ÜLDREEGLID HARMONEERITUD SÜSTEEMI TÕLGENDAMISEKS
Kaupade klassifitseerimine nomenklatuuris toimub järgmiste põhimõtete kohaselt.
REEGEL 1
Jaotiste, kaubagruppide ja alamgruppide nimetused on antud suunaval
eesmärgil; ametlik klassifitseerimine peab toimuma lähtuvalt rubriikide
kirjeldustest ja vastavate jaotiste ja gruppide märkustest ning
alljärgnevatest sätetest tingimusel, et need rubriigid või märkused ei näe
ette muud.
SELGITAV MÄRKUS
I Käesolev nomenklatuur esitab rahvusvahelises kaubanduses käsitletavaid kaupu
süstematiseeritult.
Kaubad on rühmitatud jaotistesse, gruppidesse ja alamgruppidesse, mille nimetused
näitavad võimalikult lühidalt hõlmatavate kaupade kategooriat või liiki. Paljudel
juhtudel on siiski jaotises või grupis klassifitseeritud kaupade mitmekesisus ja arv
selline, et neid kõiki ei ole võimalik hõlmata või konkreetselt nimetustes loetleda.
II Reegel 1 alustab sellest, et nimetused on antud üksnes „suunaval eesmärgil“. Neil
ei ole järelikult õiguslikku seost klassifikatsiooniga.
III Käesoleva reegli teine osa näeb ette, et klassifitseerimine peab toimuma:
a) lähtuvalt rubriikide kirjeldustest ja vastavate jaotiste ja gruppide märkustest
ning,
b) kui võimalik, lähtuvalt reeglite 2, 3, 4 ja 5 sätetest tingimusel, et need
rubriigid või märkused ei näe ette muud.
IV Klausel III a on endastmõistetav ja paljud kaubad klassifitseeritakse nomenklatuuris ilma täiendavalt klassifitseerimisreeglite abi järele pöördumata (nt elushobused
(rubriik 0101), farmaatsiatooted, mis on nimetatud grupi 30 märkuses 4 (rubriik
3006)).
V Klauslis III b:
a) väljend „tingimusel, et need rubriigid või märkused ei näe ette muud” on
mõeldud tegema täiesti selgeks seda, et rubriikide kirjeldused ja vastavate
jaotiste ja gruppide märkused on ülimuslikud, s.t et need võetakse
klassifitseerimisel esimesena arvesse.
Näiteks grupi 31 märkused näevad ette, et teatavad rubriigid on seotud ainult
konkreetsete kaupadega. Järelikult ei ole neid rubriike võimalik laiendada
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selliselt, et need hõlmaksid kaupu, mis muidu võiksid sinna kuuluda reegli 2 b
kehtivuse põhjal.

b) viide reeglile 2 väljendis “lähtuvalt reeglite 2, 3, 4 ja 5 sätetest” tähendab, et:
1) kaubad, mis esitatakse tollile mittekomplektsetena või viimistlemata
(nt jalgratas ilma sadula või rehvideta) ja
2) kaubad, mis esitatakse tollile kokku monteerimata või lahti võetult (nt
jalgratas, kokku monteerimata või lahti võetult, kõik komponendid
esitatakse tollile koos), mille komponendid võiks üksikult klassifitseerida
oma kuuluvuse järgi (nt rattarehvid, sisekummid) või nende kaupade
“osadena”,
tuleb klassifitseerida nii, nagu oleksid need komplektsed või viimistletud
kaubad, tingimusel, et reegli 2a tingimused on täidetud ja rubriigid
või märkused ei näe ette muud.
REEGEL 2
a) Iga viidet rubriigis mingile kaubale tuleb vaadelda kehtivana selle kauba
kohta ka mittekomplekssel või lõpetamata kujul, tingimusel et sellisel kujul on
kaubal komplektse või valmistoote põhiomadused.
Samuti kehtib see lahtivõetud või kokkupanemata komplektsete või valmiskujul
(või käesoleva reegli põhjal sellisena käsitatavate) toodete kohta.
b) Iga viidet rubriigis mingile materjalile või ainele tuleb vaadelda kehtivana ka
selle materjali või aine segu või ühendi kohta teiste materjalide või ainetega.
