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1. 961/2000 din 5.5.2000
(JO L 109, 6.5.2000, 
p. 16)
modificat prin Reg. 
1179/2009

1 Ţesătură vopsită cu armură de serj  de culoare
bleu  (60  %  bumbac  şi  40  %  poliester),  cu
greutatea  de  300  g/m2,  cu  o  lăţime  de
aproximativ 150 cm. Ţesătura are în lungul celor
două  margini  şi  la  aproximativ  20  cm  interval
inscripţii  imprimate  de  culoare  verde  decolorat
de  aproximativ  4  cm înălţime  şi  2  cm lărgime
reprezentând  un  logo  al  unei  întreprinderi  şi
situate la aproximativ 13 cm de la margine.
(A se vedea fotografia nr. 599 A + B)

5211 32 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  2A  din
secţiunea  XI,  cu  nota  de  la  subpoziţia  1  (f)  din
secţiunea XI, cu nota 1 din capitolul 54, precum şi
cu textul codurilor NC 5211 şi 52113200 Inscripţia
imprimată  nu  conferă  produsului  caracteristicile
unei ţesături imprimate

2. 1966/94 din 28.7.1994
(JO L 198, 30.7.1994, 
p. 103)
modificat prin Reg. 
1179/2009

1 Ţesătură  imprimată,  cu  motive  decorative  de
diferite  culori  (93  %  poliester,  7  %  viscoză),
prezentată  în  rulouri,  având  pe  o  parte  mici
paiete  şi  câteva  flori  din  ţesătură  din  material
textil  sintetic.  Paietele  sunt  lipite  pe  ţesătură.
Motivele  florale  sunt  prezente  în  număr  mic
(aproximativ 6 pentru o suprafaţă de 1,70 m pe
1,15 m) şi sunt cusute lejer pe ţesătură. 

5407 54 00 Clasificarea  este  conformă  cu  dispoziţiile  din
normele  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu nota de la subpoziţia
1 (h) a secţiunii  XI, precum şi cu textul codurilor
NC5407 şi 54075400. A se vedea de asemenea
notele explicative ale Sistemului Armonizat privind
poziţia 58.10. Clasificarea ca broderie la codul NC
5810  nu  este  corectă,  pentru  că  produsul
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respectiv  prezintă motive decorative  cusute lejer
care se pot desprinde uşor

3. 2174/93 din 2.8.1993 
(JO L 195, 4.8.1993, 
p. 20) modificat prin 
Reg. 705/2005

Fir  răsucit,  albit,  din  fibre  sintetice  discontinue
(100 % poliester), cu o răsucire finală în formă
de  "Z",  apretat,  dispus  pe  un  suport,  cu  o
greutate de 1200 grame, inclusiv suportul. 

5509 22 00

INIŢIAL:
(Reg. 2174/96)
5509 22 10

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii Combinate, cu notele 4 şi 5 de la
secţiunea  XI,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC
5509, 550922 şi 55092210.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Sistemului  Armonizat  cu  privire  la  consideraţiile
generale din secţiunea XI punctul I.B.4, precum şi
la  poziţia  55.08.  Clasificarea  acestui  fir  la  codul
NC 5508  este  exclusă,  deoarece  definiţia  de  la
nota  5  a  secţiunii  XI  se  aplică,  de  asemenea,
expresiei  "fire  de cusut"  care  figurează în textul
codului NC 5509

4. 961/2000 din 5.5.2000
(JO L 109, 6.5.2000, 
p. 16) 
modificat prin Reg. 
1179/2009

2 Ţesătură vopsită de culoare bleu-deschis (100 %
poliester), cu o lărgime de aproximativ 150 cm în
fibre discontinue.  Ţesătura prezintă o inscripţie
imprimată  de  culoare  galbenă:  "DYED  AND
FINISHED  IN  THE  UNITED  KINGDOM  A
MEMBER OF THE EEC", de aproximativ 0,4 cm
înălţime şi  situată  la  aproximativ  1,2 cm de la
margine.
(A se vedea fotografia nr. 598 A + B)

5512 19 90 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu subpoziţia  1 (f)  din
secţiunea XI, cu nota 1 din capitolul 54, precum şi
cu textul codurilor NC 5512, 551219 şi 55121990
Inscripţia  imprimată  nu  conferă  produsului
caracteristicile unei ţesături imprimate

2



crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI

(EEC)/(EC)/(EU) NR/
DATĂ N

R
. 

C
R

T
/ A

N
E

X
A

DESCRIEREA MĂRFURILOR
CLASIFICARE

COD NC
MOTIVE

(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

5. 961/2000 din 5.5.2000
(JO L 109, 6.5.2000, 
p. 16) modificat prin 
Reg. 1179/2009

3 Ţesătură vopsită cu armură de serj  de culoare
bleu  (65  %  poliester  şi  35  %  bumbac),  cu
greutatea  de  245  g/m2,  cu  o  lăţime  de
aproximativ  150  cm,  în  fibre  discontinue.
Ţesătura prezintă, în lungul celor două margini şi
la aproximativ 28 cm interval, inscripţii imprimate
de  culoare  neagră  de  aproximativ  1,5  cm
înălţime  şi  de  aproximativ  3  cm  lăţime
reprezentând  un  logo  al  unei  întreprinderi  şi
situate la aproximativ 4,5 cm de margine pe o
parte  şi  la  aproximativ  9  cm  de  margine  pe
cealaltă parte.
(A se vedea fotografia nr. 601 A + B)

5514 22 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  2A  din
secţiunea  XI,  cu  nota  de  la  subpoziţia  1  (f)  din
secţiunea XI, cu nota 1 din capitolul 54, precum şi
cu textul codurilor NC 5514, şi 55142200 Inscripţia
nu conferă produsului caracteristicile unei ţesături
imprimate
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6. 961/2000 din 5.5.2000
(JO L 109, 6.5.2000, 
p. 16) modificat prin 
Reg. 1179/2009

4 Ţesătură  vopsită  de  culoare  neagră  (65  %
poliester  şi  35  %  viscoză),  cu  o  lăţime  de
aproximativ 150 cm şi având o greutate de 320
la  340  g/m2,  în  fibre  discontinue.  Ţesătura
poartă o inscripţie imprimată de culoare galbenă:
" SHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER
OF THE EEC", de aproximativ 0,4 cm înălţime şi
situată pe o latură la aproximativ 0,5 cm de la
margine.
(A  se  vedea  fotografia  nr.  597  A  +  B)

5515 11 90 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  2A  din
secţiunea  XI,  cu  nota  de  la  subpoziţia  1  (f)  din
secţiunea XI, cu nota 1 din capitolul 54, precum şi
cu textul codurilor NC 5515, 551511 şi 55151190
Inscripţia  nu  conferă  produsului  caracteristicile
unei ţesături imprimate
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7. 961/2000 din 5.5.2000
(JO L 109, 6.5.2000, 
p. 16) modificat prin 
Reg. 1179/2009

5 Ţesătură  vopsită  de  culoare  neagră  (65  %
poliester şi 35 % viscoză), cu greutatea de 320
g/m2, cu o lăţime de aproximativ 150 cm, în fibre
discontinue. Ţesătura are, în lungul marginilor şi
la  aproximativ  17  cm  interval,  o  inscripţie
imprimată  de  culoare  galbenă:  "DYED  AND
FINISHED  IN  THE  UNITED  KINGDOM  A
MEMBER OF THE EEC", de aproximativ 0,4 cm
înălţime şi la aproximativ 0,5 cm de la margine.
(A  se  vedea  fotografia  nr.  600  A  +  B)

5515 11 90 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  2A  din
secţiunea  XI,  cu  nota  de  la  subpoziţia  1  (f)  din
secţiunea XI, cu nota 1 din capitolul 54, precum şi
cu textul codurilor NC 5515, 551511 şi 55151190
Inscripţia  imprimată  nu  conferă  produsului
caracteristicile unei ţesături imprimate
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8. 384/2013 din 
22.04.2013 (JO L 117,
27.04.2013, p. 7-9)

Un articol în formă de cilindru, cu un diametru de
aproximativ 7 mm şi  o lungime de aproximativ
130  mm,  constând  dintr-un  strat  exterior  de
hârtie care conţine următoarele componente:
-  trei  filtre  din  fibre  de  acetat  de  celuloză  cu
cărbune activ [C];
- patru filtre din fibre de acetat de celuloză care
conţin  de  asemenea  fibre  impregnate
(impregnate cu o substanţă aglutinantă care nu
pătrunde în straturile interne ale fibrelor) [I];
- două filtre din fibre de acetat de celuloză [A];
- patru componente din tutun oriental aromat de
tipul celui utilizat în ţigarete [T].
În ceea ce priveşte fibrele de acetat de celuloză
din  diferitele  filtre  [C,  I,  A],  ele  sunt  orientate
paralel unele faţă de altele. Fibrele formează un
corp  spongios  flexibil,  de  grosime  uniformă  şi
sunt uşor de separat şi "de smuls".
În  cilindru,  componentele  sunt  plasate  în
următoarea ordine:

