L 55/4

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

25.2.2019.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/321
(2019. gada 18. februāris)
par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES)
2017/1232
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības
Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu un 58. panta 2. punktu,
tā kā:
(1)

Lai nodrošinātu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (2) pievienotās kombinētās nomenklatūras (“KN”) vienveidīgu
piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par atsevišķu preču klasifikāciju.

(2)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/1232 (3) izstrādājums, kas izgatavots no čuguna ar lodveida grafītu
(plastiskā čuguna, EN-GJS-500-7), tika klasificēts ar KN kodu 7325 99 10 pie citādiem lietiem izstrādājumiem no
kaļamā čuguna.

(3)

Īstenošanas regulā (ES) 2017/1232 noteiktās klasifikācijas pamatā bija kombinētās nomenklatūras skaidrojumi KN
kodam 7307 19 10, kuros definēts kaļamais čuguns, un saskaņā ar šiem skaidrojumiem formulējumā “kaļamais”
ietilpst čuguns ar lodveida grafītu.

(4)

Apvienotajās lietās C-397/17 un C-398/17, Profit Europe (4), Tiesa lēma, ka lieti cauruļu savienotājelementi, kas
izgatavoti no čuguna ar lodveida grafītu, jāklasificē apakšpozīcijā 7307 19 90.

(5)

Tiesa savu lēmumu pamatoja ar konstatējumu, ka čuguns ar lodveida grafītu un kaļamais čuguns atšķiras pēc to
sastāva un ražošanas metodes un ka pat tad, ja čugunam ar lodveida grafītu piemīt tādas īpašības, kas ir līdzīgas
kaļamā čuguna (EN-GJM) īpašībām, tas tomēr pieder pie atsevišķas čuguna klasifikācijas kategorijas (EN-GJS).

(6)

Tiesa secināja, ka šajā ziņā minētajos skaidrojumos, ciktāl tajos ir teikts, ka formulējumā “kaļamais” ietilpst
čuguns ar lodveida grafītu, jēdziens “kaļamais čuguns” ir paplašināts, attiecinot to uz citu čuguna kategoriju, un
tāpēc tie nav jāņem vērā.

(7)

Tiesas spriedums pēc analoģijas ir piemērojams ražojumam, uz kuru attiecas Īstenošanas regula (ES) 2017/1232,
jo šis ražojums atbilst standartam EN-GJS-500-7, un tā klasifikācija pie kaļamā čuguna izstrādājumiem ir balstīta
uz Kombinētās nomenklatūras skaidrojumu tekstu KN kodam 7307 19 10, ko Tiesa ir atzinusi par tādu, kas
maina KN apakšpozīcijas 7307 19 10 darbības jomu.

(8)

Tāpēc izstrādājuma, uz kuru attiecas Īstenošanas regula (ES) 2017/1232, klasifikācija neatbilst Tiesas konstatē
jumiem tās spriedumā apvienotajās lietās C-397/17 un C-398/17.

(9)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2017/1232 būtu jāatceļ un jāaizstāj.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

(1) OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.
(2) Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256,
7.9.1987., 1. lpp.).
(3) Komisijas 2017. gada 3. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2017/1232 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā (OV L 177,
8.7.2017., 23. lpp.).
(4) 2018. gada 12. jūlija spriedums, Profit Europe, C-397/17 un C 398/17, EU:C:2018:564.
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IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Pielikuma tabulas 1) ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar minētās tabulas 2) ailē norādīto KN
kodu.
2. pants
Īstenošanas regulu (ES) 2017/1232 atceļ.
3. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2019. gada 18. februārī
Komisijas
un tās priekšsēdētāja vārdā –
Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta
ģenerāldirektors
Stephen QUEST
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PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija
(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Apaļš izstrādājums, kura diametrs ir aptuveni
500 mm un masa ir aptuveni 23 kg. Tas ir
izgatavots no čuguna ar lodveida grafītu (pla
stiskais čuguns, EN-GJS-500-7). Aizsardzībai
pret koroziju izstrādājums ir krāsots ar melnu
bitumenu.

7325 99 90

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās no
menklatūras 1. un 6. vispārīgo interpretācijas notei
kumu un KN kodu 7325, 7325 99 un 7325 99 90 for
mulējumu.

Izstrādājums ir sertificēts saskaņā ar standartu
EN 124 (transportlīdzekļu un gājēju zonu
ūdens noteku pārsedzes un lūku pārsedzes),
un to izmanto kā kanalizācijas pārsegu (pie
mēram, lietusūdens kanalizācijai).
Sk. attēlu (1).

Izstrādājumu klasificēšana ar KN kodu 7325 10 00 pie
citādiem lietiem izstrādājumiem no nekaļamā čuguna
nav iespējama, jo nekaļamais čuguns nav deformējams
spiedes spriegumā, savukārt čuguns ar lodveida grafītu
ir deformējams stiepes spriegumā un arī zināmā mērā
deformējams spiedes spriegumā. Tāpēc čugunu ar lod
veida grafītu nevar uzskatīt par nekaļamo čugunu (pēc
analoģijas sk. 2018. gada 12. jūlija spriedumu Profit Eu
rope, apvienotās lietas C-397/17 un C-398/17, EU:
C:2018:564).
Izstrādājuma klasifikācija ar KN kodu 7325 99 10 pie
citādiem lietiem izstrādājumiem no kaļamā čuguna arī
nav iespējama, jo čuguns ar lodveida grafītu un kaļa
mais čuguns atšķiras pēc to sastāva un ražošanas meto
des. Pat ja čugunam ar lodveida grafītu piemīt tādas īpa
šības, kas ir līdzīgas kaļamā čuguna (EN-GJM) īpašībām,
tas tomēr pieder pie atsevišķas kategorijas (EN-GJS) (pēc
analoģijas sk. 2018. gada 12. jūlija spriedumu Profit Eu
rope, apvienotās lietas C-397/17 un C-398/17).
Tāpēc izstrādājums ir klasificējams ar KN kodu
7325 99 90 pie “citādiem lietiem izstrādājumiem no ci
tādas dzelzs”.

(1) Attēls pievienots tikai informācijai.

