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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2855/2000,
27. detsember 2000,
teatavate kaupade klassifitseerimise kohta koondnomenklatuuris
detud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ)
nr 2700/2000 (4) artikli 12 lõike 6 sätetele 60 päeva jooksul jätkuvalt tugineda sellisele liikmesriikide tolliasutuste
antud siduvale tariifiinformatsioonile kaupade klassifitseerimise kohta koondnomenklatuuris, mis ei vasta käes-oleva
määrusega kehtestatud sätetele.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ)
nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) viimati muudetud määrusega (EÜ)
nr 2559/2000, (2) eriti selle artiklit 9,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Nimetatud määrusele lisatud koondnomenklatuuri ühtse
kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis
käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.
Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 kehtestati koondnomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirjad. Neid eeskirju kohaldatakse
ka mis tahes muu täielikult või osaliselt koondnomenklatuuril põhineva või sellele mis tahes täiendavaid alajaotisi
lisava nomenklatuuri suhtes, mis kehtestatakse konkreetsete ühenduse sätetega tariifi kohaldamist ja teisi kaubavahetusega seotud meetmeid silmas pidades.

(3)

Vastavalt nimetatud üldeeskirjadele tuleb käesolevale määrusele lisatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad 3. veerus
esitatud põhjenduste alusel klassifitseerida 2. veerus näidatud CN-koodide alla.

(4)

On asjakohane, et järgides ühenduses kehtivaid meetmeid,
mis on seotud tekstiiltoodete kahekordse kontrollimise
süsteemide ning eelneva ja tagasiulatuva ühenduse kontrolliga nimetatud toodete ühendusse importimisel, võivad
siduva tariifiinformatsiooni pidajad vastavalt nõukogu
12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (3) viimati muu-

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Lisatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse
koondnomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus näidatud
CN-koodide alla.
Artikkel 2
Kui ühenduses kehtivatest meetmetest, mis on seotud
tekstiiltoodete kahekordse kontrollimise süsteemi ning eelneva ja
tagasiulatuva ühenduse järelevalvega nende importimisel
ühendusse, ei tulene teisiti, võib siduva tariifiinformatsiooni pidaja
60 päeva jooksul vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12
lõikele 6 jätkuvalt tugineda liikmesriikide tolliasutuste antud
siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei vasta käesoleva määruse
sätetele.
Artikkel 3
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 27. detsember 2000
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Frederik BOLKESTEIN

(1)
(2)
(3)
(4)

EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.
EÜT L 293, 22.11.2000, lk 1.
EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.
EÜT L 311, 12.12.2000, lk 17.

92

Euroopa Liidu Teataja

ET

02/11. kd

LISA
Kauba kirjeldus

CN-kood

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

1. Tualett-tarbed, mida lennukompaniid reisijatele jagavad (lennu kestel või sihtkohta jõudmisel, kui pagas ei ole kättesaadav) ja kuhu
kuuluvad nelinurkne riidest kott (umbes 25 ×
16 × 12 cm), mis on seestpoolt vooderdatud
plastikuga ja sisaldab väikestes kogustes piiratud kasutamiseks järgmisi tooteid:

4202 92 91

Klassifikatsioon määratakse kindlaks koondnomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirjadega 1 ja 6
ning asjaomaste CN-koodide sõnastusega
Need esemed ei moodusta rubriiki 9605 kuuluvat isiklike tualett-tarvete reisikomplekti ega
üldeeskirja 3b alla kuuluvat komplekti (iga
eseme klassifitseerimine eraldi)

— 1 pudel (40 ml) vedelseepi,

3401 20 90

— 1 pudel (40 ml) ihupiima,

3304 99 00

— 1 pudel (40 ml) kölni vett,

3303 00 90

— 1 ühekordse kasutusega žilett pakis koos
habemeajamiskreemi ja habemeveega,

9605 00 00

— 1 hambahari,

9603 21 00

— 1 tuub hambapastat,

3306 10 00

— 1 jalatsipuhastusvahend,

3405 10 00

— 1 õmblustarvete komplekt,

9605 00 00

— 3 paberküüneviili,

6805 20 00

— 1 plastkamm,

9615 11 00

— 10 tselluloosvatist taskurätikut,

4818 20 10

— 1 riidehari,

9603 90 91

— 1 plastkingalusikas,

3926 90 99

— 1 paar ilma tallata silmakoesusse (100 %
puuvilla),

6115 92 00

— 1 froteest pesukinnas (100 % puuvilla),

6302 60 00

— 1 silmkoeline nii meestele kui ka naistele
sobiv pidžaama, mis koosneb lühikeste
käistega T-särgist (50 % polüestrit ja 50 %
akrüüli) ja 1 paarist lühikestest pükstest
(100 % akrüüli)

