02/vol. 6

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

11

31993R1611

L 155/9

JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE

16.6.1993

REGULAMENTUL (CEE) NR. 1611/93 AL COMISIEI
din 24 iunie 1993
privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice
Europene,
având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului
din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și
Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată
prin Regulamentul (CEE) nr. 1001/93 al Comisiei (2), în special
articolul 9,
întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii
Combinate anexate regulamentului menționat anterior, este necesar să fie adoptate dispoziții privind clasificarea mărfurilor prevăzute de anexa la prezentul regulament;
întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile
generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât
aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi
care se bazează pe aceasta, chiar parțial sau, eventual, adăugând
subdiviziuni la aceasta, și care se stabilește prin reglementări
comunitare specifice, în vederea aplicării unor măsuri tarifare sau
de altă natură, în cadrul comerțului cu mărfuri;
întrucât, în temeiul regulilor generale menționate anterior,
mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului anexat la prezentul
regulament trebuie încadrate la codurile NC corespunzătoare,
indicate în coloana 2, în conformitate cu explicațiile indicate în
coloana 3;
întrucât ar trebui ca, sub rezerva măsurilor în vigoare în Comunitate cu privire la sistemul dublu de control și la supravegherea
comunitară prealabilă și a posteriori a produselor textile la importul în Comunitate, informațiile tarifare obligatorii emise de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea
mărfurilor în nomenclatura vamală și care nu sunt conforme cu
prezentul regulament să poată fi în continuare invocate de către
titularul acestora, pe parcursul unei anumite perioade, în
conformitate cu dispozițiile articolului 6 din Regulamentul (CEE)

nr. 3796/90 al Comisiei (3), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 2674/92 (4), în cazul în care acesta a încheiat
un contract precum cel menționat la articolul 14 alineatul (3) al
doilea paragraf litera (a) sau (b) din Regulamentul (CEE)
nr. 1715/90 al Consiliului (5);
întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Nomenclatură,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului anexat sunt încadrate în
Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare,
indicate în coloana 2 a tabelului menționat anterior.
Articolul 2
Sub rezerva măsurilor în vigoare în Comunitate cu privire la
sistemul dublu de control și la supravegherea comunitară
prealabilă și a posteriori a produselor textile la importul în
Comunitate, informațiile tarifare obligatorii emise de autoritățile
vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea
mărfurilor în nomenclatura vamală și care nu sunt conforme cu
prezentul regulament pot fi în continuare invocate de către
titularul acestora, în conformitate cu dispozițiile articolului 6 din
Regulamentul (CEE) nr. 3796/90, pe parcursul unei perioade de
șaizeci de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament,
în cazul în care acesta a încheiat un contract precum cel menționat
la articolul 14 alineatul (3) al doilea paragraf litera (a) sau (b) din
Regulamentul (CEE) nr. 1715/90.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 24 iunie 1993.
Pentru Comisie
Christiane SCRIVENER

Membru al Comisiei
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ANEXĂ
Descrierea mărfurilor

Clasificare
Codul NC

Explicație

(1)

(2)

(3)

1. Bucăți de tricot tubular albit cu ochiuri culese, din compoziții
diferite de fibre textile, tăiate în mod grosolan. Diametrul
acestor bucăți este de aproximativ 65 cm, iar lungimea lor
variază între 2,50 m și 6 m. Bucățile, dintre care unele sunt
șifonate, sunt prezentate în baloturi.

6002 91 00
6002 92 10
6002 93 31
6002 93 99
6002 99 00

Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor
generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate,
precum și cu textul codurilor NC 6002, 6002 91 00, 6002 92,
6002 92 10, 6002 93, 6002 93 31, 6002 93 99 și 6002 99 00,
în funcție de compoziție. Nu este vorba de zdrențe, deoarece
aceste produse textile nu sunt uzate, murdare, rupte sau de
dimensiuni reduse, susceptibile de a fi folosite doar pentru recuperarea fibrelor, fabricarea hârtiei sau a materialelor plastice,
fabricarea articolelor pentru lustruit sau pentru curățenie în industrie.

2. Articol de îmbrăcăminte din tricot (85 % poliamidă, 15 %
elastomer), lejer, cu bretele subțiri reglabile, acoperind
trunchiul până între picioare. Acest articol prezintă în partea
din față un tricot cu ajur și benzi elastice în jurul picioarelor
și la spate. Între picioare, articolul prezintă o dublură din
tricot de bumbac și se închide cu ajutorul a trei capse. Partea
superioară a acestui articol, asemănătoare unui sutien, prezintă armături de susținere. (A se vedea fotografia nr. 525) (*)

6212 90 00

Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor
generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate,
precum și cu textul codurilor NC 6212 și 6212 90 00. A se vedea,
de asemenea, notele explicative ale Sistemului Armonizat cu privire la poziția 6212.

(*) Fotografiile au un caracter pur indicativ.