 5601 22 10 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1,  4  şi  6  pentru  interpretarea
Nomenclaturii  combinate  şi  pe  baza  textului
codurilor NC 5601, 560122 şi 5601 22 10.
Articolul conţine mai multe componente de filtrare
decât  tutun.  Tutunul  poate  rămâne  plasat  între
două filtre şi, prin urmare, nu poate fi ars, ci utilizat
numai  ca  o  componentă  aromatizantă  într-o
ţigaretă.  Tutunul  constituie  doar  aproximativ  o
treime  din  volumul  articolului.  În  consecinţă,
diferitele  filtre  sunt  cele  care  conferă  articolului
caracterul său esenţial în sensul regulii generale 3
litera (b) pentru interpretarea NC.
Fibrele simple de acetat de celuloză [A] împreună
cu cele impregnate [I]  reprezintă un procent mai
ridicat  din greutate şi  din volum decât fibrele de
acetat  de  celuloză  cu  cărbune  activ  [C].  În
consecinţă,  filtrele din fibre simple şi  impregnate
de  acetat  de  celuloză  [A,  I]  conferă  articolului
caracterul său esenţial în sensul regulii generale 3
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- C (aproximativ 6 mm lungime);
- I (aproximativ 10 mm lungime);
- T (aproximativ 10 mm lungime);
- A (aproximativ 13 mm lungime);
- T (aproximativ 10 mm lungime);
- I (aproximativ 10 mm lungime);
- C (aproximativ 12 mm lungime);
- I (aproximativ 10 mm lungime);
- T (aproximativ 10 mm lungime);
- A (aproximativ 13 mm lungime);
- T (aproximativ 10 mm lungime);
- I (aproximativ 10 mm lungime);
- C (aproximativ 6 mm lungime).
Procentul în greutate al diferitelor materiale din
componenţa articolului este după cum urmează:
- C: aproximativ 17 %;I:
- aproximativ 16 %;
- A: aproximativ 8 %;
- T: aproximativ 41 %;
- hârtie: aproximativ 18 %.
Acest  articol  este  conceput  pentru a  fi  tăiat  şi
utilizat  în  producţia  de  ţigarete  cu  filtru.  Din
caracteristicile  obiective  ale  articolului  nu  este
evident modul în care acesta va fi tăiat.
(A se vedea fotografiile nr. 664 A şi B)

litera (b) pentru interpretarea NC.
Filtrele din fibre simple şi impregnate de acetat de
celuloză  [A,  I]  nu  au  structura  şi  rezistenţa
necesare.  În  consecinţă,  clasificarea  la  poziţia
5602 ca "pâslă"  sau la  poziţia  5603 ca "articole
neţesute" este exclusă.
Filtrele din fibre simple şi impregnate de acetat de
celuloză [A, I] nu sunt compuse dintr-un "material"
textil  în  sensul  notei  1  de  la  capitolul  63.  În
consecinţă,  clasificarea  la  poziţia  6307  este
exclusă.
În filtrele din fibre simple şi impregnate de acetat
de  celuloză  [A,  I],  fibrele  sunt  dispuse  paralel
unele faţă de altele. În consecinţă, clasificarea la
poziţia 5601 ca "articole din vată" este exclusă.
Deoarece filtrele din fibre simple şi impregnate de
acetat de celuloză [A, I] nu pot fi clasificate la nicio
poziţie  în  conformitate  cu  regulile  generale  1-3
pentru  interpretarea  NC,  acestea  trebuie
clasificate, prin aplicarea regulii generale 4 pentru
interpretarea  NC,  la  poziţia  corespunzătoare
mărfurilor celor mai asemănătoare.
Deoarece  fibrele  sunt  uşor  de  separat  şi  "de
smuls" şi formează un corp spongios, flexibil,  de
grosime  uniformă,  aspectul  lor  exterior  este  de
vată. În consecinţă, filtrele [A, I] trebuie clasificate
la poziţia 5601 (a se vedea şi avizul de clasificare
SA care clasifică "suluri cilindrice pentru fabricarea
filtrelor pentru ţigarete" la subpoziţia 5601 22).
Impregnarea fibrelor de acetat de celuloză [I]  nu
exclude  clasificarea  la  poziţia  5601,  deoarece
substanţa  aglutinantă  nu  pătrunde  în  straturile
interne ale fibrelor (a se vedea notele explicative
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ale  Sistemului  armonizat  aferente  poziţiei  5601
partea A, al patrulea paragraf).
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
56012210  ca  "articol  din  vată  din  fibre  sintetice
sau artificiale". |

9. 510/96 din 22.3.1996 
(JO L 76, 26.3.1996, 
p. 7)

Tijă din fibre acrilice de o greutate mai mare de
150g/m2 şi  de o lungime mai  mică de 50 cm.
Fibrele, foarte fine, au fost dispuse paralel, unite
cu  clei  şi  introduse  într-un  cuptor  pentru  a  fi

5603 94 90 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 5603, 560394 şi 56039490
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rigidizate într-o formă cilindrică. Această tijă este
destinată a fi tăiată la dimensiunea necesară şi
prelucrată pentru a forma vârful unui marker 

10. 1458/97 din 25.7.1997
(JO L 199, 26.7.1997, 
p. 11)

1 Materiale care nu sunt ţesute (cu dimensiuni de
180 până la 220 cm lungime, 70 până la 160 cm
lăţime,  aproximativ  5  cm  grosime  şi  cu  o
greutate mai mare de 150 g/m2), constând dintr-
o  pătură  subţire  confecţionată  din  mai  multe
straturi  de  fibre  de  cocos  fixate  împreună  pe
toată grosimea păturii cu ajutorul unei substanţe
de legătură (latex) şi printr-un tratament la cald. 

5603 94 90 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 8 litera (b) de la
secţiunea  XI,  cu  nota  3  de  la  capitolului  56,
precum şi cu textul codurilor NC 5603, 560394 şi
56039490.  A  se  vedea,  de  asemenea,  notele
explicative ale Sistemului Armonizat referitoare la
poziţia 56 03. Acest articol nu poate fi clasificat la
poziţia  5305,  întrucât  a  fost  transformat  într-un
articol din fibre.

11. 2020/724 din 
15.05.2020 (JO L 
170/9 din 06.06.2020)

Un articol sub forma unei sfere goale făcute din
fire, benzi sau forme similare de la poziția 5404
sau 5405, cu o mică deschidere rotundă, în jurul
căreia  se  află  o  lamelă  de  plastic  moale  care
permite plasarea sferei, de exemplu, pe cabluri
cu  luminițe  electrice  (așa-numite  „luminițe  de
sărbători”).  Articolul  există  în  culori  și  mărimi
diferite  și  este  importat  ca  atare.  El  este
conceput  pentru  a  fi  folosit  ca  decorațiune,
singur sau împreună, de exemplu, cu luminițe de
sărbători. A se vedea imaginea (*).

5609 00 00 Clasificarea se stabilește pe baza regulii generale
1  de  interpretare  a  Nomenclaturii  combinate,  a
notelor  7 litera (f)  și  8 litera (a)  la secțiunea XI,
precum și pe baza textului codului NC 5609 00 00.
Clasificarea articolului la codul NC 9405 99 00 ca
parte (abajur) a unei lămpi electrice, nedenumite
și necuprinse în altă parte, este exclusă, deoarece
articolul nu este identificabil prin forma sa sau prin
caracteristicile sale ca o parte concepută exclusiv
sau în  principal  pentru  utilizarea  împreună cu o
lampă electrică (a se vedea, de asemenea, Notele
explicative  la  Sistemul  armonizat  aferente
capitolului  94,  Părți).  Articolul  este  conceput
pentru a fi utilizat cu luminițe diverse sau cu alte
articole  decorative  ori  pentru  a  fi  pur  și  simplu
folosit  singur  ca  decorațiune  interioară.  Prin
urmare,  articolul  trebuie  clasificat,  în  funcție  de
materialul constitutiv, la codul NC 5609 00 00, ca
articole  din  fire,  benzi  sau  forme similare  de  la
poziția  5404  sau  5405,  sfori,  funii  sau  frânghii,
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nedenumite și necuprinse în altă parte.