Mis tahes viidet mingist materjalist või ainest kaubale tuleb vaadelda viitena
kaupadele, mis täielikult või osaliselt koosnevad sellest materjalist või ainest.
Rohkem kui ühest materjalist või ainest koosnevaid kaupu klassifitseeritakse
reegli 3 kohaselt.
SELGITAV MÄRKUS
Reegel 2 a
(Mittekomplektsed või viimistlemata tooted)
I Reegli 2 a esimene osa laiendab mis tahes rubriigi valdkonda, mis viitab
konkreetsele tootele, hõlmamaks seda toodet mitte ainult komplektsel, vaid ka
mittekomplektsel või lõpetamata kujul, tingimusel et sellisel kujul on kaubal
komplektse või valmistoote põhiomadused.
II Selle reegli sätted kehtivad ka toorikutele, kui neid ei nimetata konkreetses
rubriigis. Termin „toorik” tähistab vahetuks kasutamiseks valmisolemata toodet,
millel on valmistoote või selle osa ligikaudne kuju ja kontuur ning mida saab kasutada
(v.a erandjuhud) ainult lõplikuks töötlemiseks viimistletud tooteks või selle osaks, (nt
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plastpudeli eelvorm, mis kujutab endast ühest otsast suletud ja teisest otsast avatud,
keermestatud, keerdkorgiga suletavat torukujulist vahetoodet, mille osa keermestatud
otsast allpool on mõeldud laiendamiseks soovitud suuruse ja kujuni).
Pooltooteid, millel ei ole veel viimistletud toote põhikuju (nagu on asi tavaliselt
varraste, ketaste, torude ja muu taolisega), ei loeta „toorikuteks“.
III Arvestades I-VI jaotiste rubriikide valdkondi, ei kohaldata tavaliselt reegli seda osa
nende jaotiste kaupadele.
IV Mitu selle reegliga hõlmatud juhtumit on näitena nimetatud jaotiste või gruppide
selgitavates üldmärkustes (nt XVI jaotis ja grupid 61, 62, 86, 87 ja 90).
Reegel 2 a
(Kokkumonteerimata või lahti võetult tollile esitatavad tooted)
V Reegli 2 a teine osa näeb ette, et tollile esitatavad kokkumonteerimata või
lahtivõetud komplektsed või valmistooted tuleb klassifitseerida samasse rubriiki kui
kokkumonteeritud tooted. Kui tooted selliselt esitatakse, siis on see tavaliselt
pakkimis-, käsitlemis- või transportimisnõuete või -mugavuse kaalutlusel.
VI Käesolev reegel kehtib ka tollile esitatavate kokkumonteerimata või lahtivõetud
mittekomplektsete või viimistlemata toodete kohta, tingimusel, et neid käsitatakse
komplektsete või valmistoodetena käesoleva reegli esimese osa põhjal.
VII Käesolevas reeglis mõeldakse „lahtivõetud või kokkupanemata esitatavate
toodete” all tooteid, mille komponendid tuleb kokku monteerida kas
kinnitusvahenditega (kruvid, mutrid, poldid jmt) või neetimise või keevitusega,
näiteks tingimusel, et üksnes koostamisoperatsioonid on lubatud.
Montaažimeetodi keerukust arvesse ei võeta.
Valmistoote saamiseks ei või komponente siiski mistahes viisil edasi töödelda. Toote
kokkumonteerimata komponendid, mis on liigsed selle toote komplektsuse jaoks,
klassifitseeritakse eraldi.
VIII Selle reegliga hõlmatud juhtumid on näitena nimetatud jaotiste või gruppide
selgitavates üldmärkustes (nt XVI jaotis ja grupid 44, 86, 87 ja 89).
IX Arvestades I-VI jaotiste rubriikide valdkondi, ei kohaldata tavaliselt reegli seda osa
nende jaotiste kaupadele.
