωση 9 του κεφαλαίου 61,
καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 6104,
6104 42 00
Βλέπε επίσης τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας των κωδικών ΣΟ
6104 41 00 έως 6104 49 00
Η κατάταξη στα νυχτικά αποκλείεται επειδή το
συγκεκριµένο ένδυµα, λόγω των αντικειµενικών του
χαρακτηριστικών, µπορεί να φορεθεί εξίσου στο κρεβάτι και σε ορισµένους άλλους χώρους και κατά
συνέπεια δεν προορίζεται να φορεθεί αποκλειστικά ή
κυρίως ως ένδυµα νυκτός
Το ένδυµα αυτό, λόγω του µήκους του, δεν µπορεί
να καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 6104
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3. Μονόχρωµο ελαφρύ πλεκτό ένδυµα (100 % βαµβάκι), φαρδιάς και ευθείας κοπής µε κοντά µακίκια. Το ένδυµα αυτό που φθάνει µέχρι το µέσο
του µηρού (συνολικό µήκος 90 cm) φέρει διακοσµητικό σχέδιο και την επιγραφή «Good Night»
τυπωµένα στο µπροστινό του µέρος

6104 42 00

Βλέπε επίσης τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας των κωδικών ΣΟ
6104 41 00 έως 6104 49 00

Έχει στρογγυλή λαιµόκοψη χωρίς άνοιγµα, η
οποία φέρει στο πίσω µέρος της, ραµµένο εσωτερικά, ηµικυκλικό τεµάχιο υφάσµατος σε διαφορετικό χρώµα. Το ένδυµα φέρει επίσης στις άκρες
των µανικιών τελείωµα από λωρίδα πλεκτού υφάσµατος σε διαφορετικό χρώµα αλλά από το ίδιο
υλικό. Η λαιµόκοψη και η βάση του ενδύµατος
έχουν διακοσµητικές ραφές

Η κατάταξη στα νυχτικά αποκλείεται επειδή το συγκεκριµένο ένδυµα, λόγω των αντικειµενικών του
χαρακτηριστικών, µπορεί να φορεθεί εξίσου στο κρεβάτι και σε ορισµένους άλλους χώρους και κατά
συνέπεια δεν προορίζεται να φορεθεί αποκλειστικά ή
κυρίως ως ένδυµα νυκτός

(φόρεµα)

Το ένδυµα αυτό, λόγω του µήκους του, δεν µπορεί
να καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 6109

(βλέπε φωτογραφία αριθ. 605) (*)
4. Πλεκτό ελαφρύ ένδυµα (60 % βαµβάκι, 40 %
πολυεστέρας), φαρδιάς και ευθείας κοπής, µε
ρίγες, για παιδιά µε ανάστηµα που υπερβαίνει τα
86 cm (εµπορικό µέγεθος µεγαλύτερο του 86).
Το εν λόγω ένδυµα που φέρει κεντηµένη επιγραφή
«Sleep Wear» και άλλα κεντήµατα στο µπροστινό
του µέρος, φθάνει έως τα γόνατα (συνολικό µήκος
82 cm).
Το ένδυµα αυτό έχει στρογγυλή λαιµόκοψη, η
οποία φέριε τελείωµα από λωρίδα πλεκτού υφάσµατος, µε µερικό άνοιγµα στο µπροστινό µέρος
που κλείνει από δεξιά προς τα αριστερά µε κουµπιά, καθώς και κοντά µανίκια
Η λαιµόκοψη, οι άκρες των µανικιών και η βάση
του ενδύµατος φέρουν τελείωµα από λωρίδα πλεκτού υφάσµατος µε διακοσµήσεις. Η βάση του
ενδύµατος έχει σχήµα καµπύλης και φέρει πλάγια
σχισίµατα µήκους περίπου 10 cm
(φόρεµα για κορίτσια)
(βλέπε φωτογραφία αριθ. 606) (*)

Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης
ονοµατολογίας, τη σηµείωση 9 του κεφαλαίου 61,
καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 6104,
6104 42 00

6104 42 00

Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για ην ερµηνεία της συνδυασµένης
ονοµατολογίας, τη σηµείωση 2α) του τµήµατος ΧΙ, τη
σηµείωση διακρίσεων 2α) του τµήµατος ΧΙ, τη
σηµείωση 9 του κεφαλαίου 61, καθώς και από το
κείµενο των κωδικών ΣΟ 6104, 6104 42 00
Βλέπε επίσης τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας των κωδικών ΣΟ
6104 41 00 έως 6104 49 00
Η κατάταξη στα νυχτικά αποκλείεται επειδή το συγκεκριµένο ένδυµα, λόγω των αντικειµενικών του
χαρακτηριστικών, µπορεί να φορεθεί εξίσου στο κρεβάτι και σε ορισµένους άλλους χώρους και κατά
συνέπεια δεν προορίζεται να φορεθεί αποκλειστικά ή
κυρίως ως ένδυµα νυκτός.
Το ένδυµα αυτό, λόγω του µήκος του, δεν µπορεί να
καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 6109
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5. Σύνολο τριών ενδυµάτων που παρουσιάζονται
µαζί συσκευασµένα για τη λιανική πώληση που
αποτελείται από:
α) µονόχρωµο υφασµάτινο ένδυµα από συνθετικές
ίνες (100 % πολυαµίδιο) που προορίζεται να
καλύψει το άνω µέρος του σώµατος φθάνοντας
µέχρι τους γοφούς (συνολικό µήκος 67 cm)
και φέρει πλεκτή φόδρα
Το ένδυµα έχει ψηλό γιακά, ενσωµατωµένη
κουκούλα στο γιακά, είναι τελείως ανοικτό στο
µπροστινό µέρος κλείνει δε µε διάταξη ολίσθησης (φερµουάρ) και φέρει προστατευτική
επένδυση η οποία κλείνει από τα αριστερά
προς τα δεξιά µε κουµπιά που κλείνουν µε
πίεση (κουµπιά-σούστες). Έχει µακριά µανίκια
µε ελαστικό µέσο σύσφιξης και στοιχείο περίσφιξης τύπου «velcro» στα άκρα τους, καθώς
κιαι κορδόνι περίσφιξης στο γιακά και λάστιχο
στη βάση του ενδύµατος
Το ένδυµα φέρει, επίσης, δύο εσωτερικές τσέπες πάνω από τη µέση που κλείνουν µε διάταξη
ολίσθησης (φερµουάρ) και δύο εξωτερικές τσέπες κάτω από τη µέση µε προστατευτικές επενδύσεις µε κουµπιά που κλείνουν µε πίεση (κουµπιά-σούστες). Το ένδυµα φέρει αντιανεµικές
προστατευτικές επενδύσεις στο µπροστινό και
πίσω µέρος του, καθώς και διάταξη για την
στερέωση συσκευής επίπλευσης στο εσωτερικό
του ενδύµατος
(Άνορακ)
(βλέπε φωτογραφία αριθ. 607 Α) (*)