12. 692/2010 din 
30.7.2010 (JO L 201, 
3.8.2010, p. 23)

1 Articol  semicircular  gros,  cu  lungimea  de
aproximativ 75 cm şi lăţimea de aproximativ 45
cm, constituit din material textil ţesut din fibre de
nucă de cocos toarse,  care formează cea mai
mare parte a suprafeţei, dosul fiind din cauciuc.
Articolul  are  o  bordură  decorativă  din  cauciuc.
(preş de intrare)
A se vedea imaginea 652

5702 20 00 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(b)  şi  6  pentru  interpretarea  (RGI)
Nomenclaturii  combinate,  a  notei  2(a)  de  la
capitolul 40, a notei 1 de la capitolul 46, a notei 1
de  la  capitolul  57,  precum  şi  pe  baza  textului
codurilor NC 5702 şi 57022000.
Fibrele  de  nucă  de  cocos  sunt  fibre  textile
vegetale  care,  în  cazul  în  care  sunt  toarse,  se
încadrează în domeniul de aplicare a poziţiei 5308
şi,  prin  urmare,  sunt  incluse  în  secţiunea  XI
(materiale textile şi articole din aceste materiale)
din Nomenclatura combinată.
Suprafaţa articolului  este  constituită  din  ţesătură
din fibre de nucă de cocos toarse şi din cauciuc,
caracterul esenţial al suprafeţei în sensul RGI 3(b)
fiind dat  de fibrele de nucă de cocos,  deoarece
acestea  sunt  cele  care  permit  frecarea  sau
ştergerea  tălpilor  încălţămintei  şi,  în  plus,

10
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formează cea mai mare parte a suprafeţei.
Deoarece  materialul  textil  (ţesătură  din  fibre  de
nucă de cocos toarse) constituie suprafaţa expusă
a articolului în cursul utilizării, acest articol este o
"acoperitoare  de  podea  din  materiale  textile"  în
sensul notei 1 de la capitolul 57.
Ca  urmare  a  mărimii,  grosimii,  rigidităţii  şi
rezistenţei  sale,  articolul  are  caracteristicile
obiective  ale  unei  acoperitori  de  podea  din
materiale textile (preş de intrare).
În plus, textul de la poziţia 5702 include cuvintele
"alte  acoperitori  de  podea  din  materiale  textile,
ţesute", fără a face distincţie în ceea ce priveşte
utilizarea în interior sau în exterior a preşurilor şi
fără a specifica mărimea.
În consecinţă, în conformitate cu nota 2(a) de la
capitolul  40, acest articol  nu poate fi clasificat la
capitolul  40,  deoarece  capitolul  respectiv  nu
cuprinde produsele de la secţiunea XI (materiale
textile şi articole din aceste materiale).
Acest articol nu poate fi clasificat nici la capitolul
46,  deoarece,  în  conformitate  cu  nota  1  de  la
capitolul  respectiv,  acesta  nu  cuprinde  fibrele
textile naturale toarse.
Prin  urmare,  articolul  trebuie  clasificat  ca
acoperitoare  de  podea  din  materiale  textile  la
capitolul 57. 

13. 1966/94 din 28.7.1994
(JO L 198, 30.7.1994, 
p. 103)
modificat prin Reg. 
441/2013

2 Covoraş  de  şters  picioarele  a  cărui  suprafaţă
exterioară este constituită din smocuri din fibre
de  cocos  în  lungime  de  aproximativ  un
centimetru, care sunt implantate direct în poziţie
verticală  într-un  strat  de  PVC  tratat  cu  un
plastifiant. 

5705 00 80

INITIAL:
(Reg. 1966/94)
5705 00 90

Clasificarea  este  conformă  cu  dispoziţiile  din
normele  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 5705 şi 5705 00 80.
A se vedea de asemenea notele  explicative  ale
Sistemului Armonizat privind poziţia 5705
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14. 692/2010 din 
30.7.2010 (JO L 201, 
3.8.2010, p. 23)
modificat prin Reg. 
441/2013

2 Articol  rectangular  gros,  cu  lungimea  de
aproximativ 60 cm şi lăţimea de aproximativ 40
cm,  constituit  din  fibre  de  nucă  de  cocos,  cu
suprafaţă  pluşată.  Fibrele  de  nucă  de  cocos
aderă la  un strat  de  poli(clorură  de vinil)  care
formează  dosul.  Articolul  are  o  bordură
decorativă  din  poli(clorură  de  vinil).  (preş  de
intrare)
A se vedea imaginea 653.

5705 00 80

INITIAL:
(Reg. 692/2010)
5705 00 90

Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(b)  şi  6  pentru  interpretarea  (RGI)
Nomenclaturii  combinate,  a  notei  2(p)  de  la
capitolul 39, a notei 1 de la capitolul 57, precum şi
pe baza textului codurilor NC 5705 şi 57050080.
Fibrele  de  nucă  de  cocos  sunt  fibre  textile
vegetale  care  se  încadrează  în  domeniul  de
aplicare  a  poziţiei  5305  şi,  prin  urmare,  sunt
incluse în secţiunea XI (Materiale textile şi articole
din  aceste  materiale)  din  Nomenclatura
combinată.  Suprafaţa  articolului  este  constituită
din fibre de nucă de cocos şi  din policlorură  de
vinil,  caracterul  esenţial  al  suprafeţei  în  sensul
RGI  3(b)  fiind  dat  de fibrele  de nucă de cocos,
deoarece acestea sunt cele care permit frecarea
sau  ştergerea  tălpilor  încălţămintei.  Deoarece
materialul  textil  (fibrele  de  nucă  de  cocos)
constituie suprafaţa expusă a articolului în cursul
utilizării,  acest  articol  este  o  "acoperitoare  de
podea din materiale textile" în sensul notei 1 de la
capitolul  57.  Ca  urmare  a  mărimii,  grosimii,
rigidităţii  şi  rezistenţei  sale,  articolul  are
caracteristicile  obiective  ale  unei  acoperitori  de
podea  din  materiale  textile  (preş  de  intrare).  În
plus,  poziţia  5705  include  covoarele  şi
acoperitorile de podea din materiale textile, fără a
face  distincţie  în  ceea  ce  priveşte  utilizarea  în
interior  sau  în  exterior  a  preşurilor  şi  fără  a
specifica  mărimea  (a  se  vedea,  de  asemenea,
Notele explicative ale Sistemului armonizat pentru
poziţia  5705  primul  paragraf).  Această  poziţie
include  covoarele  pluşate  la  care  suprafaţa
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pluşată utilizată fie aderă la un substrat, fie este
fixată direct pe un adeziv care formează substratul
(a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale
Sistemului armonizat pentru poziţia 5705 al doilea
paragraf punctul 1). În consecinţă, în conformitate
cu nota  2(p)  de la  capitolul  39,  acest  articol  nu
poate  fi  clasificat  la  capitolul  39,  deoarece
capitolul  respectiv  nu  cuprinde  produsele  de  la
secţiunea  XI  (materiale  textile  şi  articole  din
aceste  materiale).  Prin  urmare,  articolul  trebuie
clasificat ca acoperitoare de podea din materiale
textile la capitolul 57. 

15. 471/2002 din 
15.3.2002 (JO L 75, 
16.3.2002, p. 13)

3 Articol  din  material  plastic  alveolar  (poliuretan)
cu o  grosime de aproximativ  4  mm,  de  formă
dreptunghiulară (măsurând aproximativ 20 × 21
cm),  cu  o  faţă  acoperită  cu  un  material  textil
tricotat  imprimat,  multicolor,  cu  o  grosime  de
aproximativ 0,2 mm
(Covoraş pentru mouse şi articole similare)
(A se vedea fotografia nr. 619)

5903 20 90 Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  conform notei  7(a) din
secţiunea XI, notelor 1 şi 2(a)(5) din capitolul 59,
precum şi  conform formulării  codurilor  NC 5903,
590320 şi 59032090.
Articolul nu este "confecţionat" în sensul notei 7(a)
din  secţiunea  XI,  deoarece  este  decupat  sub
formă dreptunghiulară.
Nota 2(a)(5) din capitolul  59 exclude clasificarea
în capitolul  39,  deoarece materialul  textil  tricotat
este un imprimat multicolor  şi,  deci,  nu serveşte
doar ca suport. A se vedea, de asemenea, notele
explicative din sistemul armonizat privind capitolul
39,  generalităţi  (materiale  plastice  combinate  cu
materiale textile) litera (d).

13



crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI

(EEC)/(EC)/(EU) NR/
DATĂ N

R
. 

C
R

T
/ A

N
E

X
A

DESCRIEREA MĂRFURILOR
CLASIFICARE

COD NC
MOTIVE

(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

16. 336/2010 din 
21.4.2010 (JO L 102, 
23.4.2010, p. 25)

2 Un disc cu un diametru de aproximativ 580 mm
şi o grosime de aproximativ 2 mm, constituit din
două straturi  de  fetru  sintetic,  dintre care unul
este  impregnat  cu  un  liant  de  polimer
(poliuretan)  (numit  "suport  poromeric").  Celălalt
strat are un înveliş adeziv protejat de o folie de
plastic detaşabilă.
Articolul  este  destinat  maşinilor  utilizate  pentru
fabricarea  plachetelor  de  semiconductoare  din
siliciu  (wafers).  El  este  fixat  pe  capul  unui
instrument interşanjabil al acestui tip de maşini şi
este  utilizat  pentru  a  nivela/netezi  şi  a  şlefui
plachetele.

