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REGULAMENTUL (CE) NR. 2855/2000 AL COMISIEI
din 27 decembrie 2000
privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din
12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal
Comunitar (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 2700/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (CE) (4), pe o perioadă de șaizeci de
zile.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului
din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și
Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată
prin Regulamentul (CE) nr. 2559/2000 (2), în special articolul 9,
(5)
întrucât:
(1)

(2)

(3)

(4)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate regulamentului menționat anterior trebuie
stabilite dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în
anexa la prezentul regulament.
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit regulile generale
de interpretare a Nomenclaturii Combinate. Aceste reguli
se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o
include pe aceasta, chiar parțial sau, eventual, adăugându-i
subdiviziuni, și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau
de altă natură, în cadrul schimburilor de mărfuri.
Pentru aplicarea regulilor generale menționate, mărfurile
descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexa la prezentul
regulament trebuie clasificate în codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2, în conformitate cu explicațiile
incluse în coloana 3.
Este oportun ca, sub rezerva măsurilor în vigoare în Comunitate privind sistemele de dublu control și de supraveghere comunitară prealabilă și ulterioară a produselor textile destinate importului în Comunitate, informațiile
tarifare obligatorii transmise de autoritățile vamale ale
statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor
în Nomenclatura Combinată și care nu sunt conforme cu
dreptul instituit prin prezentul regulament să poată fi în
continuare invocate de către titularul acestora, în
conformitate cu dispozițiile articolului 12 alineatul (6) din

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme
cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă sunt
clasificate în Nomenclatura Combinată în codurile NC
corespunzătoare, indicate în coloana 2 a tabelului menționat.
Articolul 2
Sub rezerva măsurilor în vigoare în Comunitate privind sistemele
de dublu control și de supraveghere comunitară prealabilă și
ulterioară a produselor textile destinate importului în Comunitate,
informațiile tarifare obligatorii transmise de autoritățile vamale ale
statelor membre care nu sunt conforme cu dreptul instituit prin
prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în
conformitate cu dispozițiile articolului 12 alineatul (6) din
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, pe o perioadă de șaizeci de zile.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 27 decembrie 2000.
Pentru Comisie
Frederik BOLKESTEIN

Membru al Comisiei

(1) JO L 256, 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 293, 22.11.2000, p. 1.

(3) JO L 302, 19.10.1992, p. 1.
(4) JO L 311, 12.12.2000, p. 17.
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ANEXĂ
Descrierea mărfurilor

Clasificare
(Codul NC)

Explicație

(1)

(2)

(3)

1. Casete de toaletă distribuite de companiile de
transport aerian pasagerilor (în timpul călătoriei sau la destinație, în cazul în care bagajele acestora nu sunt disponibile), constând
într-un
săculeț
dreptunghiular
cu
dimensiunile aproximative de 25 × 16 ×
12 cm, din țesătură căptușită cu material
plastic, conținând în cantități mici produse
destinate folosirii de scurtă durată precum:

4202 92 91

Clasificarea este determinată prin aplicarea regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și prin textul codurilor
NC respective.

2.

Articolele nu alcătuiesc un set de voiaj pentru
toaleta personală în sensul poziției 9605, nici un
set în sensul regulii generale 3b (clasificare separată a fiecărui articol).

— 1 flacon (40 ml) de săpun lichid;

3401 20 90

— 1 flacon (40 ml) de loțiune de corp;

3304 99 00

— 1 flacon (40 ml) de apă de colonie;

3303 00 90

— 1 aparat de ras de unică folosință cu cremă
de ras și cremă după ras, în același etui;

9605 00 00

— 1 periuță de dinți;

9603 21 00

— 1 tub de pastă de dinți;

3306 10 00

— 1 burete pentru încălțăminte;

3405 10 00

— 1 trusă de croitorie;

9605 00 00

— 3 pile de unghii din carton;

6805 20 00

— 1 pieptene din material plastic;

9615 11 00

— 10 batiste din vată de celuloză;

4818 20 10

— 1 perie de haine;

9603 90 91

— 1 încălțător din material plastic;

3926 90 99

— 1 pereche de șosete fără căpută din tricot
(100 % bumbac);

6115 92 00

— 1 mănușă de toaletă din material tip eponj
(100 % bumbac);

6302 60 00

— 1 pijama unisex din tricot, alcătuită
dintr-un tricou cu mâneci scurte (50 %
poliamidă, 50 % acril) și dintr-un pantalon
scurt (100 % acril).

