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ENHETLIG TILL˜MPNING AV KOMBINERADE NOMENKLATUREN (KN)
(Klassificering av varor)
(2001/C 295/02)
Offentliggörande av förklarande anmärkningar som fastställts i enlighet med artikel 10.1 i rådets
förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1783/2001 (2).
De förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (3) skall ändras
på följande sätt:
På sidan 222
Följande text skall läggas till efter den förklarande anmärkningen till nr 6101:
6101 10 10
6101 20 10
6101 30 10
och
6101 90 10

Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d.

De överrockar o.d. som omfattas av detta undernummer kännetecknas bland annat av att de når ned
åtminstone till mitten av låret.
I allmänhet har plagg i standardstorlekar (normalstorlekar) för män (pojkar undantagna) den minimilängd
som erfordras, om plagget plant liggande, från kragsömmens högsta punkt (motsvarande platsen för den
sjunde halskotan) till fållens nederkant har den längd i centimeter som anges i nedanstående tabell (se
skissen).

Längdangivelserna i tabellen utgör ett medelvärde för de olika standardstorlekarna (normalstorlekarna) på
plagg för män (pojkar undantagna) i storlekarna S (small, liten), M (medium, mellanstor) och L (large, stor).

Plaggets rygglängd i centimeter från kragsömmen till mitten av låret på plagg i standardstorlekar för män
(pojkar undantagna)
S
(small)
Liten

M
(medium)
Mellanstor

L
(large)
Stor

86 cm

90 cm

92 cm

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) EGT L 241, 11.9.2001, s. 7.
(3) EGT C 199, 13.7.2000, s. 1.
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Plagg som inte har den minimilängd som krävs för klassificering som överrockar o.d. med undantag för
bilrockar (bilrockar o.d.  se följande definition) som omfattas av samma nummer, skall klassificeras enligt
undernummer 6101 10 90, 6101 20 90, 6101 30 90 eller 6101 90 90.
BILROCKAR

Bilrockar är löst sittande, långärmade ytterplagg som bärs över andra plagg och skyddar mot väder och
vind. Dessa rockar framställs i allmänhet av kraftiga textilmaterial, med undantag av sådana material som
omfattas av nummer 5903, 5906 eller 5907. Bilrockarnas längd varierar från grenlängd till mitten på låret.
De kan vara enkel- eller dubbelknäppta.
Bilrockar har i allmänhet följande kännetecken:
 genomgående öppning framtill som stängs med knappar eller ibland med blixtlås eller tryckknappar.
 foder som kan vara avtagbart (även vadderat eller matelasserat).
 sprund mitt bak eller i sidorna.
De kan också ha:
 fickor.
 krage.
Bilrockar får inte ha följande kännetecken:
 kapuschong.
 dragsko eller annan hopdragningsanordning i midjan eller i nederkanten. Bälte är dock tillåtet.
Vad avser bilrockar skall med uttrycket o.d. förstås plagg som har samma kännetecken som bilrockar men
har kapuschong.
På sidan 222
Följande text skall läggas till efter den förklarande anmärkningen till nr 6102:
6102 10 10,
6102 20 10,
6102 30 10
och
6102 90 10

Kappor (inbegripet slängkappor och regnkappor), bilrockar o.d.

De förklarande anmärkningarna till undernummer 6101 10 10, 6101 20 10, 6101 30 10 och 6101 90 10
gäller i tillämpliga delar varvid motsvarande mått på plagg för kvinnor (flickor undantagna) är följande:
Längd i centimeter för rygglängden från kragsömmen till mitten av låret på plagg i standardstorlekar för
kvinnor (flickor undantagna)
S
(small)
Liten

M
(medium)
Mellanstor

L
(large)
Stor

84 cm

86 cm

87 cm