5911 90 90 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  combinate,  cu  nota  7(a)  la
secţiunea  XI,  cu  nota  1(e)  la  secţiunea  XVI,  cu
nota 7(b) la capitolul 59 şi cu textul codurilor NC
5911, 591190 şi 59119090.
Este exclusă clasificarea la poziţia 8486, ca parte
sau  accesoriu  al  unui  tip  de  maşină  utilizată
exclusiv  sau  în  principal  pentru  fabricarea
plachetelor semiconductoare, dat fiind că articolul
nu  are  caracteristicile  necesare  pentru  a  fi
considerat drept parte sau accesoriu al unei astfel
de maşini.
Produsul  constituie  un  articol  de  uz  tehnic  în
sensul notei  1(e)  la secţiunea XVI, fiind destinat
maşinilor de fabricat plachete de siliciu şi plachete
semiconductoare şi utilizat  pentru a nivela/netezi
şi a şlefui plachetele.
Prin  urmare,  el  trebuie  clasificat  la  codul  NC
59119090, drept articol textil (material constituent)
de uz tehnic [a se vedea nota 7(b) de la capitolul
59].

17. 1458/97 din 25.7.1997
(JO L 199, 26.7.1997, 
p. 11)

2 Material tricotat de tip "buclat", dintr-un amestec
de  fire  sintetice  şi  artificiale  tratate  cu
poliglucoletilenă.
Acest produs este prezentat în bucăţi sub formă
de rulouri de aproximativ 23 m lungime şi 7,5 cm
lăţime.
Acest material  tricotat tubular,  după prelucrare,
va putea fi utilizat ca "manşon de umezire" sau
"tub  de  umezire"  pentru  cilindrii  maşinilor  de
imprimat.

6001 22 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 6001 şi 60012200.
Clasificarea  la  poziţia  5911  este  exclusă  în
măsura în care condiţiile stabilite la nota 7 litera
(b) de la capitolul 59 nu sunt îndeplinite, produsul
în cauză urmând să fie supus unei noi prelucrări.
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18. 1796/91 din 24.6.1991
(JO L 160, 25.6.1991, 
p. 40) modificat prin 
Reg. 705/2005 + 
1179/2009

1 Material tricotat din urzeală.
Urzeala constă din:
- un fir de culoare albă care formează ochiurile şi
-  benzi  translucide din material  textil  sintetic  a
căror lăţime aparentă nu depăşeşte 5 mm.
Bătătura  este  formată  dintr-un  fir  de  culoare
albă. Firele (urzeală şi bătătură), din fibre textile
sintetice,  reprezintă 54 % din greutatea totală.
Lamele  translucide  reprezintă  46  %  din
greutatea totală. Această ţesătură este de tipul
celor  folosite  pentru  confecţionarea  ecranelor
pentru sere. (a se vedea schiţa A)

6005 31 90
INITIAL:
(Reg. 1796/91)
6002 43 31

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu notele
de la subtitlul 1 litera (b) punctul (1) şi 2 litera (A)
din secţiunea XI, precum şi cu textele codurilor NC
6005, 6005 31 şi 6005 31 90.

19. 1796/91 din 24.6.1991
(JO L 160, 25.6.1991, 
p. 40) modificat prin 
Reg. 705/2005

3 Material tricotat din urzeală.
Urzeala constă din:
- un fir de culoare albă care formează ochiurile;
-  benzi  translucide din material  textil  sintetic  a
căror lăţime aparentă nu depăşeşte 5 mm şi

6005 31 90
INITIAL:
(Reg. 1796/91)
6002 43 31

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu notele
de la subpoziţiile 1 litera (c) punctul (1o) şi 2 litera
(A) din secţiunea XI, precum şi cu textele codurilor
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-  benzi  din  material  textil  sintetic  acoperit  cu
aluminiu a căror lăţime aparentă nu depăşeşte 5
mm.
Bătătura  este  formată  dintr-un  fir  de  culoare
albă. Firele (urzeală şi bătătură), din fibre textile
sintetice,  reprezintă 50 % din greutatea totală.
Benzile  translucide  reprezintă  33  %  din
greutatea  totală.  Benzile  din  material  textil
sintetic acoperit cu aluminiu reprezintă 17 % din
greutatea totală. Această ţesătură este de tipul
celor folosite la confecţionarea ecranelor pentru
sere.(a  se  vedea  schiţa  C)  [1]

NC 6002, 600243 şi 60024331.

20. 1796/91 din 24.6.1991
(JO L 160, 25.6.1991, 
p. 40) modificat prin 
Reg. 705/2005 + 
1179/2009

2 Material tricotat din urzeală.
Urzeala constă din:
- un fir de culoare albă care formează ochiurile şi
-  benzi  din  material  textil  sintetic,  acoperit  cu
aluminiu a căror lăţime aparentă nu depăşeşte 5
mm.
Bătătura  este  formată  dintr-un  fir  de  culoare

6005 90 90
INITIAL:
(Reg. 1796/91)
6002 49 00

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu notele
de la subtitlul 1 litera (b) punctul (1) şi 2 litera (A)
din secţiunea XI, precum şi cu textele codurilor NC
6005, 6005 90şi 6005 90 90.
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albă. Firele (urzeală şi bătătură), din fibre textile
sintetice,  reprezintă 36 % din greutatea totală.
Benzile  din  material  textil  sintetic  acoperit  cu
aluminiu  reprezintă  64  % din  greutatea  totală.
Această ţesătură este de tipul  celor  folosite  la
confecţionarea  ecranelor  pentru  sere.  (a  se
vedea schiţa B)

21. 1611/93 din 24.6.1993
(JO L 155, 26.6.1993, 
p. 9)
modificat prin Reg. 
705/2005

1 Bucăţi de tricot tubular albit cu ochiuri culese, din
compoziţii diferite de fibre textile, tăiate în mod
grosolan.  Diametrul  acestor  bucăţi  este  de
aproximativ 65 cm, iar lungimea lor variază între
2,50 m şi 6 m. Bucăţile,  dintre care unele sunt
şifonate, sunt prezentate în baloturi.

6006 10 00
6006 21 00
6006 31 90
6006 41 00
6006 90 00

INITIAL:
(Reg. 1611/93)
6002 91 00
6002 92 10
6002 93 31
6002 93 99

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  Combinate,  precum şi  cu  textul
codurilor  NC  6006,  600610,  600621,  600631,
600641, 600690, în funcţie de compoziţie. Nu este
vorba de zdrenţe, deoarece aceste produse textile
nu sunt uzate, murdare, rupte sau de dimensiuni
reduse,  susceptibile  de a  fi  folosite  doar  pentru
recuperarea  fibrelor,  fabricarea  hârtiei  sau  a
materialelor  plastice,  fabricarea articolelor  pentru
lustruit sau pentru curăţenie în industrie.
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6002 99 00
22. 989/89 din 17.4.1989 

(JO L 106, 18.4.1989, 
p. 25) 
completat prin Reg. 
246/2010

Se clasifică drept hanorace, bluzoane şi articole
similare  care  intră  sub  incidenţa  codurilor  NC
6101,  6102,  6201  şi  6202  numai  articolele  de
îmbrăcăminte care au mâneci lungi.
Prin  derogare  de  la  primul  paragraf,  poziţiile
respective includ şi vestele matlasate, chiar dacă
acestea nu au mâneci.

