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EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS

28.12.2000.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2855/2000
(2000. gada 27. decembris)
par dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā
regulai, personas, kuru rīcībā ir šāda informācija, varētu
turpināt atsaukties 60 dienas, pamatojoties uz 12. panta
6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK)
Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (3), kurā
jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2700/2000 (4).

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK)
Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo
muitas tarifu (1), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK)
Nr. 2559/2000 (2), un jo īpaši tās 9. pantu,
tā kā:
(1)

Lai nodrošinātu minētās regulas pielikumā dotās kombinētās nomenklatūras vienotu piemērošanu, ir jāparedz pasākumi attiecībā uz šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir paredzēti kombinētās nomenklatūras interpretācijas vispārīgie noteikumi. Šie vispārīgie
noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kuras
pamatā pilnībā vai daļēji ir kombinētā nomenklatūra vai
kura papildina to ar apakšnodaļām, un kura ieviesta ar īpašiem Kopienas noteikumiem par tarifu vai citu pasākumu
piemērošanu preču tirdzniecībā.

(3)

Atbilstīgi minētajiem vispārīgajiem noteikumiem preces,
kas aprakstītas šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē, jāklasificē ar KN kodiem, kas norādīti tabulas 2. ailē, pamatojoties uz 3. ailē izklāstītajiem iemesliem.

(4)

Būtu lietderīgi, ka — ievērojot Kopienas noteikumus par
divkāršās pārbaudes sistēmām, kā arī iepriekšēju un retrospektīvu Kopienas uzraudzību pār tekstilizstrādājumiem,
tos importējot Kopienā, — uz saistošu izziņu par tarifu, ko
attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā
sniedz dalībvalstu muitas dienesti, bet kas neatbilst šai

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst Muitas kodeksa
komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. ailē, kombinētajā
nomenklatūrā klasificē ar KN kodiem, kas norādīti pielikuma
tabulas 2. ailē.
2. pants
Ievērojot Kopienas noteikumus attiecībā uz divkāršās pārbaudes
sistēmām un iepriekšēju un retrospektīvu Kopienas uzraudzību
pār tekstilizstrādājumiem, tos importējot Kopienā, saskaņā ar
Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu 60 dienas var
turpināt izmantot dalībvalstu muitas dienestu sniegtu saistošu
izziņu par tarifiem, lai gan tā neatbilst šīs regulas noteikumiem.
3. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2000. gada 27. decembrī
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Frederik BOLKESTEIN

(1) OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.
(2) OV L 293, 22.11.2000., 1. lpp.

(3) OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.
(4) OV L 311, 12.12.2000., 17. lpp.
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PIELIKUMS
Apraksts

KN kods

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

1. Tualetes komplekti, kurus aviosabiedrības
izdala pasažieriem (vai nu lidojuma laikā, vai
galamērķī, ja ir nozaudēta bagāža) un kuros
ietilpst taisnstūraina drānas soma (aptuveni
25 x 16 x 12 cm), kuras iekšpuse izklāta ar
plastmasu un kurā ievieto šādas lietas nelielā
daudzumā un ierobežotai lietošanai:

4202 92 91

Klasifikāciju nosaka pēc kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārējā noteikuma
un pēc attiecīgo KN kodu teksta.
Šie priekšmeti nav uzskatāmi ne par ceļojumu
komplektiem personiskajai tualetei, kas iekļauti
pozīcijā 9605, ne par komplektiem, kas minēti
3.b vispārējā noteikumā (katru no šiem priekšmetiem klasificē atsevišķi).

- 1 pudele (40 ml) šķidro ziepju

3401 20 90

- 1 pudele (40 ml) ķermeņa losjona

3304 99 00

- 1 pudele (40 ml) odekolona

3303 00 90

- 1 vienreizējās lietošanas skuveklis, skūšanās
putas un losjons pēc skūšanās vienā iepakojumā

9605 00 00

- 1 zobu suka

9603 21 00

- 1 tūbiņa zobu pastas

3306 10 00

- 1 apavu tīrītājs

3405 10 00

- 1 šūšanas komplekts

9605 00 00

- 3 kartona nagu vīles

6805 20 00

- 1 plastmasas ķemme

9615 11 00

- 10 celulozes vates salvetes

4818 20 10

- 1 drēbju suka

9603 90 91

- 1 plastmasas apavu lāpstiņa

3926 90 99

- 1 pāris trikotāžas čību bez zolēm (100 %
kokvilnas)

6115 92 00

- 1 tualetes cimds no dvieļu frotē auduma vai
līdzīga frotē auduma (100 % kokvilnas)

6302 60 00

- 1 trikotāžas unisex pidžama, kas sastāv no
T-krekla ar īsām piedurknēm (50 % poliestera, 50 % akrila) un vienām īsām biksēm
(100 % akrila)

6109 90 30
6104 93 90

2. Taisni piegriezts, viegls, vaļīgs vienkrāsas trikotāžas ģērbs (100 % kokvilnas) ar uzdruku
“Don’t wake the sleepy lion” un citiem dekoratīviem motīviem, kas uzdrukāti uz ģērba
priekšdaļas un uz piedurknēm, garumā līdz
kāju lielu vidum (kopējais garums 90 cm).
Ģērbam ir apaļa kakla līnija bez atvēruma,
kas apdarināta ar trikotāžas drānas piestiprinātu apmali, un īsas piedurknes. Piedurkņu
galos un ģērba lejasdaļā ir eģe.