Reegel 2 b
(Materjalide või ainete segud ja ühendid)
X Reegel 2 b käsitleb materjalide või ainete segusid ja liitmaterjale ning kaupu, mis
koosnevad kahest või enamast materjalist või ainest. See reegel kehtib nende
rubriikide kohta, milles on viide materjalile või ainele (näiteks rubriik 0507 elevandiluu), ja rubriikide kohta, milles on viide esitatud materjalist või ainest
valmistatud kaupadele (näiteks rubriik 4503 - looduslikust korgist tooted). Tuleb
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märkida, et see reegel kehtib üksnes siis, kui rubriigid või jaotiste või gruppide
märkused ei näe ette muud (nt rubriik 1503 - sulatatud searasva õli, segamata).
Valmististena olevad segud, mis on sellistena kirjeldatud jaotise või grupi märkuses
või rubriigi tekstis, tuleb klassifitseerida reegel 1 sätete kohaselt.
XI Selle reegli mõte on avardada mis tahes rubriiki, mis viitab materjalile või ainele,
mis hõlmaks ka sellest materjalist või ainest segud või ühendid koos muude
materjalide või ainetega. Samuti on selle reegli mõte avardada mis tahes rubriiki, mis
viitab esitatud materjalist või ainest kaupadele, et see hõlmaks seda materjali või
ainet osaliselt sisaldavaid kaupu.
XII Reegel siiski ei laienda rubriiki selliselt, et sinna võiksid kuuluda kaubad, mida
reegli 1 järgi ei saa lugeda rubriigi kirjeldusele vastavaiks; see juhtub, kui teise
materjali või aine lisamine võtab kaubalt ära rubriigis nimetatud kaubale omased
põhiomadused.
XIII Järeldus sellest reeglist on, et materjalide või ainete segud ja ühendid, ning
kaubad milles on üle 1 materjali või aine ja mis esmapilgul on klassifitseeritavad
kahte või enamasse rubriiki, tuleb seega klassifitseerida vastavalt reegli 3
põhimõtetele.
REEGEL 3
Kui reegli 2 punkti b kohaldamisel või mõnel muul põhjusel kaup osutub
esmapilgul klassifitseeritavaks kahte või enamasse rubriiki, toimub
klassifitseerimine järgmiselt:
a) kaupa täpsemalt kirjeldav rubriik on eelistatud üldisemat kirjeldust
sisaldavate rubriikide ees. Kui aga kaks või enam rubriiki kirjeldavad vaid osa
ainetest või materjalidest, mis sisalduvad segatud või kombineeritud tootes,
või ainult osa jaekaubanduse jaoks mõeldud komplekti kuuluvatest üksikesemetest, siis vaadeldakse neid rubriike nende kaupade suhtes kui võrdselt
sobivaid, isegi kui üks rubriikidest kirjeldab kaupa täielikumalt või täpsemalt;
b) segud, erinevatest materjalidest või komponentidest koosnevad kaubad ja
jaekaubanduse jaoks mõeldud komplektina esitatud kaubad, mida pole
võimalik klassifitseerida reegli 3 punkti a järgi, klassifitseeritakse materjali või
komponendi järgi, mis määrab nende põhiomadused, kui selline kriteerium on
rakendatav;
c) kaubad, mida ei saa klassifitseerida reegli 3 punkti a või b järgi,
klassifitseeritakse rubriiki, mis on neid võrdsel määral kirjeldavate rubriikide
numbrilises järjestuses kõige viimane.
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SELGITAV MÄRKUS
I See reegel näeb ette kolm meetodit nende kaupade klassifitseerimiseks, mis
esmapilgul kuuluvad kahte või enamasse rubriiki, kas reegli 2 b tingimuste järgi või
mis tahes muul põhjusel.
Neid meetodeid kohaldatakse selles järjekorras, nagu need on käesolevas reeglis
sätestatud. Seega kohaldatakse reeglit 3 b üksnes siis, kui reegel 3 a ei sobi kauba
klassifitseerimiseks; kui aga kumbki reeglitest, 3 a ega 3 b, ei sobi klassifitseerimiseks, kohaldatakse reeglit 3 c. Seega on eelisjärjekord selline: a) - täpsem
kirjeldus; b) -põhiomadused; c) - rubriikide numbrilises järjestuses kõige viimane.
II See reegel saab kehtida üksnes tingimusel kui rubriikide kirjeldused või jaotiste
või gruppide märkused ei näe ette muud.
