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EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS

2000 12 28

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2855/2000
2000 m. gruodžio 27 d.
dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje
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 dalį ir toliau gali ja 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. 2559/2000 (2), ypač į jo 9 straipsnį,

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės
kodekso komiteto nuomonę,

kadangi:
(1)

(2)

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

(3)

Pagal minėtas 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)

Pripažįstama, 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
ir kuri neatitinka šio reglamento nuostatų, turėtojas pagal

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Prekės, apibūdintos priedo lentelės 1 skiltyje, Kombinuotojoje
nomenklatūroje klasifikuojamos pagal atitinkamus KN kodus,
nurodytus tos lentelės 2 skiltyje.
2 straipsnis
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, informacija apie privalomus tarifus, kurią valstybių narių
muitinės suteikė dėl prekių klasifikavimo Kombinuotojoje
nomenklatūroje ir kuri neatitinka šio reglamento, pagal
Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalies nuostatas
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, 2000 m. gruodžio 27 d.
Komisijos vardu
Frederik BOLKESTEIN

Komisijos narys

(1) OL L 256, 1987 9 7, p. 1.
(2) OL L 293, 2000 11 22, 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
Prekių aprašymas

Klasifikavimas
KN kodas

Paaiškinimai

(1)

(2)

(3)

1. Tualeto rinkiniai, kuriuos keleiviams dalija
avialinijos (skrydžio metu arba paskirties vietoje, jeigu jų bagažas pasimetė). Šie rinkiniai
sudaryti iš stačiakampio formos (apytiksliai
matmenys – 25 × 16 × 12 cm) austos medžiagos krepšelio, iš vidaus padengto plastiku, į
kurį sudėti nedideli kiekiai ribotam naudojimui skirtų produktų, pavyzdžiui:

4202 92 91

Klasifikavimas nustatomas pagal Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo 1 ir 6 bendrųjų
taisyklių nuostatas bei atitinkamų KN kodų formuluotes.

2.

Dirbiniai nesudaro nei 9605 pozicijoje klasifikuojamo kelioninio asmens tualeto rinkinio, nei
rinkinio, kuris klasifikuojamas pagal 3 bendrosios taisyklės b punktą (kiekvienas dirbinys klasifikuojamas atskirai)

— 1 buteliukas (40 ml) skysto muilo,

3401 20 90

— 1 buteliukas (40 ml) kūno pienelio,

3304 99 00

— 1 buteliukas (40 ml) odekolono,

3303 00 90

— 1 vienkartinis skustuvas su skutimosi
kremu ir kremu po skutimosi, supakuoti į
tą pačią dėžutę,

9605 00 00

— 1 dantų šepetėlis,

9603 21 00

— 1 dantų pastos tūbelė,

3306 10 00

— 1 avalynės valymo priemonė,

3405 10 00

— 1 siuvimo reikmenų paketėlis,

9605 00 00

— 3 kartoninės nagų dildelės,

6805 20 00

— 1 plastikinės šukos,

9615 11 00

— 10 nosinaičių iš celiuliozinės vatos,

4818 20 10

— 1 drabužių šepetys,

9603 90 91

— 1 plastikinis batų šaukštas,

3926 90 99

— 1 pora megztų šlepečių be padų (100 %
medvilnės),

6115 92 00

— 1 tualetinė pirštinė iš kilpinės
rankšluostinės arba panašios kilpinės
medžiagos (100 % medvilnės),

6302 60 00

— 1 megzta pižama, tinkama abiejų lyčių
asmenims, susidedanti iš trikotažinių
marškinėlių trumpomis rankovėmis (50 %
poliesterio ir 50 % akrilo) ir šortų (100 %
akrilo)

6109 90 30
6104 93 90

Tiesaus kirpimo, lengvas, laisvas megztas
vienspalvis drabužis (100 % medvilnės), su
atspaudu „Don’t wake the sleepy lion“. Šio drabužio priekis bei rankovės išmargintos kitais
dekoratyviniais piešiniais, o apatinė dalis
siekia šlaunų vidurį (bendras ilgis 90 cm). Jis
yra su apvalia kaklo iškirpte be užsegimo,
apsiūta juostele iš megztos medžiagos, ir
trumpomis rankovėmis. Rankogaliai ir drabužio apačia apkraštuoti

6104 42 00

(Suknelė)
(Žr. nuotrauką Nr. 604) (*)