6109 90 30
6104 63 90

Articol de îmbrăcăminte din material
tricotat (100 % bumbac), ușor și larg,
monocolor, cu croială dreaptă, cu o
inscripție „Don’t wake the sleepy lion” și alte
motive decorative imprimate pe față și pe
mâneci și care coboară până la jumătatea
coapselor (lungime totală de 90 cm).
Articolul prezintă o răscroială a gâtului
rotunjită, fără deschidere, cu o bordură din
tricot aplicat și cu mâneci scurte, cu tiv la
extremitatea mânecilor și la bază.

6104 42 00

(rochie)
(a se vedea fotografia nr. 604) (*)

Clasificarea este determinată prin aplicarea regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, prin nota 9 din capitolul 61,
precum și prin textul codurilor NC 6104
și 6104 42 00.
A se vedea de asemenea notele explicative ale
Nomenclaturii Combinate privind codurile
NC 6104 41 00 până la 6104 49 00.
Clasificarea în categoria cămăși de noapte este
exclusă, deoarece, având în vedere caracteristicile
sale obiective, articolul vestimentar respectiv
poate fi purtat fie în pat, fie în alte locuri și, prin
urmare, nu este destinat exclusiv sau în mod
esențial purtării în timpul nopții.
Având în vedere lungimea acestui articol
vestimentar, el nu poate fi clasificat în cadrul
codului NC 6109.

(*) Fotografiile au valoare strict informativă.
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3.

Descrierea mărfurilor

Clasificare
(Codul NC)

Explicație

(1)

(2)

(3)

6104 42 00

Clasificarea este determinată prin aplicarea regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, prin nota 9 din capitolul 61,
precum și prin textul codurilor NC 6104
și 6104 42 00.

Articol de îmbrăcăminte din material
tricotat (100 % bumbac), ușor și larg,
monocolor, cu croială dreaptă, cu mâneci
scurte, cu un motiv decorativ și o inscripție
„Good night” imprimate pe partea din față,
care coboară până la jumătatea coapselor
(lungime totală: 90 cm).

A se vedea de asemenea notele explicative ale
Nomenclaturii Combinate privind codurile
NC 6104 41 00 până la 6104 49 00.

Articolul prezintă o răscroială a gâtului
rotunjită, fără deschidere, care are pe partea
din spate o inserție semicirculară de culoare
diferită, dar din același material. Articolul
prezintă de asemenea o cusătură decorativă
la bază și la nivelul răscroielii gâtului.

Clasificarea în categoria cămăși de noapte este
exclusă, deoarece, având în vedere caracteristicile
sale obiective, articolul vestimentar respectiv
poate fi purtat fie în pat, fie în alte locuri și, prin
urmare, nu este destinat exclusiv sau în mod
esențial purtării în timpul nopții.

(rochie)
(a se vedea fotografia nr. 605) (*)

4.
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Articol de îmbrăcăminte pentru copiii a
căror înălțime este de peste 86 de cm (talie
comercială de peste 86 cm), cu dungi, din
tricot (60 % bumbac, 40 % poliester), ușor și
larg, cu croială dreaptă, cu o inscripție
brodată „Sleep Wear” și cu alte broderii pe
partea din față. Acest articol ajunge până la
genunchi (lungime totală: 82 cm).
Articolul prezintă o răscroială a gâtului
rotunjită, cu o bordură din material tricotat,
prevăzută cu o deschidere parțială în față,
care se încheie cu nasturi, partea dreaptă
peste partea stângă, cu mâneci scurte.
Răscroiala gâtului, extremitățile mânecilor și
baza articolului au ca terminație o bordură
tricotată aplicată, prevăzută cu o finisare
decorativă. Baza articolului este rotunjită și
prezintă șlițuri laterale de aproximativ
10 cm.
(rochie pentru fete)
(a se vedea fotografia nr. 606) (*)

(*) Fotografiile au valoare strict informativă.

Având în vedere lungimea acestui articol
vestimentar, el nu poate fi clasificat în cadrul
codului NC 6109.
6104 42 00

Clasificarea este determinată prin aplicarea regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, prin nota 2 A de la secțiunea XI,
prin nota de subpoziție 2 A de la secțiunea XI,
prin nota 9 din capitolul 61, precum și prin
textul codurilor NC 6104 și 6104 42 00.
A se vedea de asemenea notele explicative ale
Nomenclaturii Combinate privind codurile
NC 6104 41 00 până la 6104 49 00.
Clasificarea în categoria cămăși de noapte este
exclusă, deoarece, având în vedere caracteristicile
sale obiective, articolul vestimentar respectiv
poate fi purtat fie în pat, fie în alte locuri și, prin
urmare, nu este destinat exclusiv sau în mod
esențial purtării în timpul nopții.
Având în vedere lungimea acestui articol
vestimentar, el nu poate fi clasificat în cadrul
codului NC 6109.
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Descrierea mărfurilor

Clasificare
(Codul NC)

Explicație

(1)

(2)

(3)

6201 93 00

Clasificarea este determinată prin aplicarea regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, prin nota 13 din secțiunea XI,
cu notele 3 (b) și 8 din capitolul 62 și prin textul
codurilor NC 6201 și 6201 93 00.