Näiteks, grupi 97 märkus 4 b nõuab, et kaubad, mis kirjelduse järgi kuuluvad ühte
rubriikidest 9701 - 9705, kui ka rubriiki 9706, tuleb klassifitseerida ühte nendest
eelnevatest rubriikidest. Taolised kaubad tuleb klassifitseerida vastavalt grupi 97
märkusele 4 b, mitte aga käesoleva reegli järgi.
Reegel 3 a
III Klassifitseerimise esimene meetod on sätestatud reeglis 3 a, mille kohaselt tuleb
eelistada kõige täpsemat kirjeldust esitavat rubriiki üldisema kirjeldusega rubriigile.
IV Ei ole mõeldav sätestada rangeid reegleid, millega määrata, kas üks rubriik
kirjeldab kaupa täpsemalt kui teine, kuid tavaliselt võib öelda, et:
a) kirjeldamine nimetuse järgi on täpsem kui klassi (liigi) järgi kirjeldamine (nt
sisse-ehitatud elektrimootoriga pardlid ja juukselõikusmasinad
klassifitseeritakse rubriiki 8510, mitte aga rubriiki 8467 kui käsiinstrumendid,
sisseehitatud elektrimootoriga, ega rubriiki 8509 kui sisseehitatud
elektrimootoriga kodumasinad).
b) kui kaup vastab kirjeldusele, mis seda arusaadavamalt identifitseerib, siis
on see kirjeldus täpsem sellest, kus identifitseerimine ei ole nii täielik.
Näited viimase kategooria kaupadest:
1) Tekstiilmaterjalist taftingvaibad, mida identifitseeritakse kui mootorsõidukites kasutatavaid, ei tule klassifitseerida autotarvikutena rubriiki 8708,
vaid rubriiki 5703, kus neid vaipadena täpsemini kirjeldatakse.
2) Raamimata karastatud või lamineeritud kildumatu klaas, mida
identifitseeritakse kui lennukites kasutamiseks sobiva kujuga, ei tule
klassifitseerida rubriiki 8803 (rubriikide 8801 ja 8802 kaupade osad), vaid
rubriiki 7007, kus see on kildumatu klaasina täpsemalt kirjeldatud.
V Kui aga kaks või enam rubriiki kirjeldavad vaid osa ainetest või materjalidest, mis
sisalduvad segatud või kombineeritud tootes, või ainult osa jaekaubanduse jaoks
mõeldud komplekti kuuluvatest üksikesemetest, siis vaadeldakse neid rubriike nende
kaupade suhtes kui võrdselt sobivaid, isegi kui üks rubriikidest kirjeldab kaupa
5

täielikumalt või täpsemalt. Sellistel juhtudel määratakse kaupade klassifikatsioon
kindlaks reegliga 3 b või 3 c.
Reegel 3 b
VI See teine meetod seondub üksnes järgmiste kaupadega:
i) segud;
ii) erinevatest materjalidest koosnevad kombineeritud kaubad;
iii) eri komponentidest koosnevad kombineeritud kaubad;
iv) jaemüügikomplektidena müüki pandavad kaubad.
See kehtib üksnes siis, kui reeglit 3 a ei saa kohaldada.
VII Kõigil neil juhtudel tuleb kaubad klassifitseerida nii, nagu koosneksid need
materjalist või komponendist, mis määrab nende põhiomadused, kui selline
kriteerium on rakendatav.
VIII Põhiomadusi määrav tegur võib erineda, sõltuvalt kauba liigist. Selle võib
määrata näiteks materjali või komponendi laad, selle maht, kogus, mass või väärtus
või koostismaterjali tähtsus kauba kasutusega seoses.
IX Käesoleva reegli tähenduses loetakse eri komponentidest kokku pandud
kombineeritud kaupade hulka vaid need, milles komponendid on üksteisega
ühendatud nii, et need moodustavad praktiliselt lahutamatu terviku, aga ka need,
millel on lahutatavad komponendid, tingimusel, et need komponendid on sobitatud
üksteisega ja täiendavad üksteist vastastikku ning koos moodustavad terviku, mida
tavaliselt ei pakuta müügiks eraldi osadena.
