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II
(Atos não legislativos)

REGULAMENTOS
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 894/2012 DA COMISSÃO
de 6 de agosto de 2012
relativo à classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura Combinada
aduaneiras dos Estados-Membros em matéria de classifi
cação de mercadorias na Nomenclatura Combinada, e
que não estejam em conformidade com as disposições
estabelecidas no presente regulamento, possam continuar
a ser invocadas pelos seus titulares durante um período
de 60 dias, em conformidade com o artigo 12.o, n.o 6,
do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do Conselho, de
12 de outubro de 1992, que estabelece o Código Adua
neiro Comunitário (2).

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conse
lho, de 23 de julho de 1987, relativo à nomenclatura pautal e
estatística e à pauta aduaneira comum (1), nomeadamente o
artigo 9.o, n.o 1, alínea a),
(5)

Considerando o seguinte:

(1)

(2)

A fim de assegurar a aplicação uniforme da Nomencla
tura Combinada anexa ao Regulamento (CEE)
n.o 2658/87, importa adotar disposições relativas à clas
sificação das mercadorias que figuram no anexo do pre
sente regulamento.
O Regulamento (CEE) n.o 2658/87 fixa as regras gerais
para a interpretação da Nomenclatura Combinada. Essas
regras aplicam-se igualmente a qualquer outra nomencla
tura que retome a Nomenclatura Combinada total ou
parcialmente ou acrescentando-lhe eventualmente subdi
visões, e que esteja estabelecida por disposições específi
cas da União, com vista à aplicação de medidas pautais
ou outras relativas ao comércio de mercadorias.

(3)

Em aplicação das referidas regras gerais, as mercadorias
descritas na coluna 1 do quadro que figura no anexo
devem ser classificadas nos códigos NC correspondentes,
indicados na coluna 2, por força dos fundamentos indi
cados na coluna 3 do referido quadro.

(4)

É conveniente providenciar, sob reserva das medidas em
vigor na União Europeia, relativas ao sistema de duplo
controlo e vigilância prévia e a posteriori, dos produtos
têxteis em importação na União Europeia, que as infor
mações pautais vinculativas emitidas pelas autoridades

(1) JO L 256 de 7.9.1987, p. 1.

O Comité do Código Aduaneiro não emitiu parecer no
prazo fixado pelo seu presidente,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As mercadorias descritas na coluna 1 do quadro em anexo
devem ser classificadas na Nomenclatura Combinada no código
NC correspondente, indicado na coluna 2 do referido quadro.

Artigo 2.o
Sob reserva das medidas em vigor na União Europeia, relativas
ao sistema de duplo controlo e vigilância prévia e a posteriori,
dos produtos têxteis em importação na União Europeia, as
informações pautais vinculativas emitidas pelas autoridades
aduaneiras dos Estados-Membros que não estejam em confor
midade com as disposições estabelecidas no presente regula
mento podem continuar a ser invocadas durante um período
de 60 dias, em conformidade com o artigo 12.o, n.o 6, do
Regulamento (CEE) n.o 2913/92.

Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia se
guinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
(2) JO L 302 de 19.10.1992, p. 1.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 6 de agosto de 2012.
Pela Comissão
Em nome do Presidente,
Antonio TAJANI

Vice-Presidente
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ANEXO

Designação das mercadorias

Classificação
(Código NC)

Fundamentos

(1)

(2)

(3)

Artefacto confecionado composto por 10 tiras re
tangulares medindo cada uma cerca de 25 cm de
comprimento e 2 cm de largura, de falsos tecidos
de filamentos sintéticos (polietileno) reforçados com
um aglutinante. As tiras estão unidas entre si ao
longo do comprimento por uma linha perfurada.

6307 90 98

A parte principal da face das tiras é unicolor. As
extremidades e o reverso apresenta a cor branca.
Uma das extremidades de cada tira comporta um
mecanismo de fecho, que compreende um gofrado
em ziguezague na face e, no reverso, uma camada
de cola coberta com papel antiadesivo que se re
move para fechar.
Na face de cada tira, imediatamente antes do dis
positivo de fecho, sobre o fundo branco, figura um
número sequencial de 5 mm impresso a preto.
Uma vez destacada da linha perfurada, quando fe
chada, cada tira converte-se numa pulseira que não
é passível de se rasgar.
(Ver fotografia n.o 663) (*)

A classificação é determinada pelas disposições das
Regras Gerais 1 e 6 para a interpretação da Nomen
clatura Combinada, pela Notas 7, alínea b), e 8,
alínea a), da Secção XI e pelo descritivo dos códigos
NC 6307, 6307 90 e 6307 90 98.
As características objetivas do artefacto são a cor
única na parte principal de cada tira, o número
sequencial impresso num ponto insignificante e
praticamente invisível aquando da utilização da pul
seira, o tamanho muito pequeno deste e a sua apa
rência discreta. Tendo em conta estas características,
a utilização principal do artefacto é a identificação
de pessoas através da cor das pulseiras, sendo que o
número sequencial impresso possui uma utilização
secundária. Uma vez que a natureza essencial e a
utilização principal das pulseiras são determinadas
pela sua cor e não pelo número impresso, é ex
cluída a classificação no Capítulo 49 (ver igual
mente as Notas Explicativas do SH para o Capítulo
49, Considerações Gerais, primeiro parágrafo).
O artefacto é constituído por falsos tecidos da po
sição 5603. No entanto, uma vez que as pulseiras
se encontram num estado acabado, prontas para
serem utilizadas após mera separação entre elas
por meio de uma linha perfurada, são artefactos
têxteis confecionados na aceção da Nota 7, alínea
b), da Secção XI. De acordo com a Nota 8, alínea
a), da secção XI, o Capítulo 56 não se aplica a
artefactos confecionados. Pelo que se exclui uma
classificação no Capítulo 56.
Não existem posições específicas na Secção XI que
abranjam este tipo de artefactos de matérias têxteis.
Por conseguinte, o artigo deve ser classificado como
«outro artefacto têxtil confecionado» no código NC
6307 90 98.

(*) A fotografia tem caráter meramente informativo.
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