6104 42 00

(ģērbs)
(Sk. fotogrāfiju Nr. 604) (*)

(*) Fotogrāfijas dotas tikai informatīvā nolūkā.

Klasifikāciju nosaka pēc kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārējā noteikuma, 9. piezīmes attiecībā uz 61. nodaļu un KN
kodu 6104 un 6104 42 00 teksta.
Sk. arī kombinētās nomenklatūras skaidrojošās
piezīmes attiecībā uz KN kodiem no 6104 41 00
līdz 6104 49 00.
Preci neklasificē kā nakts ģērbu, jo tā īpašību dēļ
to var valkāt gan gultā, gan citviet un tādējādi to
nav paredzēts valkāt tikai un vienīgi vai pārsvarā
kā nakts apģērbu.
Ģērba garuma dēļ to nevar klasificēt KN kodā
6109.
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Apraksts

KN kods

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

3. Taisni piegriezts, viegls, vaļīgs vienkrāsas trikotāžas ģērbs (100 % kokvilnas) ar dekoratīvu motīvu un uzdruku “Good Night” uz
ģērba priekšdaļas, garumā līdz kāju lielu
vidum (kopējais garums 90 cm), ar īsām piedurknēm.

6104 42 00

Klasifikāciju nosaka pēc kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārējā noteikuma, 9. piezīmes attiecībā uz 61. nodaļu un KN
kodu 6104 un 6104 42 00 teksta.
Sk. arī kombinētās nomenklatūras skaidrojošās
piezīmes attiecībā uz KN kodiem no 6104 41 00
līdz 6104 49 00.

Ģērbam ir apaļa kakla līnija bez atvēruma,
aizmugures daļā ir pusapļa ielaidums citā krāsā. Piedurkņu gali ir apdarināti ar citas krāsas,
bet tās pašas drānas piestiprinātu apmali.
Ģērba kakla līnija un apakšmala nošūta ar
dekoratīvu vīli

Preci neklasificē kā nakts ģērbu, jo tā īpašību dēļ
to var valkāt gan gultā, gan citviet un tādējādi to
nav paredzēts valkāt tikai un vienīgi vai pārsvarā
kā nakts apģērbu.
Ģērba garuma dēļ to nevar klasificēt KN kodā
6109.

(ģērbs)
(Sk. fotogrāfiju Nr. 605) (*)
4. Taisni piegriezts, svītrots, viegls, vaļīgs trikotāžas ģērbs (60 % kokvilnas, 40 % poliestera)
bērniem, kuru augums pārsniedz 86 cm (komercizmērs lielāks par 86), ar adatotu
uzrakstu “Sleep Wear” un citiem izšuvumiem
ģērba priekšdaļā. Ģērba garums ir līdz celim
(kopējais garums — 82 cm).
Ģērbam ir apaļa kakla līnija ar trikotāžas drānas piestiprinātu apmali un ar daļēju atvērumu ar pogu — atvērumu aizver, labajai
pusei pārklājot kreiso, — un īsas piedurkne.
Kakla līnija, piedurkņu gali un ģērba lejasdaļa
ir apdarināta ar trikotāžas drānas piestiprinātu apmali ar dekoratīvu malu. Ģērba lejasdaļa ir ieliekta, sānos ir aptuveni 10 cm gari
šķēlumi.
(meiteņu kleita)
(Sk. fotogrāfiju Nr. 606) (*)
(*) Fotogrāfijas dotas tikai informatīvā nolūkā.

6104 42 00

Klasifikāciju nosaka pēc kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārējā noteikuma, 2. A piezīmes attiecībā XI sadaļu, 9. piezīmes attiecībā uz 61. nodaļu un KN kodu 6104
un 6104 42 00 teksta.
Sk. arī kombinētās nomenklatūras skaidrojošās
piezīmes attiecībā uz KN kodiem no 6104 41 00
līdz 6104 49 00.
Preci neklasificē kā nakts ģērbu, jo tā īpašību dēļ
to var valkāt gan gultā, gan citviet un tādējādi to
nav paredzēts valkāt tikai un vienīgi vai pārsvarā
kā nakts apģērbu.
Ģērba garuma dēļ to nevar klasificēt KN kodā
6109.
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Apraksts

KN kods

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

6201 93 00

Klasifikāciju nosaka pēc kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārējā noteikuma, 13. piezīmes attiecībā uz XI iedaļu, 3.b un
8. piezīmi attiecībā uz 62. nodaļu un KN kodu
6201 un 6201 93 00 teksta.