Näited viimase kategooria kaupadest:
1) tugihargiga tuhatoosid, millel on äravõetav tuhanõu.
2) maitseaineriiul, millel on spetsiaalselt kavandatud raam
(tavaliselt puust) ning vastav arv tühje sobiva kuju ja suurusega
maitseainepurke.
Tavaliselt on nende kombineeritud kaupade komponendid pakendatud ühte
pakendisse.
X Käesoleva reegli tähenduses tähistatakse terminiga „jaekaubanduse jaoks
mõeldud komplektina esitatud kaubad” kaupu a) milles on vähemalt kaks erinevat toodet, mis on esmapilgul klassifitseeritavad erinevatesse rubriikidesse. Seetõttu ei saa kuut fondüükahvlit käesoleva
reegli järgi lugeda komplektiks;
b) milles on tooted või esemed, mis on müügiks kokku pandud, et rahuldada
konkreetset vajadust või sooritada mingit spetsiifilist tegevust; ja
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c) on kokku pandud viisil, mida ilma ümberpakkimiseta sobib lõppkasutajale
vahetult müüa (nt karpides või kastides või aluse peal).
“Jaemüük” ei sisalda toodete müüki, mida kavatsetakse pärast valmistamist,
pakendamist, ümberpakendamist või liitmist/ühendamist muude kaupadega
või muudesse kaupadesse edasi müüa.
Seega hõlmab termin „ jaemüügikomplektidena müüki pandavad kaubad“
üksnes komplekte, mis koosnevad kaupadest, mida kavatsetakse
lõppkasutajale müüa, kui üksikkaupu kavatsetakse kasutada koos. Näiteks kui
erinevad toidukaubad, mõeldud koos kasutamiseks valmisroa või –toidu
valmistises, on kokku pakendatud ja mõeldud ostjale tarbimiseks, on see
„jaemüügikomplekt“.
Näited komplektidest, mida saab klassifitseerida reeglile 3 viidates:
1) a) võileib, milles on väikese saia vahel veiseliha, juustuga või ilma, (rubriik
1602) ja mis on pakendatud koos krõbekartulitega (friikartulitega) (rubriik
2004):
klassifitseerimine rubriiki 1602.
b) koos kasutamiseks mõeldud toidukomponendid spagettidest roa valmistamisel: pakk keetmata spagette (rubriik 1902), kotike riivitud juustu (rubriik
0406) ja plekktoos tomatikastet (rubriik 2103), kõik pakendatud pappkarpi:
klassifitseerimine rubriiki 1902.
Reegel siiski ei hõlma tootevalikuid, mis on müüki pandud koos ja milles on
näiteks
- plekkpurk krevette (rubriik 1605), plekkpurk maksapasteeti (rubriik
1602), plekkpurk juustu (rubriik 0406), plekkpurk viilutatud peekonit (rubriik
1602) ja plekkpurk kokteilivorste (rubriik 1601); või
- pudel piiritusjooki rubriigist 2208 ja pudel veini rubriigist 2204;
Nende kahe näite korral ja samalaadsete tootevalikute puhul tuleb iga toode
klassifitseerida eraldi oma vastavasse rubriiki.
See kehtib ka näiteks jaemüügiks pappkasti kokku pakendatud lahustuva
kohvi klaaspurgis (rubriik 2101), keraamilise tassi (rubriik 6912) ja keraamilise
alustassi kohta (rubriik 6912).
2) Juuksurikomplekt, milles on elektriline juukselõikusmasin (rubriik 8510),
kamm (rubriik 9615), käärid (rubriik 8213), hari (rubriik 9603) ja
tekstiilmaterjalist käterätik (rubriik 6302) ning mis on müüki pandud
nahkvutlaris (rubriik 4202):
klassifitseeritakse rubriiki 8510.
3) Joonestuskomplektid, milles on joonlaud (rubriik 9017), arvutusketas (rubriik
9017), joonestussirkel (rubriik 9017), pliiats (rubriik 9609) ja pliiatsiteritaja
(rubriik 8214) ning mis on müüki pandud plastkiles (rubriik 4202):
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klassifitseeritakse rubriiki 9017.
