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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1128/2012
ze dne 26. listopadu 2012
o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
EVROPSKÁ KOMISE,

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné
informace o sazebním zařazení zboží vydané celními
orgány členských států, týkající se zařazení zboží do
kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu
s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců
podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze
dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Spole
čenství (2).

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Výboru pro celní kodex,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne
23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o
společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1
písm. a) uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované
nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je
nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvede
ného v příloze tohoto nařízení.
Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombi
nované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla
se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je
na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena
nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je
stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplat
ňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu
se zbožím.
Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být
zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze
zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem
k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se
zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN
uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
Článek 2
Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními
orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto naříze
ním, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst.
6 nařízení (EHS) č. 2913/92.
Článek 3
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2012.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Algirdas ŠEMETA

člen Komise

(1) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
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PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení
(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Deska (tzv. „vodovzdorná překližka“) sestávající
z třinácti dřevěných listů slepených lepidlem
odolným vůči vařící vodě. Listy jsou na sobě polo
ženy tak, aby směr dřevních vláken po sobě jdou
cích vrstev svíral určitý úhel.

4412 32 10

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1
a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na
znění kódů KN 4412, 4412 32 a 4412 32 10.

Vnitřní listy mají tloušťku menší než 2 mm. Dva
vnější listy mají tloušťku menší než 1 mm, jsou
vyrobeny z topolového dřeva a potaženy polyme
rovou izolační vrstvou.
Hustota desky je 0,5 g/cm3.
Deska se používá ve stavebnictví, například pro
betonové bednění.

Zařazení do čísla 4413 jako zhutnělé dřevo je
vyloučeno, neboť deska nebyla chemicky ani fyzi
kálně zpracována, aby byla zvýšena její hustota
nebo tvrdost a zlepšena její mechanická pevnost
nebo odolnost vůči chemickým nebo elektrickým
vlivům (viz také vysvětlivky HS k číslu 4413).
Deska se považuje za překližku, protože se skládá
z několika slepených dřevěných listů položených
na sobě tak, aby směr dřevních vláken po sobě
jdoucích vrstev svíral určitý úhel (viz také vysvět
livky HS k číslu 4412 bod 1).
Desku je proto třeba zařadit do kódu KN
4412 32 10 jako ostatní překližky, nejméně
s jednou vnější vrstvou z jiného než jehličnatého
dřeva.