6101
6102
6201
6202

23. 1054/97 din 11.6.1997
(JO L 154, 12.6.1997, 
p. 14)

1 Articol de îmbrăcăminte din material tricotat (60
% lână, 40 % poliamidă), unicolor, cu o grosime
de 2,3 mm, fără căptuşeală, cu guler cu rever,
destinat acoperirii părţii superioare a corpului şi
care coboară până sub şolduri.
Are mâneci lungi, o răscroială a gâtului în V, o
deschidere completă în faţă, care se încheie cu
nasturi,  partea  dreaptă  peste  partea  stângă,
buzunare situate sub talie şi un tiv la bază.
Acest articol de îmbrăcăminte este constituit din
şase bucăţi  de  material  (din  care  două pentru
faţă şi patru pentru spate) cusute împreună pe
lungime, are perniţe interioare la umeri, precum
şi două pense pe lungime, care pornesc de la
piept (jachetă).
(A se vedea fotografia nr. 557)

6104 31 00 Clasificarea  conformă  cu  dispoziţiile  cuprinse  în
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu nota de la subpoziţia
2 (A) de la secţiunea XI, cu nota 9 de la capitolul
61,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC  6104  şi
61043100.
Ţinând  seama  de  aspectul  său  general  şi,  în
special, de faptul că prezintă o anumită rigiditate
(ţesătură groasă, şase bucăţi de material şi două
pense),  acest  articol  trebuie  clasificat  drept
jachetă la codul NC 6104
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24. 1054/97 din 11.6.1997
(JO L 154, 12.6.1997, 
p. 14)

2 Articol de îmbrăcăminte din material tricotat (70
% acrilic, 30 % lână), unicolor, cu o grosime de
2,1  mm,  fără  căptuşeală,  cu  guler  răsfrânt,
destinat acoperirii părţii superioare a corpului şi
care coboară până sub talie.
Are  mâneci  lungi,  o  răscroială  a  gâtului  în  V,
deschidere completă în faţă, care se încheie cu
nasturi,  partea  dreaptă  peste  partea  stângă,
buzunare situate sub talie şi un tiv la bază.
Acest articol de îmbrăcăminte este constituit din
şase bucăţi  de  material  (din  care  două pentru
faţă şi patru pentru spate), cusute împreună pe
lungime;  are,  de  asemenea,  perniţe  interioare
pentru umeri precum şi două pense pe lungime
care pornesc de la piept (jachetă).
(A se vedea fotografia nr. 558)

6104 33 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu nota de la subpoziţia
2 (A) de la secţiunea XI, cu nota 9 de la capitolul
61,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC  6104  şi
61043300. Ţinând seama de aspectul său general
şi,  în  special,  de  faptul  că  prezintă  o  anumită
rigiditate (ţesătură groasă, şase bucăţi de material
şi  două  pense),  acest  articol  trebuie  clasificat
drept jachetă la codul NC 6104
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25. 548/89 din 28.2.1989 
(JO L 60, 3.3.1989, p. 
31) modificat prin Reg.
2197/1999

1 Îmbrăcăminte din tricot (100 % bumbac), subţire,
destinată acoperirii  părţii  superioare a corpului,
lungă până la jumătatea coapsei. Are răscroiala
gâtului rotunjită şi amplă, mâneci scurte şi ample
şi  este  tivită  la  bază.  Are  margini  din  tricot  la
extremitatea  mânecilor.  Prezintă  de  asemenea
un cordon cusut în partea stângă, la nivelul taliei
(vezi fotografia nr. 400).

 

6104 42 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textele de
la codurile NC 6104 şi 61044200. 
Clasificarea drept cămaşă de noapte este exclusă,
întrucât, din cauza caracteristicilor sale obiective,
acest articol de îmbrăcăminte poate fi purtat atât
în pat, cât şi în altă parte şi, prin urmare, nu este
destinat  a  fi  purtat  exclusiv  sau  în  principal  ca
îmbrăcăminte de noapte.

26. 812/89 din 21.3.1989 
(JO L 86, 31.3.1989, 

1 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (100  %
bumbac), uşor, care acoperă partea superioară

6104 42 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
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p. 25) modificat prin 
Reg. 2197/1999

a corpului şi lung până la jumătatea coapsei, cu
răscroiala  gâtului  rotunjită,  mâneci  scurte
neajustate şi fente laterale de aproximativ 12 cm
la  bază.  Răscroiala,  extremitatea  mânecilor,
precum şi baza îmbrăcămintei se termină printr-
o bordură din tricot aplicată, de aproximativ 1 cm
[a se vedea fotografia nr. 397]

Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textele
codurilor NC 6104 şi 61044200.
Clasificarea drept cămaşă de noapte este exclusă,
întrucât, din cauza caracteristicilor sale obiective,
acest articol de îmbrăcăminte poate fi purtat atât
în pat, cât şi în altă parte şi, prin urmare, nu este
destinat  a  fi  purtat  exclusiv  sau  în  principal  ca
îmbrăcăminte de noapte.

27. 812/89 din 21.3.1989 
(JO L 86, 31.3.1989, 
p. 25) modificat prin 
Reg. 2197/1999

2 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (100  %
bumbac), uşor, care acoperă partea superioară
a corpului şi lung până la jumătatea coapsei, cu
răscroiala  gâtului  rotunjită,  mâneci  scurte
neajustate şi fente laterale de aproximativ 16 cm
la bază. Prezintă o bordură din tricot aplicată în
jurul răscroielii, extremităţii mânecilor şi bazei. În
faţă, are un motiv decorativ aplicat [a se vedea
fotografia nr. 398]

6104 42 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textele
codurilor NC 6104 şi 61044200.
Clasificarea drept cămaşă de noapte este exclusă,
întrucât, din cauza caracteristicilor sale obiective,
acest articol de îmbrăcăminte poate fi purtat atât
în pat, cât şi în altă parte şi, prin urmare, nu este
destinat  a  fi  purtat  exclusiv  sau  în  principal  ca
îmbrăcăminte de noapte.
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28. 812/89 din 21.3.1989 
(JO L 86, 31.3.1989, 
p. 25) modificat prin 
Reg. 2197/1999

3 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (100  %
bumbac), uşor, care acoperă partea superioară
a corpului şi lung până la jumătatea coapsei, cu
răscroiala  gâtului  rotunjită,  mâneci  scurte
neajustate şi fente laterale de aproximativ 13 cm
la  bază.  Articolul  prezintă  o  bordură  din  tricot
aplicată  în  jurul  răscroielii  şi  extremităţii
mânecilor  şi  este  tivit  la  bază  [a  se  vedea
fotografia nr. 399]

6104 42 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textele
codurilor NC 6104 şi 61044200.
Clasificarea drept cămaşă de noapte este exclusă,
întrucât, din cauza caracteristicilor sale obiective,
acest articol de îmbrăcăminte poate fi purtat atât
în pat, cât şi în altă parte şi, prin urmare, nu este
destinat  a  fi  purtat  exclusiv  sau  în  principal  ca
îmbrăcăminte de noapte..
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29. 2949/92 din 9.10.1992
(JO L 296, 
13.10.1992, p. 5)

1 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (100  %
bumbac),  unicolor,  lejer,  amplu,  destinat  să
acopere  partea  superioară  a  corpului  până  la
jumătatea coapselor. Prezintă o răscroială la gât
rotunjită  şi  amplă,  prevăzută  cu  o  margine
aplicată din tricot, precum şi cu mâneci scurte.
Acest  articol  prezintă,  de  asemenea,  un  tiv  la
bază şi la extremităţile mânecilor (rochie). (A se
vedea fotografia nr. 505)

6104 42 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  Combinate,  precum şi  cu  textul
codurilor NC 6104 şi 61044200.
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30. 1966/94 din 28.7.1994
(JO L 198, 30.7.1994, 
p. 103)

3 Articol  de  îmbrăcăminte  confecţionat  din  două
materiale  tricotate  diferite,  imprimate  (100  %
bumbac), uşor, larg, destinat să acopere partea
superioară a corpului până la jumătatea coapsei.
Prezintă  un  decolteu  rotunjit  prevăzut  cu  o
deschidere parţială,  care se închide cu nasturi
dreapta peste stânga, mâneci scurte neajustate,
decoraţiuni  imprimate,  şi  şliţuri  (despicături).
Decolteul  şi  baza  au  borduri  tricotate  (A  se
vedea fotografia nr. 527)

6104 42 00 Clasificarea  este  conformă  cu  dispoziţiile  din
normele  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 6104 şi 61044200

31. 511/96 din 22.3.1996 
(JO L 76, 26.3.1996, 
p. 9)

1 Articol de îmbrăcăminte din material tricotat (100
% bumbac), uşor, larg, destinat acoperirii  părţii
superioară a corpului până la jumătatea coapsei.
Acesta  are  o  răscroială  rotunjită  a  gâtului,  cu
bordură  tricotată,  care  se  suprapune  partea
stângă  peste  partea  dreaptă,  mâneci  scurte,
largi,  decoraţiuni  imprimate pe partea din  faţă,
şliţuri laterale şi un tiv la bază.
Acest  articol  de  îmbrăcăminte  prezintă,  de

6104 42 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 6104 şi 61044200.
Ţinând  seama  de  aspectul  său  general,  acest
articol  trebuie  considerat  rochie.  Suprapunerea,
partea  stângă  peste  partea  dreaptă,  la  nivelul
răscroielii gâtului este doar decorativă.
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asemenea,  o  glugă  detaşabilă  cu  sistem  de
prindere cu nasturi la răscroiala gâtului (rochie).
(a se vedea fotografia 544)

32. 516/1999 din 9.3.1999
(JO L 61, 10.3.1999, 
p. 16)

2 Articol de îmbrăcăminte din material tricotat (100
% bumbac), uşor şi larg, unicolor, care acoperă
corpul  până  la  jumătatea  coapselor  (lungime
totală:  96  cm),  cu  croială  dreaptă.  Acesta
prezintă o răscroială a gâtului rotunjită şi largă,
mâneci scurte, un tiv la extremitatea mânecilor şi
la bază, precum şi şliţuri laterale cu o lungime de
aproximativ 8 cm la bază.
Prezintă, de asemenea, broderii pe faţă.
(Rochie)
(A se vedea fotografia nr. 578)