6109 90 30
6104 93 90

2. Sirgelõikeline kerge avar silmkoerõivas
(100 % puuvilla), ühevärviline, kirjaga “Don’t
wake the sleepy lion” ja muude esiküljele ja
varrukatele trükitud dekoratiivsete kujutistega, ulatub poolde reide (kogupikkusega
90 cm). Rõival on lõhikuta ja trikookangast
kandiga ümarkaelus ning lühikesed varrukad.
Varrukaotsad ja alumine äär on palistatud

6104 42 00

(kleit)
(Vt foto nr 604) (*)

Klassifikatsioon määratakse kindlaks koondnomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirjadega 1 ja
6, grupi 61 märkusega 9 ning CN-koodide 6104
ja 6104 42 00 sõnastusega
Vt ka koondnomenklatuuri selgitavaid märkusi
CN-koodide 6104 41 00-6104 49 00 kohta
Kõnealust rõivaeset ei saa klassifitseerida öösärgiks, sest oma objektiivsete omaduste poolest
võib seda kanda nii voodis kui ka mujal ja seetõttu ei ole see mõeldud ainult või peamiselt
ööriietuseks
Oma pikkuse tõttu ei saa kõnealust rõivaeset
klassifitseerida CN-koodi 6109 alla

(*) Fotod on üksnes informatsiooniks.
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(1)

(2)

(3)

3. Sirgelõikeline kerge avar silmkoerõivas
(100 % puuvilla), ühevärviline, kirjaga “Good
Night” ja esiküljele trükitud dekoratiivse kujutisega, ulatub poolde reide (kogupikkusega
90 cm), lühikeste varrukatega

6104 42 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks koondnomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirjadega 1 ja
6, grupi 61 märkusega 9 ning CN-koodide 6104
ja 6104 42 00 sõnastusega
Vt ka koondnomenklatuuri selgitavaid märkusi
CN-koodide 6104 41 00-6104 49 00 kohta

Rõival on lõhikuta ümarkaelus, millel on teise
värviga poolringikujuline selgmine sisepasse.
Varrukaotstes on erivärviline, kuid samast
materjalist trikookangast kant. Rõiva kaelusel
ja alumisel äärel on kaunistusõmblused

Kõnealust rõivaeset ei saa klassifitseerida öösärgiks, sest oma objektiivsete omaduste poolest
võib seda kanda nii voodis kui ka mujal ja seetõttu ei ole see mõeldud ainult või peamiselt
ööriietuseks

(kleit)
(Vt foto nr 605) (*)

4. Sirgelõikeline triibuline kerge avar silmkoerõivas (60 % puuvilla, 40 % polüestrit), üle
86 cm pikkusele lapsele (suurusnumbriga üle
86), mille esiküljele on tikitud “Sleep Wear” ja
muud tikandid. Rõivas ulatub põlvini (kogupikkus 82 cm)
Sellel on trikookangast kandiga ümarkaelus,
osalise lõhikuga, mis suletakse nööpkinnisega parem pool üle vasaku, ja lühikesed varrukad
Rõiva kaelusel, varrukaotstes ja alumisel äärel
on trikookangast kandiga kaunistusääris.
Rõivaeseme alumine äär on kaarjas ja sellel
on umbes 10 cm pikkused külglõhikud
(tüdrukute kleit)
(Vt foto nr 606) (*)
(*) Fotod on üksnes informatsiooniks.

Oma pikkuse tõttu ei saa kõnealust rõivaeset
klassifitseerida CN-koodi 6109 alla
6104 42 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks koondnomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirjade 1 ja 6,
XI jaotise märkuse 2(A), jaotise XI alamrubriigi
märkuse 2(A), grupi 61 märkusega 9 ning
CN-koodide 6104 ja 6104 42 00 sõnastusega
Vt ka koondnomenklatuuri selgitavaid märkusi
CN-koodide 6104 41 00-6104 49 00 kohta
Kõnealust rõivaeset ei saa klassifitseerida öösärgiks, sest oma objektiivsete omaduste poolest
võib seda kanda nii voodis kui ka mujal ja seetõttu ei ole see mõeldud ainult või peamiselt
ööriietuseks
Oma pikkuse tõttu ei saa kõnealust rõivaeset
klassifitseerida CN-koodi 6109 alla
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(2)

