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VERORDENING (EG) Nr. 272/98 VAN DE COMMISSIE
van 2 februari 1998
tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van
23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief ( 1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2509/97 van
de Commissie ( 2), inzonderheid op artikel 9,
Overwegende dat, om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als
bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd,
bepalingen dienen te worden vastgesteld voor de indeling
van de in bijlage bij de onderhavige verordening opgenomen goederen;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 de
algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur zijn vastgesteld; dat deze regels ook
van toepassing zijn op iedere ander nomenclatuur die,
geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en
die bij specifieke communautaire voorschriften is vastgesteld voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen
in het kader van het goederenverkeer;
Overwegende dat, met toepassing van genoemde algemene regels, de in kolom 1 van de tabel opgenomen in
de bijlage bij deze verordening omschreven goederen
dienen te worden ingedeeld onder de daarmee corresponderende GN-codes vermeld in kolom 2, op grond van de
motiveringen opgenomen in kolom 3;
Overwegende dat het wenselijk is dat, onder voorbehoud
van de in de Gemeenschap van kracht zijnde maatregelen
inzake dubbele controle en communautair toezicht,
vooraf en achteraf, op de invoer van textielproducten in
de Gemeenschap, door de rechthebbende op bindende
tariefinlichtingen betreffende de indeling van goederen
in de gecombineerde nomenclatuur, verstrekt door de
douaneautoriteiten van de lidstaten, die niet langer meer

in overeenstemming zijn met deze verordening, verder
een beroep kan worden gedaan ingevolge de bepalingen
van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92
van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het
communautair douanewetboek ( 3) gedurende een periode
van 60 dagen;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van de
Afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur van het
Comité douanewetboek,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De goederen omschreven in kolom 1 van de in de bijlage
opgenomen tabel worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de corresponderende GN-codes
vermeld in kolom 2 van voornoemde tabel.
Artikel 2
Onder voorbehoud van de in de Gemeenschap van
kracht zijnde maatregelen inzake dubbele controle en
communautair toezicht, vooraf en achteraf, op de invoer
van textielproducten in de Gemeenschap, kan door de
rechthebbende op bindende tariefinlichtingen betreffende de indeling van goederen in de gecombineerde
nomenclatuur, verstrekt door de douaneautoriteiten van
de lidstaten, die niet in overeenstemming zijn met deze
verordening, verder een beroep worden gedaan ingevolge
artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92
gedurende een periode van 60 dagen.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de eenentwintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepassel ĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 februari 1998.
Voor de Commissie
Mario MONTI

Lid van de Commissie

(1) PB L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1.
(2) PB L 345 van 16. 12. 1997, blz. 44.

( 3) PB L 302 van 19. 10. 1992, blz. 1.
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BIJLAGE

Omschrijving

Indeling
GN-code

Motivering

(1)

(2)

(3)

1. Effen gekleurd kledingstuk, vervaardigd van een dik
aan de binnen- en aan de buitenzijde geruwd brei- of
haakwerk (dikte 2,8 mm) met meer dan 10 steken per
cm geteld in iedere richting (100 % polyester), recht
vallend, bestemd om het bovenlichaam te bedekken,
vallend tot op de heup. Het kledingstuk is van voren
korter dan van achteren.

6110 30 91

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels
1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur, aantekening 9 op hoofdstuk 61, alsmede de
tekst van de GN-codes 6110, 6110 30 en 6110 30 91.
Gelet op de snit en het algemene aanzien van het kledingstuk (in het bijzonder de aard en dikte van de stof, de
afwezigheid van een voering en een niet voldoende stugheid) moet het worden ingedeeld als een op een vest
gelijkend kledingstuk.

Het kledingstuk heeft lange mouwen met manchetten,
een omgeslagen kraag en een volledige opening aan de
voorzijde die sluit met een knoopsluiting links over
rechts, alsmede zijsplitten aan de onderzijde.

Zie eveneens de GN-toelichting op post 6110.

Het kledingstuk heeft ook een geborduurde zak opgenaaid ter hoogte van de borst.
(Op een vest (cardigan) gelijkend kledingstuk)
(Zie foto nr. 567) (*)

2. Keepershandschoen voor ijshockey of veldhockey,
bestaande uit twee delen, handschoen en zogenaamde
afstopplaat („blocking pad”), die op vijf punten aaneen
zijn genaaid. De handschoen wordt gewoonlijk
gedragen aan de rechter hand (als de doelman rechtshandig is), welke hand tevens de stick vast houdt.

6116 93 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels
1, 3 b) en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur, alsmede de tekst van de GN-codes 6116 en
6116 93 00.
Zie ook de GS-toelichting op post 9506.

De afstopplaat op de rug van de handschoen is vervaardigd van stijve kunststof met celstructuur (afmetingen
37 × 20 × 3 cm) die geheel is overtrokken met, voor het
overgrote deel, een breiwerk van synthetische vezels.
Het voornaamste doel is om de bal (of de puck in het
geval van ijshockey) af te stoppen als deze op het doel
wordt geslagen en daarbij de rug van de hand te
beschermen.
Het andere deel van het artikel heeft de kenmerken
van een normale handschoen. De palm is vervaardigd
van textielvlies van microvezels van polyamide en stelt
de doelman in staat de stick vast te houden en te
hanteren. De rug is vervaardigd uit breiwerk.
(Zie foto nr. 571) (*)

3. Nauwsluitend kledingstuk van „denim” weefsel (100 %
katoen), zonder voering, met omgeslagen kraag,
bestemd om het bovenlichaam te bedekken, reikend
tot aan de taille.
Het kledingstuk heeft lange mouwen met manchetten
die met een knoop worden gesloten, een aansluitende
halsopening, een volledige opening van voren die sluit
met een treksluiting, zakken ter hoogte van de borst en
een licht bewerkte zoom aan de onderzijde.
Het kledingstuk bestaat uit tien panden (zes van voren
en vier van achteren) die in de lengterichting met
behulp van siernaden aaneen zijn genaaid.
(Jasje)
(Zie foto nr. 568) (*)

6204 32 90

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels
1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur, aantekeningen 1 en 8 op hoofdstuk 62,
alsmede de tekst van de GN-codes 6204, 6204 32 en
6204 32 90.
Gelet op de snit en het algemene aanzien moet dit
kledingstuk worden ingedeeld als een jasje.
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(*) De foto’s dienen enkel ter illustratie.
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