5. Set de trei articole prezentate în același ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul, alcătuit
din:
(a) articol țesut monocolor, din fibre sintetice (100 % poliamidă) destinat acoperii
părții superioare a corpului și care
coboară până la șolduri (lungime totală:
67 cm), cu căptușeală tricotată.
Articolul are un guler înalt, o glugă integrată în guler, deschidere totală în față
dotată cu un fermoar, protejată de o
clapă ce se fixează cu capse, partea stângă
peste partea dreaptă. Mânecile sale lungi
se pot strânge prin elastic și sunt prevăzute la extremități cu închideri cu benzi
„Velcro”. Gulerul poate fi strâns de către
un cordon culisant, iar baza articolului
este prevăzută cu un elastic.

Având în vedere faptul că aceste articole
vestimentare nu au aceeași structură, aceeași
culoare, aceeași compoziție și nici același stil, ele
nu pot fi clasificate ca „ansambluri”, conform
notei 3 (b) din capitolele 61 și 62.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Nomenclaturii Combinate privind codurile
NC 6201 91 00 până la 6201 99 00.

Articolul are două buzunare interioare
situate deasupra taliei care se încheie cu
fermoar, precum și două buzunare exterioare situate sub talie și care sunt protejate de două clape care se închid cu capse.
De asemenea, articolul este dotat cu
elemente rabatabile „antifurtună” pe
partea din față și din spate, precum și cu
un dispozitiv de prindere a acestora.
(hanorac)
(a se vedea fotografia nr. 607 A) (*)
(b) articol de îmbrăcăminte din material
tricotat, monocolor, destinat acoperirii
părții superioare a corpului și care
coboară până imediat sub talie (lungime
totală: 65 cm), căptușit parțial pe partea
din față și pe mâneci.
Articolul are un guler răsfrânt, o deschidere completă a părții din față, prevăzută
cu fermoar; mânecile sale lungi au benzi
elastice la extremități, iar bază articolului
se strânge cu un cordon culisant.
Articolul este prevăzut și cu două
buzunare interioare pe partea din față, la
nivelul taliei, dotate cu fermoar și constituite din bucăți de material decupat și
cusut.
(bluzon)
(a se vedea fotografia nr. 607 B) (*)
(*) Fotografiile au valoare strict informativă.

6102 30 90

Clasificarea este determinată prin aplicarea regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, prin nota 13 din secțiunea XI,
cu notele 3 (b) și 9 din capitolul 61 și prin textul
codurilor NC 6102, 6102 30 și 6102 30 90.
Având în vedere faptul că aceste articole
vestimentare nu au aceeași structură, aceeași
culoare, aceeași compoziție și nici același stil, ele
nu pot fi clasificate ca „ansambluri”, conform
notei 3 (b) din capitolele 61 și 62.
A se vedea de asemenea notele explicative ale
Nomenclaturii Combinate privind poziția 6102.
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Descrierea mărfurilor

Clasificare
(Codul NC)

Explicație

(1)

(2)

(3)

6203 43 19

Clasificarea este determinată prin aplicarea regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, prin nota 13 din secțiunea XI,
prin notele 3 (b) și 8 din capitolul 62 și prin
textul codurilor NC 6203, 6203 43
și 6203 43 19.

(c) Pantalon țesut monocolor, din fibre sintetice (100 % poliamidă), destinat acoperirii părții inferioare a corpului până la
glezne, cu căptușeală din țesătură și două
buzunare interioare.
Articolul are o deschidere parțială în
partea din față care se închide cu fermoar
și o capsă cu clapetă care se rabate partea
stângă peste partea dreaptă.
Cele două picioare ale acestui pantalon
sunt prevăzute cu fermoare pe toată
lungimea, acoperite cu o clapetă de
protecție care se închide cu o
închizătoare tip „Velcro”, iar baza
pantalonilor poate fi strânsă cu o bandă
tip „Velcro”.
(pantalon)
(a se vedea fotografia nr. 607 C) (*)
(*) Fotografiile au valoare strict informativă.

Având în vedere faptul că aceste articole
vestimentare nu au aceeași structură, aceeași
culoare, aceeași compoziție și nici același stil, ele
nu pot fi clasificate ca „ansambluri”, conform
notei 3 (b) din capitolele 61 și 62.
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