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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1128/2012,
annettu 26 päivänä marraskuuta 2012,
tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi
yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 an
netun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 ar
tiklan 6 kohdan mukaisesti edelleen kolmen kuukauden
ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka jäsenvalti
oiden tulliviranomaiset ovat antaneet tavaroiden luokitte
lusta yhdistettyyn nimikkeistöön mutta jotka eivät ole
tämän asetuksen säännösten mukaisia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodek
sikomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tul
litariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston ase
tuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1
kohdan a alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn
nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistami
seksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn
tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.
Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn
nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovel
letaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka pe
rustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön
taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja
jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden
kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimen
piteiden soveltamiseksi.
Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän
asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esi
tetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarak
keesta 3 ilmenevin perustein.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitel
laan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2
CN-koodiin.
2 artikla
Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja,
jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mu
kaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan
6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2012.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen
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LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu
(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Paneeli (ns. vedenpitävä ristiinliimattu vaneri), joka
on valmistettu kiehuvaa vettä kestävällä liimalla
yhteenliimatuista 13 puuviilusta. Viilut on asetettu
siten, että puun syyt menevät ristiin peräkkäisissä
kerroksissa.

4412 32 10

Sisäviilujen paksuus on alle 2 mm ja molempien
ulkoviilujen paksuus alle 1 mm. Ulkoviilut on val
mistettu poppelista, joka on pinnoitettu polymee
ripäällysteellä eristystä varten.
Paneelin tiheys on 0,5 g/cm3.
Paneelia käytetään rakennustöissä, esim. betoni
muoteissa.

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja
6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 4412,
4412 32 ja 4412 32 10 nimiketekstien mukaises
ti.
Luokittelu nimikkeeseen 4413 tiivistetyksi puuksi
ei tule kyseeseen, koska paneelia ei ole käsitelty
kemiallisesti eikä fysikaalisesti sen tiiviyden tai ko
vuuden lisäämiseksi ja sen mekaanisen lujuuden
tai kemiallisten tai sähköisten vaikutusten keston
parantamiseksi (ks. harmonoidun järjestelmän se
litykset, nimike 4413).
Paneelia pidetään ristiinliimattuna vanerina, koska
siinä on useita päällekkäin liimattuja puuviiluja,
jotka on asetettu siten, että puun syyt menevät
ristiin peräkkäisissä kerroksissa (ks. harmonoidun
järjestelmän selitykset, nimike 4412, 1 kohta).
Sen vuoksi paneeli on luokiteltava CN-koodiin
4412 32 10 muuksi ristiinliimatuksi vaneriksi,
jossa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta.