Ülalnimetatud komplektide puhul toimus klassifitseerimine ühe komponendi või
komponentide järgi, mida koos võetuna käsitatakse komplektile kui tervikule
põhiomadust andvana.
XI Käesolevat reeglit ei kohaldata kaupadele, mis koosnevad eraldi pakendatud
koostisosadest, kas ühises pakendis või mitte, kindlates proportsioonides, mõeldud
tööstuslikuks tootmiseks, näiteks joogid.
Reegel 3 c
XII Kui kaupu ei saa klassifitseerida reeglitele 3 a või 3 b viidates, tuleb need
klassifitseerida rubriiki, mis on neid võrdsel määral kirjeldavate rubriikide numbrilises
järjestuses kõige viimane.
REEGEL 4
Kaubad, mida ei saa klassifitseerida vastavalt eespool nimetatud reeglitele,
klassifitseeritakse rubriiki, milles kirjeldatakse nendega kõige sarnasemaid
kaupu.
SELGITAV MÄRKUS
I See reegel seostub kaupadega, mida ei saa klassifitseerida vastavalt reeglitele 1- 3.
See näeb ette, et sellised kaubad tuleb klassifitseerida rubriiki, milles on kirjeldatud
nendega kõige sarnasemaid kaupu.
II Klassifitseerimisel reegli 4 alusel on vaja tollile esitatavaid kaupu võrrelda
samalaadsete kaupadega selleks, et määratleda kaubad, millele tollile esitatavad
kaubad sarnanevad kõige enam. Tollile esitatavad kaubad klassifitseeritakse
samasse rubriiki kui samalaadsed kaubad, millele need kõige enam sarnanevad.
III Sarnasus võib muidugi sõltuda mitmest tegurist, nagu näiteks kirjeldus, omadused,
otstarve.
REEGEL 5
Eespool nimetatud sätetele lisaks kasutatakse järgmiste kaupade suhtes
järgmisi reegleid:
a) fotoaparaatide, muusikariistade, relvade, joonestusvahendite vutlarid,
juveeltoodete etüid jms pakendid, mis on spetsiaalselt ette nähtud teatud toote
või komplekti paigutamiseks, on sobivad pikaajaliseks kasutamiseks ning
esitatakse tollile koos tootega, mille jaoks nad on ette nähtud, klassifitseeritakse koos nende toodetega nagu tavaliselt koos müüdavad kaubaartiklid. See
reegel ei hõlma pakendeid, mis annavad kaubale kui tervikule tema
põhiomadused;
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b) võttes arvesse reegli 5 punkti a sätteid, klassifitseeritakse kaupu sisaldavad
pakkematerjalid ja pakendid (1) koos kaupadega, kui nad on niisugused nagu
tavaliselt kasutatakse seda tüüpi kaupade puhul. Seda sätet ei kohaldata
niisuguste pakkematerjalide või pakendite suhtes, mis on ilmselt sobivad
mitmekordseks kasutamiseks.
SELGITAV MÄRKUS
Reegel 5 a
(Vutlarid, karbid ja samalaadsed tootepakendid)
I Sellest reeglist saadakse aru nii, et see hõlmab üksnes need tootepakendid, mis
1) omavad spetsiaalset kuju või on ette nähtud spetsiifilise toote või
komplekttoote paigutamiseks, s.t need on spetsiaalselt konstrueeritud
mahutama toodet, mille jaoks need on kavandatud. Mõned tootepakendid on
vormitud neid sisaldava toote kujuliseks;
2) on sobivad pikaajaliseks kasutamiseks, s.t need on kavandatud selliselt, et
nende kestvus on võrreldav toodete kestvusega, mille jaoks need on ette
nähtud. Samuti kaitsevad need tootepakendid toodet kui see ei ole kasutuses
(nt transportimisel või hoiustamisel). Need kriteeriumid võimaldavad eristada
neid lihtsatest pakenditest;
3) esitatakse tollile koos toodetega, mille jaoks need on ette nähtud, sõltumata
sellest, kas tooted on transportimismugavuse pärast eraldi pakitud või mitte.
Eraldi tollile esitatuna klassifitseeritakse tootepakendid oma vastavatesse
rubriikidesse;
4) on seda laadi, mis tavaliselt müüakse koos toodetega;
5) ei anna tervikule selle põhiiseloomu.