(3)

6201 93 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks koondnomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirjade 1 ja 6,
XI jaotise märkuse 13, grupi 62 märkustega 3(b)
ja 8 ning CN-koodide 6201 ja 6201 93 00
sõnastusega

5. Komplekt kolmest jaemüügiks pakendatud
rõivaesemest, mille moodustavad:
a) ühevärviline sünteeskiududest (100 %
polüamiid) rõivas (v.a silmkoeline), mis
katab ülakeha kuni puusadeni (kogupikkus: 67 cm), trikoovoodriga
Rõival on kõrge kaelus, väljavõetav
kapuuts, see on eest täielikult avatav ja
suletav tõmblukuga, mille üle käib vasakult paremale trukkidega kinnitatav kaitseklapp. Rõival on pikad varrukad, mille
otstes on takjapaelad. Kaeluses on pingutuspael ja rõiva allosa on elastne

Võttes arvesse, et nendel rõivaesemetel ei ole
sama struktuur, värv, koostis või stiil, ei saa neid
klassifitseerida “komplektina” vastavalt gruppide
61 ja 62 märkusele 3(b)
Vt ka koondnomenklatuuri selgitavaid märkusi
CN-koodide 6201 91 00-6201 99 00 kohta

Rõival on vöökohast kõrgemal kaks tõmblukuga sisetaskut ja vöökohast allpool
kaks välistaskut, millel on trukkidega kinnitatavad kaitseklapid. Rõiva ees ja taga on
tuulekaitseklapid, millele on võimalik kinnitada ujuk
(Anorak)
(Vt foto nr 607 A) (*)
b) ühevärviline keemilistest kiududest silmkoerõivas, mis katab keha ülemist osa
kunivöökohani (kogupikkus: 65 cm), osalise vooderdusega ees ja varrukatel
Rõival on kõrge kaelus, see on eest täielikult avatav ja suletav tõmblukuga, pikad
elastsete otstega varrukad ja rõiva allosas
pingutuspael. Rõival on ees vöökoha kõrgusel kaks tõmblukuga sisetaskut ning see
on tehtud lõigatud ja kokkuõmmeldud
tükkidest
(tuulepluus)
(Vt foto nr 607 B) (*)
(*) Fotod on üksnes informatsiooniks.

6102 30 90

Klassifikatsioon määratakse kindlaks koondnomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirjade 1 ja 6,
XI jaotise märkuse 13, grupi 61 märkustega 3(b)
ja 9 ning CN-koodide 6102, 6102 30 ja
6102 30 90 sõnastusega
Võttes arvesse, et nendel rõivaesemetel ei ole
sama struktuur, värv, koostis või stiil, ei saa neid
klassifitseerida “komplektina” vastavalt gruppide
61 ja 62 märkusele 3(b)
Vt ka koondnomenklatuuri selgitavaid märkusi
rubriigi 6102 kohta
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c) sünteetilistest kiududest (100 % polüamiidi) ühevärvilised silmkoepüksid, mis katavad alakeha kuni pahkluudeni ja millel on
silmkoeline vooder ja kaks sisetaskut
Rõivas on eest osaliselt avatav tõmblukuga, mille üle käib vasakult paremale
trukkidega kinnitatav kaitseklapp
Pükste mõlema sääre külgedel on kogu
pikkuse ulatuses tõmblukud, mida katavad takjapaelaga kinnikäivad kaitseklapid,
ja püksi otsi saab takjapaela abil pingutada
(püksid)
(Vt foto nr 607 C) (*)
(*) Fotod on üksnes informatsiooniks.
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6203 43 19

Klassifikatsioon määratakse kindlaks koondnomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirjade 1 ja 6,
XI jaotise märkuse 13, grupi 62 märkustega 3(b)
ja 8 ning CN-koodide 6203, 6203 43 ja
6203 43 19 sõnastusega
Võttes arvesse, et nendel rõivaesemetel ei ole
sama struktuur, värv, koostis või stiil, ei saa neid
klassifitseerida “komplektina” vastavalt gruppide
61 ja 62 märkusele 3(b)

96

ET

Euroopa Liidu Teataja

02/11. kd

02/11. kd

ET

Euroopa Liidu Teataja

97

98

ET

Euroopa Liidu Teataja

02/11. kd