6104 42 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 6104 şi 61044200.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Nomenclaturii  Combinate  referitoare  la  codurile
NC 61044100-61044900.
Clasificarea drept cămaşă de noapte este exclusă,
întrucât  articolul  de  îmbrăcăminte  în cauză,  prin
caracteristicile sale obiective, poate fi purtat fie în
pat  fie  în  alte  locuri  şi,  în  consecinţă,  nu  este
destinată  sa  fie  purtat  exclusiv  sau  în  principal
articol de îmbrăcăminte de noapte. Ţinând seama
de lungimea acestui articol, el nu poate fi clasificat
la codul NC 6109. 
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33. 1218/1999 din 
14.6.1999 (JO L 148, 
15.6.1999, p. 9)

2 Îmbrăcăminte tricotată (100 % bumbac), lejeră şi
amplă, cu motive decorative imprimate pe toată
suprafaţa,  lungă  până  la  jumătatea  coapselor
(lungime totală: 90 cm). Prezintă un guler rotund
cu margine din tricot aplicată, mâneci scurte, cu
tiv  la  extremităţile  mânecilor  şi  la  bază  şi  cu
despicături  laterale  de  aproximativ  10  cm
lungime la nivelul bazei.
(Rochie)
(A se vedea fotografia nr. 580)

6104 42 00  Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 6104 şi 61044200.
A se vedea şi notele explicative ale Nomenclaturii
Combinate referitoare la codurile NC 61044100 şi
61044900.
Clasificarea ca o cămaşă de noapte este exclusă,
fiindcă  prin  caracteristicile  obiective  poate  fi
purtată indiferent unde, în pat sau în alte locuri, şi,
în  consecinţă,  nu  este  destinată  să  fie  exclusiv
sau în principal îmbrăcăminte de noapte.
Datorită  lungimii,  nu poate  fi  clasificată  în  codul
NC 6109.
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34. 1218/1999 din 

14.6.1999 (JO L 148, 
15.6.1999, p. 9)

3 Îmbrăcăminte tricotată (100 % bumbac), lejeră şi
amplă, cu motive decorative imprimate pe toată
suprafaţa,  cu  lungimea  până  sub  genunchi
(lungimea totală: 120 cm), fără mâneci. Prezintă
un  decolteu  degajat  şi  rotund  cu  margine  de
tricot  aplicată.  În  partea  de  jos  este  tivită  şi
prezintă  despicături  laterale  de  aproximativ  22
cm.
(Rochie)
(A se vedea fotografia nr. 581)

6104 42 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 6104 şi 61044200.
A se vedea şi notele explicative ale Nomenclaturii
Combinate referitoare la codurile NC 61044100 şi
61044900.
Clasificarea ca o cămaşă de noapte este exclusă,
fiindcă  prin  caracteristicile  obiective  poate  fi
purtată indiferent unde, în pat sau în alte locuri, şi,
în  consecinţă,  nu  este  destinată  să  fie  exclusiv
sau în principal îmbrăcăminte de noapte.
Datorită  lungimii,  nu poate  fi  clasificată  în  codul
NC 6109.
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35. 2855/2000 din 
27.12.2000 (JO L 332,
28.12.2000, p. 41)

2 Articol de îmbrăcăminte din material tricotat (100
% bumbac), uşor şi larg, monocolor, cu croială
dreaptă, cu o inscripţie "Don't  wake the sleepy
lion" şi alte motive decorative imprimate pe faţă
şi pe mâneci şi care coboară până la jumătatea
coapselor  (lungime  totală  de  90  cm).  Articolul
prezintă  o  răscroială  a  gâtului  rotunjită,  fără
deschidere, cu o bordură din tricot aplicat şi cu
mâneci scurte, cu tiv la extremitatea mânecilor şi
la bază.
(rochie)(a se vedea fotografia nr. 604)

6104 42 00 Clasificarea  este  determinată  prin  aplicarea
regulilor  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, prin nota 9 din capitolul
61,  precum  şi  prin  textul  codurilor  NC  6104  şi
61044200.
A se vedea de asemenea notele  explicative  ale
Nomenclaturii  Combinate  privind  codurile  NC
61044100  până  la  61044900.  Clasificarea  în
categoria  cămăşi  de  noapte  este  exclusă,
deoarece,  având  în  vedere  caracteristicile  sale
obiective,  articolul  vestimentar  respectiv  poate  fi
purtat fie în pat, fie în alte locuri şi, prin urmare, nu
este destinat exclusiv sau în mod esenţial purtării
în timpul nopţii. Având în vedere lungimea acestui
articol  vestimentar,  el  nu  poate  fi  clasificat  în
cadrul codului NC 6109.
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36. 2855/2000 din 
27.12.2000 (JO L 332,
28.12.2000, p. 41)

3 Articol de îmbrăcăminte din material tricotat (100
% bumbac), uşor şi larg, monocolor, cu croială
dreaptă, cu mâneci scurte, cu un motiv decorativ
şi o inscripţie "Good night" imprimate pe partea
din  faţă,  care  coboară  până  la  jumătatea
coapselor (lungime totală: 90 cm).
Articolul prezintă o răscroială a gâtului rotunjită,
fără deschidere, care are pe partea din spate o
inserţie semicirculară de culoare diferită, dar din
acelaşi material. Articolul prezintă de asemenea
o  cusătură  decorativă  la  bază  şi  la  nivelul
răscroielii gâtului.
(rochie)
(a se vedea fotografia nr. 605)

6104 42 00 Clasificarea  este  determinată  prin  aplicarea
regulilor  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, prin nota 9 din capitolul
61,  precum  şi  prin  textul  codurilor  NC  6104  şi
61044200.
A se vedea de asemenea notele  explicative  ale
Nomenclaturii  Combinate  privind  codurile  NC
61044100 până la 61044900.
Clasificarea  în  categoria  cămăşi  de noapte  este
exclusă,  deoarece,  având  în  vedere
caracteristicile sale obiective, articolul vestimentar
respectiv poate fi purtat fie în pat, fie în alte locuri
şi,  prin  urmare,  nu este destinat  exclusiv  sau în
mod esenţial purtării în timpul nopţii.
Având  în  vedere  lungimea  acestui  articol
vestimentar,  el  nu  poate  fi  clasificat  în  cadrul
codului NC 6109.
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37. 2855/2000 din 
27.12.2000 (JO L 332,
28.12.2000, p. 41)

4 Articol  de  îmbrăcăminte  pentru  copiii  a  căror
înălţime  este  de  peste  86  de  cm  (talie
comercială de peste 86 cm), cu dungi, din tricot
(60 % bumbac, 40 % poliester), uşor şi larg, cu
croială  dreaptă,  cu  o  inscripţie  brodată  "Sleep
Wear"  şi  cu  alte  broderii  pe  partea  din  faţă.
Acest articol ajunge până la genunchi (lungime
totală: 82 cm).
Articolul prezintă o răscroială a gâtului rotunjită,
cu o bordură din material tricotat, prevăzută cu o
deschidere parţială în faţă,  care se încheie cu
nasturi, partea dreaptă peste partea stângă, cu
mâneci scurte.
Răscroiala  gâtului,  extremităţile  mânecilor  şi
baza  articolului  au  ca  terminaţie  o  bordură
tricotată  aplicată,  prevăzută  cu  o  finisare
decorativă.  Baza  articolului  este  rotunjită  şi
prezintă şliţuri laterale de aproximativ 10 cm.
(rochie pentru fete)
(a se vedea fotografia nr. 606)

6104 42 00 Clasificarea  este  determinată  prin  aplicarea
regulilor  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  prin  nota  2  A  de  la
secţiunea XI,  prin  nota de subpoziţie  2 A de la
secţiunea XI, prin nota 9 din capitolul 61, precum
şi prin textul codurilor NC 6104 şi 61044200.
A se vedea de asemenea notele  explicative  ale
Nomenclaturii  Combinate  privind  codurile  NC
61044100 până la 61044900.
Clasificarea  în  categoria  cămăşi  de noapte  este
exclusă,  deoarece,  având  în  vedere
caracteristicile sale obiective, articolul vestimentar
respectiv poate fi purtat fie în pat, fie în alte locuri
şi,  prin  urmare,  nu este destinat  exclusiv  sau în
mod esenţial purtării în timpul nopţii.
Având  în  vedere  lungimea  acestui  articol
vestimentar,  el  nu  poate  fi  clasificat  în  cadrul
codului NC 6109
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38. 548/89 din 28.2.1989 
(JO L 60, 3.3.1989, p. 
31) modificat prin Reg.
2197/1999

2 Îmbrăcăminte  din  tricot  (65  % poliester,  35  %
bumbac),  subţire,  amplă,  destinată  acoperirii
părţii  superioare  a  corpului  lungă  până  la
jumătatea  coapsei.  Are  răscroiala  gâtului
rotunjită şi amplă, mâneci foarte scurte şi ample,
şi  este  tivită  la  bază.  Are  margini  din  tricot  la
răscroiala  gâtului  şi  la  extremitatea  mânecilor.
Prezintă de asemenea un cordon şi găici cusute
pe părţile laterale, la nivelul taliei (vezi fotografia
nr. 401).