5. Trīs ģērbu komplekts, sagatavots mazumtirdzniecībai, kura sastāvā ietilpst:
a) vienkrāsas ģērbs, kas austs no sintētiskām
šķiedrām (100 % poliamīda), paredzēts
valkāšanai ķermeņa augšdaļā, sniedzas
līdz gurniem (kopējais garums: 67 cm), ar
trikotāžas oderi.

Tā kā šie ģērbi ir no dažādiem audumiem, dažādās krāsās un dažādu modeļu vai stilu, tad, ievērojot 61. un 62. nodaļai piemērojamo 3.b piezīmi, tos nevar klasificēt kā “ansambli”.

Ģērbam ir augsta apkakle, integrēta kapuce, pilnīgs atvērums priekšdaļā ar rāvējslēdzēja aizdari un aizsargājošu pārloku aizdari (kreisā puse pāri labajai) ar
spiedpogām. Ģērbam ir garas piedurknes
ar elastīgu savilkumu un velcro aizdari
piedurkņu lejasdaļā. Apkakle ir savelkama
ar auklu, ģērba lejasdaļā — elastīgs savilkums.

Sk. arī kombinētās nomenklatūras skaidrojošās
piezīmes attiecībā uz KN kodiem no 6201 91 00
līdz 6201 99 00.

(siltā virsjaka)
(Sk. fotogrāfiju Nr. 607 A) (*)
b) vienkrāsas trikotāžas ģērbs no ķīmiskām
šķiedrām, paredzēts ķermeņa augšdaļai,
garumā mazliet zem jostas līnijas (kopējais garums 65 cm), ar daļēju oderējumu
priekšdaļā un piedurknēs.
Ģērbam ir augsta, pieguloša apkakle, pilnīgs atvērums priekšdaļā ar rāvējslēdzēja
aizdari un garas piedurknes ar elastīgu
savilkumu piedurkņu galos un ar auklu
ģērba apakšdaļā. Ģērba priekšdaļā jostasvietas līmenī ir divas iekškabatas ar rāvējslēdzēju aizdari, ģērbs darināts no grieztiem un sašūtiem gabaliem.
(vējjaka)
(Sk. fotogrāfiju Nr. 607 B) (*)
(*) Fotogrāfijas dotas tikai informatīvā nolūkā.

6102 30 90

Klasifikāciju nosaka pēc kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārējā noteikuma, 13. piezīmes attiecībā uz XI sadaļu, 3.b
un 9. piezīmes attiecībā uz 61. nodaļu un KN
kodu 6102, 6102 30 un 6102 30 90 teksta.
Tā kā šie ģērbi ir no dažādiem audumiem, dažādās krāsās un dažādu modeļu vai stilu, tad, ievērojot 61. un 62. nodaļai piemērojamo 3.b piezīmi, tos nevar klasificēt kā “ansambli”.
Sk. arī kombinētās nomenklatūras skaidrojošās
piezīmes attiecībā uz pozīciju 6102.
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KN kods

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

6203 43 19

Klasifikāciju nosaka pēc kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārējā noteikuma, 13. piezīmes attiecībā uz XI iedaļu, 3.b un
8. piezīmes attiecībā uz 62. nodaļu un KN kodu
6203, 6203 43 un 6203 43 19 teksta.

c) vienkrāsas bikses, kas austs no sintētiskām
šķiedrām (100 % poliamīda), paredzētas
valkāšanai ķermeņa apakšdaļā, sniedzas
līdz potītēm, ar austu oderi un divām iekškabatām.
Bikšu priekšdaļā ir daļējs atvērums ar
rāvējslēdzēja aizdari un spiedpogu uz pārloka, kas aizveras, kreisajai pusei pārklājot
labo.
Bikšu abās starās visā to garumā ir rāvējslēdzēji, kurus sedz aizsargājoši pārloki ar
velcro aizdari; bikšu galus var savilkt ar
velcro auklu.
(bikses)
(Sk. fotogrāfiju Nr. 607 C) (*)
(*) Fotogrāfijas dotas tikai informatīvā nolūkā.

Tā kā šie ģērbi ir no dažādiem audumiem, dažādās krāsās un dažādu modeļu vai stilu, tad, ievērojot 61. un 62. nodaļai piemērojamo 3.b piezīmi, tos nevar klasificēt kā “ansambli”.
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