Klasifikavimas nustatomas pagal Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo 1 ir 6 bendrųjų
taisyklių nuostatas, 61 skirsnio 9 pastabą bei KN
kodų 6104 ir 6104 42 00 formuluotes.
Taip pat žr. Kombinuotosios nomenklatūros KN
kodų nuo 6104 41 00 iki 6104 49 00 aiškinamąsias pastabas
Šis drabužis negali būti klasifikuojamas kaip naktiniai marškiniai, kadangi dėl savo faktinių savybių jis gali būti dėvimas ir gulint lovoje, ir kitu
metu, todėl laikytina, kad šis drabužis neskirtas
vien tik arba daugiausia dėvėti kaip naktinis drabužis
Dėl savo ilgio šis drabužis negali būti klasifikuojamas pagal KN kodą 6109

(*) Nuotraukos skirtos tik informuoti.
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Prekių aprašymas

Klasifikavimas
KN kodas

Paaiškinimai

(1)

(2)

(3)

3. Tiesaus kirpimo, lengvas, laisvas megztas
vienspalvis drabužis (100 % medvilnės),
kurio priekis dekoruotas piešiniu ir
atspaudu „Good Night“. Jo apatinė dalis siekia šlaunų vidurį (bendras ilgis 90 cm), o
rankovės trumpos

6104 42 00

Klasifikavimas nustatomas pagal Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo 1 ir 6 bendrųjų
taisyklių nuostatas, 61 skirsnio 9 pastabą bei
KN kodų 6104 ir 6104 42 00 formuluotes.
Taip pat žr. Kombinuotosios nomenklatūros
KN kodų nuo 6104 41 00 iki 6104 49 00 aiškinamąsias pastabas

Šis drabužis yra su apvalia kaklo iškirpte be
užsegimo ir su kitos spalvos pusapvaliu
intarpu nugaroje. Tokios pačios medžiagos,
bet kitos spalvos juostele apsiūti ir rankogaliai (juostelė prisiūta prie megztos medžiagos). Kaklo iškirptė ir drabužio apačia persiūta dekoratyvinėmis siūlėmis

Šis drabužis negali būti klasifikuojamas kaip naktiniai marškiniai, kadangi dėl savo faktinių savybių jis gali būti dėvimas ir gulint lovoje, ir kitu
metu, todėl laikytina, kad šis drabužis neskirtas
vien tik arba daugiausia dėvėti kaip naktinis drabužis

(Suknelė)

Dėl savo ilgio šis drabužis negali būti klasifikuojamas pagal KN kodą 6109

(Žr. nuotrauką Nr. 605) (*)
4.

Tiesaus kirpimo, dryžuotas, lengvas, laisvas
megztas drabužis (60 % medvilnės ir 40 %
poliesterio), skirtas aukštesniems kaip
86 cm ūgio vaikams (prekinis ūgis didesnis
kaip 86), kurio priekinė dalis papuošta
išsiuvinėtu užrašu „Sleep Wear“ ir kitais
siuvinėjimais. Šio drabužio apatinė dalis siekia kelius (bendras ilgis 82 cm)
Jis yra su apvalia kaklo iškirpte, apsiūta juostele iš megztos medžiagos. Kaklo iškirptė
drabužio priekyje negiliai įkirpta, o susidarę
atvartai susegami sagomis dešiniu užsegimu. Drabužio rankovės trumpos
Kaklo iškirptė, rankogaliai ir drabužio apačia apsiūti juostele iš megztos medžiagos su
dekoratyviniu krašteliu. Drabužio apačia su
išlinkimais ir apie 10 cm gylio praskiepais
šonuose
(Suknelė mergaitėms)
(Žr. nuotrauką Nr. 606) (*)

(*) Nuotraukos skirtos tik informuoti.

6104 42 00

Klasifikavimas nustatomas pagal Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo 1 ir 6 bendrųjų
taisyklių nuostatas, XI skyriaus 2 pastabos
A punktą, 61 skirsnio 9 pastabą bei KN kodų
6104 ir 6104 42 00 formuluotes.
Taip pat žr. Kombinuotosios nomenklatūros
KN kodų nuo 6104 41 00 iki 6104 49 00 aiškinamąsias pastabas
Šis drabužis negali būti klasifikuojamas kaip naktiniai marškiniai, kadangi dėl savo faktinių savybių jis gali būti dėvimas ir gulint lovoje, ir kitu
metu, todėl laikytina, kad šis drabužis neskirtas
vien tik arba daugiausia dėvėti kaip naktinis drabužis
Dėl savo ilgio šis drabužis negali būti klasifikuojamas pagal KN kodą 6109
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Prekių aprašymas

Klasifikavimas
KN kodas

Paaiškinimai

(1)

(2)

(3)

6201 93 00

Klasifikavimas nustatomas pagal Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo 1 ir 6 bendrųjų
taisyklių nuostatas, XI skyriaus 13 pastabą,
62 skirsnio 3 pastabos b punktą ir 8 pastabą bei
KN kodų 6201 ir 6201 93 00 formuluotes.