6104 43 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textele de
la codurile NC 6104 şi 61044300.
Clasificarea drept cămaşă de noapte este exclusă,
întrucât, din cauza caracteristicilor sale obiective,
acest articol de îmbrăcăminte poate fi purtat atât
în pat, cât şi în altă parte şi, prin urmare, nu este
destinat  a  fi  purtat  exclusiv  sau  în  principal  ca
îmbrăcăminte de noapte.
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39. 548/89 din 28.2.1989 
(JO L 60, 3.3.1989, p. 
31) modificat prin Reg.
2197/1999

3 Îmbrăcăminte  din  tricot  (100  %  fibre  textile
sintetice),  subţire,  amplă,  destinată  acoperirii
părţii  superioare  a  corpului,  lungă  până  la
jumătatea  coapsei.  Are  răscroiala  gâtului
rotunjită  şi  amplă, mâneci  foarte scurte şi  este
tivită la bază. Are margini din tricot la răscroiala
gâtului şi la extremitatea mânecilor. Prezintă de
asemenea un cordon din tricot, cusut pe partea
stângă, la nivelul taliei (vezi fotografia 405).

6104 43 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textele de
la codurile NC 6104 şi 61044300.
Clasificarea drept cămaşă de noapte este exclusă,
întrucât, din cauza caracteristicilor sale obiective,
acest articol de îmbrăcăminte poate fi purtat atât
în pat, cât şi în altă parte şi, prin urmare, nu este
destinat  a  fi  purtat  exclusiv  sau  în  principal  ca
îmbrăcăminte de noapte.
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40. 347/2001 din 
19.2.2001 (JO L 52, 
22.2.2001, p. 8) 
modificat prin Reg. 
1179/2009

1 Set  de  patru  articole  prezentate  într-un  singur
ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul, compus
din:
(a) O haină pentru copii într-o culoare, din plasă,
destinată părtii de jos a corpului, de la talie până
deasupra coapselor (100 % fibre sintetice). Talia
elastică,  două  benzi  decorative  aplicate  pe
curea, Una din plasă,  cealaltă din fibre 100 %
sintetice tricotate.
Marginile hainei nu sunt tivite.
Un motiv decorativ cu flori din plasă de dantelă
este cusut pe partea din fata a hainei.
(Fustă)
(A se vedea fotografia 610 A)
(b) O baghetă de magician din plastic cu steluta
metalică în vârf si decoratii din pene.
(A se vedea fotografia 610 B)
(c) O pereche de balerini (de jucărie) acoperiti cu
material textil, prevăzuti cu un elastic de-a lungul

(a):6104 53 00

(b):9503 00 95

(c ): 9503 00 99

Cele patru articole nu pot fi  considerate „mărfuri
prezentate în seturi ambalate pentru vânzarea cu
amănuntul”  pentru  că  nu  răspund  unei  nevoi
specifice si nu servesc la efectuarea unei activitati
speciale
Clasificarea se face conform regulilor generale 1
si 6 de interpre tare a Nomenclaturii Combinate si
formulării codurilor NC 6104 si 61045300
Nota 1 litera (e) din capitolul 95 xclude din acest
capitol  costumele  de  carnaval  din  material  textil
care sunt clasificate in capitolele 61 si 62.
A  se  vedea  de  asemenea  nota  explicativa  din
sistemul armonizat nr. 9505 litera A cifra 3.
Clasificarea se face conform regulilor generale 1
si 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate si
formulării codurilor NC 9503, 9503 90 si 9503 90
32.
Clasificarea se face conform regulilor generale 1
si  6  de interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate,
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marginii  superioare  si  pe  latimea  piciorului,
decorati cu o panglică. Talpă din plastic. Fundă
din plasă si ornament în formă de semicerc din
fibre  100  % sintetice  pe partea  din  fata  a  fie-
cărui balerin (de jucărie).
(A se vedea fotografia 610 C)
(d) Geantă din plastic transparent cu un desen
imprimat pe partea din fata, cu închizătoare cu
fermoar, cu bandulieră (cu lungime nereglabilă)
si decorată pe margini
Dimensiuni: 16 x 13,5 x 4,5 cm.
(Geantă)
(A se vedea fotografia 610 D)

(d): 4202 22 10

INITIAL:
(Reg. 347/2001)
(a)61045300
(b)95030095
(c )95039032
(d)42022010

notei  1  litera  (f)  din  capitolul  64  si  formulării
codurilor NC 9503 00 si 9503 90 95.
Balerinii  (de jucărie)  nu se consideră articole de
încăltaminte  cla-sificate  în  capitolul  64,  desi
mentin  piciorul  fix  prin  elasticul  prins  de  partea
superioară  a  balerinului  (de  jucărie)  si  pe
deasupra labei piciorului. Materialul textil din care
sunt  confectionati  nu  ar  rezista  la  o  folosire
frecventă a pâslarilor ca balerini.
Clasificarea se face conform regulilor generale 1
si 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate si
formulării codurilor NC 4202, 4202 22 si 4202 22
10.
Nota 1 litera (d)  din capitolul  95 exclude gentile
sport  sau alte genti de la pozitiile  4202,  4303 si
4304.

41. 736/89 din 16.3.1989 
(JO L 80, 23.3.1989, 
p. 21)

1 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (100  %
bumbac), uşor, care are cel mult zece rânduri de
ochiuri  într-o direcţie,  pe centimetru liniar,  larg,
destinat  să  acopere  partea  superioară  a
corpului,  lung  până  sub  talie,  cu  răscroiala
gâtului  rotunjită,  prevăzută  cu  o  deschidere
parţială  în  faţă  care  se  face  cu  ajutorul  unor
nasturi  în  partea  dreaptă,  cu  mâneci  scurte  şi

6105 10 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  legală  4  din
capitolul  61,  precum  şi  cu  textele  codurilor  NC
6105 şi 61051000.
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largi tivite pe margini. Baza tivită a articolului de
îmbrăcăminte are fente laterale de aproximativ 6
cm. Răscroiala gâtului prezintă la nivelul spatelui
o platcă semicirculară [vezi fotografia nr. 395]

42. 2949/92 din 9.10.1992
(JO L 296, 
13.10.1992, p. 5)

2 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (100  %
bumbac),  lejer,  destinat  să  acopere  partea
superioară  a  corpului  până  sub  talie,  cu
răscroiala  gâtului  rotunjită,  prevăzută  cu  o
deschizătură parţială în faţă cu nasturi care se
încheie stânga peste dreapta, cu mâneci scurte
care  au  tiv  la  extremităţi.  Partea  de  jos  a
articolului  este,  de asemenea,  tivită.  La nivelul
taliei  este  cusută  o  gaică  din  fir  aşa-zis  "de
lănţişor"  prin  care  trece un  şiret.  (A se vedea
fotografia nr. 508)

6105 10 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  4  de  la
capitolul 61, precum şi cu textul codurilor NC 6105
şi 61051000. Şiretul este pur decorativ.
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43. 736/89 din 16.3.1989 
(JO L 80, 23.3.1989, 
p. 21)

2 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (100  %
bumbac),  care  are  în  medie  cel  mult  zece
rânduri  de ochiuri  într-o direcţie,  pe centimetru
liniar,  larg,  destinat  să  acopere  partea
superioară  a  corpului,  lung  până  sub  talie,  cu
răscroiala  gâtului  rotunjită,  deschizându-se
parţial  în faţă,  cu nasturi  pe partea stângă,  cu
mâneci  lungi  şi  tivit  la  răscroiala  gâtului,  la
extremitatea mânecilor şi la bază [vezi fotografia
nr. 394] [1].

6106 10 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  legală  4  din
capitolul  61,  precum  şi  cu  textele  codurilor  NC
6106  şi  61061000.  A  se  vedea  de  asemenea
notele  explicative  de  la  poziţia  6106  din
Nomenclatura  Combinată  referitoare  la  bluze  şi
cămăşi de damă.

36



crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI

(EEC)/(EC)/(EU) NR/
DATĂ N

R
. 