II Näited tootepakenditest, mis esitatakse tollile koos kaupadega, mille jaoks need on
ette nähtud ja mis tuleb klassifitseerida sellele reeglile viidates:
1) juveeltoodete karbid ja etüid (rubriik 7113);
2) elektripardlite vutlarid (rubriik 8510);
3) binoklite ja teleskoopide vutlarid (rubriik 9005);
4) muusikariistade vutlarid, kastid ja kotid (nt rubriik 9202);
5) püstolite kabuurid (rubriik 9303).
III Selle reegli alla mitte kuuluvad tootepakendid on näiteks hõbedast
teetoos teega või dekoratiivne keraamiline kauss maiustustega.
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Reegel 5 b
(Pakkematerjalid ja pakendid)
IV See reegel reguleerib sellist liiki pakkematerjalide ja tootepakendite klassifitseerimist, mida tavaliselt kasutatakse nende juurde kuuluvate kaupade pakendamiseks.
See säte ei ole siiski kohustuslik, kui taolised pakkematerjalid või pakendid sobivad
selgesti korduvkasutuseks, näiteks teatavad metallvaadid või rauast või terasest
mahutid suru- või vedelgaaside jaoks.
V Võttes arvesse reeglit 5 a, määratakse seega vutlarite, karpide ja samalaadsete
reeglis 5 a nimetatud liiki tootepakendite klassifikatsioon kindlaks reegli 5 a
kohaldamisega.
REEGEL 6
Kaupade ametlik klassifitseerimine iga rubriigi alamrubriikidesse toimub
nende alamrubriikide kirjelduste ja alamrubriikide kohta käivate märkuste
põhjal, kasutades eespool toodud reegleid vajalike muudatustega ning
arvestades, et omavahel on võrreldavad vaid sama taseme alamrubriigid. Selle
reegli kohaldamisel kasutatakse ka vastavaid märkusi jaotiste ja gruppide
kohta, kui kontekst ei nõua teisiti.
SELGITAV MÄRKUS
I Eelpool esitatud reeglid 1 - 5 reguleerivad, vastavate muudatustega, klassifitseerimist alamrubriikide tasemel ühe ja sama rubriigi sees.
II Reegli 6 mõistes on järgmistel väljenditel neile selle alusel omistatavad
tähendused:
a) „sama taseme alamrubriigid": ühe taandega alamrubriigid (tasand 1) või
kahe taandega alamrubriigid (tasand 2).
Järelikult, kui reegli 3 a kontekstis võtta arvesse ühe rubriigi sees kahe või
enama ühe taandega alamrubriigi suhtelist väärtust, tuleb nende täpset või
ligilähedast sobivust mingile antud tootele hinnata ainult konkureerivate ühe
taandega alamrubriikide kirjelduste alusel. Kui on valitud kõige täpsemini
sobiv ühe taandega alamrubriik ja kui see alamrubriik on ise alajaotusteks
jagunenud, siis, ja alles siis tuleb võtta kaalutlemisele kahe taandega
alamrubriikide kirjeldused, et määrata kindlaks, millist kahe taandega
alamrubriiki valida.
b) „kui kontekst ei nõua teisiti": välja arvatud juhud, kui jaotiste või gruppide
märkused ei sobi kokku alamrubriikide kirjelduste või alamrubriikide
märkustega.
See esineb näiteks grupis 71, kus terminile „plaatina” omistatud kohaldamisala
märkuses 4 B erineb alamrubriikide märkuses 2 „plaatinale“ omistatust.
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Alamrubriikide 7110 11 ja 7110 19 tõlgendamisel kehtib seetõttu
alamrubriikide märkus 2 ning grupi märkus 4 B tuleb jätta tähelepanuta.
III Kahe taandega alamrubriigi kohaldamisala ei laiene selle esimese taseme
alamrubriigi, millesse see kahe taandega alamrubriik kuulub, kohaldamisalast
väljapoole; ja ühe taandega alamrubriigi kohaldamisala ei laiene selle rubriigi,
millesse see ühe taandega alamrubriik kuulub, kohaldamisalast väljapoole.
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