5. Mažmeninei prekybai skirtas trijų kartu supakuotų drabužių rinkinys, sudarytas iš:
a) Vienspalvio drabužio iš sintetinio pluošto
audinio (100 % poliamido) su megztu
pamušalu, skirto viršutinei kūno daliai
uždengti, kurio apačia siekia klubus (bendras ilgis – 67 cm)
Šis drabužis yra su aukšta apykakle,
prisiūtu gobtuvu, jo priekyje per visą ilgį
prisiūtas atsegamas užtrauktukas, kurį
dengia apsauginis atvartas, prisegamas
spaustukais iš kairės į dešinę. Jo rankovės
yra ilgos su tampriais rankogaliais, kuriuos
galima suveržti juostelėmis su lipukais. Į
gobtuvą įverta virvelė, skirta jam sutraukti
ir užrišti, o į drabužio apačią – tampri
juostelė

Atsižvelgiant į tai, kad šie drabužiai pasiūti ne iš
tos pačios struktūros, spalvos ir sudėties audinio
ir nėra to paties stiliaus, pagal 61 ir 62 skirsnių
3 pastabos b punktą jie negali būti klasifikuojami kaip „ansamblis“
Taip pat žr. Kombinuotosios nomenklatūros
KN kodų nuo 6201 91 00 iki 6201 99 00 aiškinamąsias pastabas

Drabužis turi dvi virš liemens esančias
vidines kišenes, užtraukiamas užtrauktukais, ir dvi žemiau liemens esančias išorines kišenes, kurias dengia apsauginiai
atvartai, prisegami spaustukais. Drabužio
priekyje ir nugaroje yra neperšlampami
atvartai, o drabužio viduje – ertmė, skirta
plūdurui įdėti
(Striukė su gobtuvu)
(Žr. nuotrauką Nr. 607 A) (*)
b) Vienspalvio megzto drabužio iš cheminio
pluošto su pamušalu, įdėtu jo priekyje ir
rankovėse, skirto viršutinei kūno daliaiuždengti,kurioapačia siekia vos žemiau juosmens (bendras ilgis – 65 cm)
Drabužis turi aukštą apykaklę, priekyje
per visą ilgį įsiūtas atsegamas užtrauktukas, rankovės ilgos su tampriais rankogaliais, o apačioje įverta užtraukimo virvelė.
Priekyje ties juosmeniu yra dvi įleistos
užtrauktuku
užtraukiamos
vidinės
kišenės, kurios yra pasiūtos iš iškirptų ir
susiūtų detalių
(Neperpučiama striukė)
(Žr. nuotrauką Nr. 607 B) (*)
(*) Nuotraukos skirtos tik informuoti.

6102 30 90

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
kodų 6102, 6102 30 ir 6102 30 90 formuluotes
Atsižvelgiant į tai, kad šie drabužiai pasiūti ne iš
tos pačios struktūros, spalvos ir sudėties audinio
ir nėra to paties stiliaus, pagal 61 ir 62 skirsnių
3 pastabos b punktą jie negali būti klasifikuojami kaip „ansamblis“
Taip pat žr. Kombinuotosios nomenklatūros
6102 pozicijos aiškinamąsias pastabas.
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Prekių aprašymas

Klasifikavimas
KN kodas

Paaiškinimai

(1)

(2)

(3)

6203 43 19

Klasifikavimas nustatomas pagal Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo 1 ir 6 bendrųjų
taisyklių nuostatas, XI skyriaus 13 pastabą,
62 skirsnio 3 pastabos b punktą ir 8 pastabą bei
KN kodų 6203, 6203 43 ir 6203 43 19 formuluotes

c) Vienspalvių kelnių iš sintetinio pluošto
audinio (100 % poliamido) su austiniu
pamušalu ir dviem vidinėmis kišenėmis,
skirtų apatinei kūno daliai uždengti, kurių
apačia siekia žemiau kulkšnių
Jų priekyje yra prakarpa, užtraukiama
užtrauktuku ir iš kairės į dešinę uždengiamu atvartu, kuris prisegamas spaustuku
Per visą šių kelnių klešnių ilgį įsiūti
užtrauktukai, uždengti apsauginiais atvartais, kurie prisegami lipukais, o klešnių
galai gali būti sutraukiami juostelėmis su
lipukais
(Kelnės)
(Žr. nuotrauką Nr. 607 C) (*)
(*) Nuotraukos skirtos tik informuoti.

Atsižvelgiant į tai, kad šie drabužiai pasiūti ne iš
tos pačios struktūros, spalvos ir sudėties audinio
ir nėra to paties stiliaus, pagal 61 ir 62 skirsnių
3 pastabos b punktą jie negali būti klasifikuojami kaip „ansamblis“
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