
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1462/2006

ze dne 2. října 2006

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

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) uvede-
ného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Aby se zajistilo jednotné používání kombinované
nomenklatury přiložené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je
nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvede-
ného v příloze k tomuto nařízení.

(2) 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 Společenství s ohledem na
uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se
obchodu se zbožím.

(3) Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží
popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze zařazeno do kódu
KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům
uvedeným ve sloupci 3.

(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) Výbor pro celní kodex nezaujal stanovisko během lhůty,
již mu stanovil jeho předsedající,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se zařazuje
v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného
ve sloupci 2.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními
orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto naří-
zením, 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 2. října 2006.

Za Komisi
László KOVÁCS

člen Komise
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(1) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 996/2006 (Úř. věst. L 197, 1.7.2006,
s. 26).

(2) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř.
věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).



PŘÍLOHA

Popis zboží Zařazení
Kód KN Odůvodnění

(1) (2) (3)

Výrobek ve tvaru ovce, vysoký přibližně 10 cm.
Většinu keramického těla pokrývá pletenina, která
přestavuje ovčí rouno, přičemž zůstává viditelná
část hlavy a čtyři kopyta. Textilie je na keramickém
těle nalepena.

(Viz fotografie č. 639) (*)

6913 90 10 Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel
1, 3 písm. b) a 6 pro výklad kombinované nomen-
klatury a podle znění kódů KN 6913, 6913 90
a 6913 90 10.

Jde o výrobek z keramiky, který je v podstatě
určený pro vnitřní výzdobu domovů. Nemá užitnou
hodnotu a je zcela určen k okrasným účelům; není
v podstatě určen k zábavě osob, a proto nemá
povahu hraček kapitoly 95. Viz vysvětlivky k HS
k číslu 6913, první odstavec a druhý odstavec bod
A), a vysvětlivky k HS k číslu 9503, první odstavec.

Jedná se o výrobek složený z keramiky a pleteniny.
Keramický materiál tvořící tělo výrobku (figurka
ovce) je materiálem, který dává podstatný charakter
ve smyslu všeobecného pravidla 3 písm. b), neboť
dává výrobku jeho tvar.

(*) Fotografie má pouze informační charakter.
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