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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1128/2012
(2012. gada 26. novembris)
par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā
EIROPAS KOMISIJA,

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, ko attie
cībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā
izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst
šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt
izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu
Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr.
2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

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

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr.
2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo
muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakš
punktu,
tā kā:
(1)

(2)

(3)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās
kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir
jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto
preču klasifikāciju.
Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombi
nētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie
noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru,
kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai
papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savie
nības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasāku
mus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.
Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces
saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu
jāklasificē saskaņā ar minētās tabulas 2. ailē norādīto
KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomen
klatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.
2. pants
Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestā
des, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar
Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt
izmantot trīs mēnešus.
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, 2012. gada 26. novembrī
Komisijas
un tās priekšsēdētāja vārdā –
Komisijas loceklis
Algirdas ŠEMETA

(1) OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2) OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.
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PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija
(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Plātne (t. s. "ūdensdrošais saplāksnis"), kas izgata
vota no trīspadsmit koksnes loksnēm, kuras salī
mētas kopā ar līmi, kas ir izturīga pret verdošu
ūdeni. Loksnes ir izvietotas tā, lai katras nākamās
kārtas šķiedra būtu leņķī pret iepriekšējo.

4412 32 10

Iekšējās loksnes ir plānākas par 2 mm. Abas ārējās
loksnes ir plānākas par 1 mm un ir izgatavotas no
papeles, kas pārklāta ar polimēra izolācijas aizsar
gkārtu.
Plātnes blīvums ir 0,5 g/cm3.
Plātni izmanto būvniecībā, piemēram, betona
veidņiem.

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1. un 6. vispārīgo
kombinētās nomenklatūras interpretācijas notei
kumu un KN kodu 4412, 4412 32 un
4412 32 10 formulējumu.
Klasifikācija pozīcijā 4413 pie blīvinātiem kokma
teriāliem nav iespējama, jo plāksne nav ķīmiski vai
fizikāli apstrādāta, lai palielinātu tās blīvumu vai
cietību un uzlabotu mehānisko stiprību vai notu
rību pret ķīmisku vai elektrisku iedarbību (sk. arī
HS skaidrojumus par pozīciju 4413).
Plātne ir uzskatāma par saplāksni, jo tā sastāv no
vairākām koksnes loksnēm, kas salīmētas un izvie
totas cita uz citas tā, lai katras nākamās šķiedra
būtu leņķī pret iepriekšējo (sk. arī HS skaidrojumu
par pozīciju 4412 1. punktu).
Tāpēc plātne ir klasificējama ar KN kodu
4412 32 10 kā citāds saplāksnis ar vismaz vienu
ārējo kārtu no lapu koku koksnes.

