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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2049/2002
2002 m. lapkričio 19 d.
dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje
ir kuri neatitinka šio reglamento nuostatų, turėtojas pagal
1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB)
Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (3),
su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2700/2000 (4), 12 straipsnio 6 dalies nuostatas ir toliau galėtų remtis dar 60 dienų.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB)
Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl
Bendrojo muitų tarifo (1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais
Reglamentu (EB) Nr. 1832/2002 (2), ypač į jo 9 straipsnį,
Kadangi:
(1)

(2)

Siekiant užtikrinti, kad būtų vienodai taikoma Reglamento
(EEB) Nr. 2658/87 priede išdėstyta Kombinuotoji nomenklatūra, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.
Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo bendrosios taisyklės. Tos
taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai nomenklatūrai,
kuri visiškai ar iš dalies paremta Kombinuotąja nomenklatūra arba kuria nustatomas papildomas Kombinuotosios
nomenklatūros padalijimas ir kuri, siekiant taikyti tarifus ir
kitas su prekyba susijusias priemones, yra įdiegta specialiomis Bendrijos nuostatomis.

(3)

Pagal tas bendrąsias taisykles prekės, apibūdintos šio reglamento priedo lentelės 1 skiltyje, turėtų būti klasifikuojamos pagal tam tikrus 2 skiltyje nurodytus KN kodus,
remiantis 3 skiltyje išdėstytais paaiškinimais.

(4)

Tikslinga, kad pagal Bendrijoje galiojančias priemones,
susijusias su dvigubos kontrolės sistemomis ir su ankstesne
bei grįžtamąją galią turinčia Bendrijos priežiūra tų tekstilės
produktų, kurie importuojami į Bendriją, informacijos apie
privalomus tarifus, kurią valstybių narių muitinės suteikė
dėl prekių klasifikavimo kombinuotojoje nomenklatūroje

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės
kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Priedo lentelės 1 skiltyje apibūdintos prekės klasifikuojamos
Kombinuotojoje nomenklatūroje pagal atitinkamus 2 skiltyje
nurodytus KN kodus.
2 straipsnis
Pagal Bendrijoje galiojančios priemones, susijusias su dvigubos
kontrolės sistemomis ir su ankstesne bei grįžtamąją galią turinčia
Bendrijos priežiūra tų tekstilės produktų, kurie importuojami į
Bendriją, informacija apie privalomus tarifus, kurią suteikė
valstybių
narių
muitinės
ir
kuri
neatitinka
šio
reglamento nuostatų, pagal Tarybos reglamento (EEB)
Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalies nuostatas ir toliau galima
remtis dar 60 dienų.
3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo
Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2002 m. lapkričio 19 d.
Komisijos vardu
Frederik BOLKESTEIN

Komisijos narys

(1) OL L 256, 1987 9 7, p. 1.
(2) OL L 290, 2002 10 28, p. 1.

(3) OL L 302, 1992 10 19, p. 1.
(4) OL L 311, 2000 12 12, p. 17.
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PRIEDAS

Aprašymas

Klasifikavimas
KN kodas

Paaiškinimai

(1)

(2)

(3)

6109 10 00

Klasifikavimas nustatomas pagal Kombinuotosios nomenklatūros
aiškinimo 1 ir 6 bendrųjų taisyklių nuostatas, XI skyriaus 13 pastabą, 61 skirsnio 3 pastabos b punktą ir 9 pastabą bei KN kodų 6104,
6104 62, 6104 62 90, 6109ir 6109 10 00 formuluotes.

Mažmeninei prekybai skirtas dviejų drabužių rinkinys, kurį sudaro:
a) natūralios spalvos drabužis, pasiūtas iš lengvo trikotažinio audinio (100 % medvilnės), skirtas viršutinei kūno daliai uždengti,
susegimo prie iškirptės nėra, trumpomis rankovėmis, apvalia
iškirpte lastiko (templės) kraštais, o drabužio apačia ir rankovių
galai yra apsiūti.

Negali būti klasifikuojami kaip ansamblis pagal 61 skirsnio 3 pastabos b punktą.
Drabužiai negali būti klasifikuojami kaip pižamos, kadangi nėra
pagrindo manyti, kad jie skirti dėvėti dažniausiai arba tik kaip naktiniai drabužiai.

(trumparankoviai marškinėliai)
(žr. nuotrauką Nr. 625) (*)
b) natūralios spalvos drabužis, pasiūtas iš lengvo trikotažinio audinio (100 % medvilnės), skirtas apatinei kūno daliai uždengti nuo
juosmens ir siekiantis aukščiau kelių, atskirai apgaubia kiekvieną
koją, juosmuo nesusegamas. Drabužis turi elastinį juosmenį,
klešnių apačia apsiūta. Taip pat kairiosios klešnės apačioje
atspaustas piešinys.
(šortai)
(žr. nuotrauką Nr. 626) (*)
(*) Nuotraukos skirtos tik iliustruoti.

6104 62 90