6201 93 00

β) µονόχρωµο πλεκτό ένδυµα από συνθετικές
ίνες, που προορίζεται να καλύψει το άνω µέρος
του σώµατος φθάνοντας µέχρι λίγο πιο κάτω
από τη µέση (συνολικό µήκος 65 cm), µε
µερική φόδρα στο µπροστινό µέρος και στα
χέρια
Το ένδυµα έχει ψηλό γιακά, είναι τελείως ανοικτό στο µπροστινό µέρος και κλείνει µε διάταξη ολίσθησης (φερµουάρ), φέρει µακριά
µανίκια µε ελαστικό µέσο σύσφιξης στα άκρα
του και κορδόνι περίσφιξης στη βάση του
ενδύµατος. Το ένδυµα φέρει επίσης στο µπροστινό µέρος και στο ύψος της µέσης δύο εσωτερικές τσέπες που κλείνουν µε διάταξη ολίσθησης (φερµουάρ) και αποτελείται από κοµµένα και ραµµένα τεµάχια υφάσµατος
(µπλουζόν)
(βλέπε φωτογραφία αριθ. 607 Β) (*)

6102 30 90

Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης
ονοµατολογίας, στη σηµείωση 13 του τµήµατος ΧΙ,
τις σηµειώσεις 3β) και 8 του κεφαλαίου 62, καθώς
και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 6201 και
6201 93 00
Λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα ενδύµατα δεν είναι
της ίδιας ύφανσης, του ίδιου χρώµατος και της ίδιας
σύνθεσης ή του ίδιου στιλ, δεν µπορούν να καταταγούν ως «σύνολο» σύµφωνα µε τις διατάξεις της
σηµείωσης 3β) των κεφαλαίων 61 και 62
Βλέπε επίσης τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας των κωδικών ΣΟ
6201 91 00 έως 6201 99 00

Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης
ονοµατολογίας, τη σηµείωση 13 του τµήµατος ΧΙ, τις
σηµειώσεις 3β) και 9 του κεφαλαίου 61, καθώς και
από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 6102, 6102 30 και
6102 30 90
Λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα ενδύµατα δεν είναι
της ίδιας ύφανσης, του ίδιου χρώµατος και της ίδιας
σύνθεσης ή του ίδιου στιλ, δεν µπορούν να καταταγούν ως «σύνολο» σύµφωνα µε τις διατάξεις της
σηµείωσης 3β) των κεφαλαίων 61 και 62
Βλέπε επίσης τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις της δυνδυασµένης ονοµατολογίας της κλάσης 6102
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Περιγραφή εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

γ) υφασµένο µονόχρωµο παντελόνι από συνθετικές ίνες (100 % πολυαµίδιο), που προορίζεται
να καλύψει το κάτω µέρος του σώµατος φθάνοντας µέχρι τους αστραγάλους, µε υφασµένη
φόδρα και δύο εσωτερικές τσέπες
Φέρει µερικό άνοιγµα στο µπροστινό µέρος
που κλείνει µε διάταξη ολίσθησης (φερµουάρ)
και κουµπιά-σούστες) µε προστατευτική επένδυση η οποία κλείνει από τα αριστερά προς τα
δεξιά
Τα δύο πατζάκια του ενδύµατος φέρουν διατάξεις ολίσθησης (φερµουάρ) σε όλο το µήκος
τους, τα οποία καλύπτονται από προστατευτική επένδυση που φέρει διάταξη κλεισίµατος
τύπου «velcro», καθώς και στοιχείο λουρίδας
περίσφιξης τύπου «velcro» στις άκρες τους
(παντελόνι)
(βλέπε φωτογραφία αριθ. 607 Γ) (*)

6203 43 19

(*) Οι φωτογραφίες έχουν απλώς ενδεικτικό χαρακτήρα.

Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης
ονοµατολογίας, τη σηµείωση 13 του τµήµατος ΧΙ, τις
σηµειώσεις 3β) και 8 του κεφαλαίου 62, καθώς και
από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 6203, 6203 43 και
6203 43 19
Λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα ενδύµατα δεν είναι
της ίδιας ύφανσης, του ίδιου χρώµατος και της ίδιας
σύνθεσης ή του ίδιου στιλ, δεν µπορούν να καταταγούν ως «σύνολο» σύµφωνα µε τις διατάξεις της
σηµείωσης 3β) των κεφαλαίων 61 και 62
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