C
R

T
/ A

N
E

X
A

DESCRIEREA MĂRFURILOR
CLASIFICARE

COD NC
MOTIVE

(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

44. 736/89 din 16.3.1989 
(JO L 80, 23.3.1989, 
p. 21)

3 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (100  %
bumbac),  care  are  în  medie  cel  mult  zece
rânduri  de ochiuri  într-o direcţie,  pe centimetru
liniar,  subţire,  de  fantezie,  larg,  destinat  să
acopere partea superioară a corpului, lung până
sub talie, cu răscroiala gâtului largă şi rotunjită,
fără  guler,  deschizându-se  parţial  în  faţă  cu
nasturi  pe  partea  stângă.  Acest  articol  nu  are
mâneci  şi  are  o  bordură  din  tricot  aplicată  la
răscroiala gâtului şi a mânecilor, precum şi un tiv
la bază [vezi fotografia nr. 396]

6106 10 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  legală  4  din
capitolul  61,  precum  şi  cu  textele  codurilor  NC
6106  şi  61061000.  A  se  vedea  de  asemenea
notele  explicative  de  la  poziţia  6106  din
Nomenclatura  Combinată  referitoare  la  bluze  şi
cămăşi de damă.
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45. 2403/89 din 31.7.1989
(JO L 227, 4.8.1989, 
p. 30)

1 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (100  %
bumbac),  subţire,  larg,  care  acoperă  partea
superioară  a  corpului,  care  coboară  până  la
şolduri,  fără  guler,  cu  răscroiala  rotundă,
prevăzută cu o bordură, deschisă parţial în faţă
cu  ajutorul  unor  nasturi  pe  partea  stângă,  cu
mâneci lungi tivite.Partea de jos a articolului este
tivită şi prezintă inserate pe laterale două bucăţi
mici triunghiulare din tricot (a se vedea fotografia
nr. 413)

6106 10 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu avizul
juridic 4 din capitolul 61 şi cu textele codurilor NC
6106 şi 61061000. A se vedea de asemenea nota
explicativă  din  codul  NC 6106 privind bluze sau
rochii tip "chemisier", bluze de damă şi bluze cu
mânecă  scurtă.  Încadrarea  acestui  articol  de
îmbrăcăminte  la  codul  NC  6110  este  exclusă
deoarece cele două piese inserate la bază nu au
nici un efect de strângere.
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46. 1911/92 din 9.7.1992 
(JO L 192, 11.7.1992, 
p. 23)

1 Articol  de  îmbrăcăminte  uşoară  din  tricot,
unicolor  (100 % bumbac),  destinat  să acopere
partea superioară a corpului, coborând până sub
talie,  cu  mâneci  lungi.  Prezintă  o  răscroială
rotunjită  la  nivelul  gâtului,  prevăzută  cu bandă
elastică ajustată şi  înaltă (lăţime: 4 centimetri).
Acest  articol  prezintă  de  asemenea  o
deschizătură  parţială  în  faţă,  pornind  de  la
răscroiala  gâtului,  care  se  închide  cu  nasturi
dreapta peste stânga,  pliuri  la  nivelul  umerilor,
precum  şi  umeraşe  interioare  (a  se  vedea
fotografia 501)

6106 10 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  combinate,  cu  nota  4  de  la
capitolul 61, precum şi cu textul codurilor NC 6106
şi  61061000.  A  se  vedea  de  asemenea  notele
explicative  ale  Nomenclaturii  combinate  privind
codurile  NC  6106.  Deoarece  prezintă
caracteristicile generale ale unei bluze tip cămaşă
(croiala,  garnitura  şi  aspectul  general),  acest
articol  de  îmbrăcăminte  nu  poate  fi  încadrat  ca
articol  asemănător  unui  pulover  de la  codul  NC
6110.
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47. 2949/92 din 9.10.1992
(JO L 296, 
13.10.1992, p. 5)

3 Articol  de  îmbrăcăminte  pentru  copii  a  căror
înălţime  este  mai  mare  de  86  cm  (talie
comercială mai mare de 86),  din tricot (100 %
bumbac), cu mâneci scurte, destinat să acopere
partea superioară a corpului,  tivit  la  bază şi  la
extremitatea mânecilor, coborând până sub talie.
Prezintă o răscroială la gât rotunjită, cu margine
aplicată din tricot,  prevăzută cu o deschizătură
parţială la nivelul umărului stâng, închizându-se

6106 10 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  4  de  la
capitolul 61, precum şi cu textul codurilor NC 6106
şi 61061000.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Nomenclaturii Combinate privind codurile NC 6106
şi 6109.
Clasificarea  acestui  articol  de  îmbrăcăminte  la
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cu doi nasturi.
Acest  articol  prezintă  şi  un  motiv  decorativ
imprimat în partea din faţă (bluză).
(A se vedea fotografia nr. 500)

codul NC 6109 este exclusă din cauza prezenţei
nasturilor la nivelul umărului.

48. 893/93 din 13.4.1993 
(JO L 93, 17.4.1993, 
p. 5)

1 Articol de îmbrăcăminte din tricot (95 % bumbac,
5  %  elastomer),  monocolor,  de  fantezie,  cu
mâneci  lungi,  destinat  să  acopere  partea
superioară a corpului, coborând până sub talie.
Prezintă  o  răscroială  a  gâtului  în  "V"  foarte
decoltată.  În  jurul  răscroielii  sunt  aplicate
broderii.  Articolul  este  tivit  la  bază  şi  la
extremitatea  mânecilor  (A  se  vedea  fotografia
514)

6106 10 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  Combinate,  precum şi  cu  textul
codurilor NC 6106 şi 61061000. A se vedea, de
asemenea,  nota  explicativă  a  Nomenclaturii
Combinate  cu  privire  la  codul  NC  6106.  Acest
articol  de  îmbrăcăminte  este  considerat  ca  fiind
foarte decoltat în faţă, deoarece răscroiala gâtului
depăşeşte  o  linie  imaginară  care  uneşte
subsuorile.
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49. 709/2000 din 4.4.2000
(JO L 84, 5.4.2000, p. 
3)

1 Îmbrăcăminte din tricot unicolor (95 % bumbac,
5 % elastan), conţinând mai mult de 10 rânduri
de  ochiuri  împletite  pe  centimetru  liniar,  în
fiecare direcţie, numărate pe o suprafaţă de cel
puţin 10 cm pe 10. Prezintă o croială dreaptă,
destinată  să  acopere  partea  superioară  a
corpului, coborând dedesubtul taliei (59 cm), cu
o singură mânecă scurtă.
Această  îmbrăcăminte  prezintă  o  răscroială  a
gâtului  asimetrică  şi  foarte  decoltată,  fără
deschidere.
Partea din faţă a acestei îmbrăcăminţi prezintă
broderii inserate la nivelul răscroielii gâtului şi pe
mânecă.
Conţine o bordură de stofă aplicată la răscroiala
gâtului şi pe marginea mânecii, precum şi un tiv
la bază.
(Bluză)

6106 10 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate, cu nota 4 din capitolul
61,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC  6106  şi
61061000.
A se vedea şi notele explicative ale Nomenclaturii
Combinate la poziţia 6106 cu privire la bluze.
Ţinând  seama  de  croiala  sa  şi  de  răscroiala
gâtului  foarte  decoltată,  această  îmbrăcăminte
trebuie clasificată ca bluză. 
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(A se vedea fotografia nr. 593)

50. 3640/91 din 
13.12.1991 (JO L 344,
14.12.1991, p. 62)
modificat prin Reg. 
1179/2009

Set  de  două  articole  de  îmbrăcăminte,
prezentate  într-un ambalaj  pentru  vânzarea  cu
amănuntul, compus din:
- un articol de îmbrăcăminte uşoară din tricot din
fibre  sintetice  (dantelă  Raschel  cu  motive
decorative  şi  fir  metalic  inserat)  destinat  să
acopere partea superioară a corpului, coborând
până sub talie, cu mâneci lungi, tivit la bază şi la
extremităţile  mânecilor.  Acesta  are  un  guler
format  dintr-o  bandă  de  dantelă  Raschel
unicoloră  care  se  termină  în  faţă,  prin
suprapunerea părţii drepte peste partea stângă,
printr-un decolteu în V foarte adânc (a se vedea
fotografia 465 A)
-  un  chilot  din  acelaşi  material,  compoziţie  şi
culori ca articolul de îmbrăcăminte pentru partea
superioară a corpului (a se vedea fotografia 465
B)

6106 20 00
6108 22 00

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  14  de  la
secţiunea XI,  cu  nota  de la  subpoziţia  2a de la
secţiunea XI, cu nota 4 de la capitolul 61 (pentru
articolul de îmbrăcăminte pentru partea superioară
a corpului) precum şi cu textele codurilor NC 6106
şi  61062000,  6108  şi  61082200.  A se vedea  şi
notele  explicative  ale  Nomenclaturii  Combinate
pentru codul NC 6106.
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51. 350/93 din 17.2.1993 
(JO L 41, 18.2.1993, 

1 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (65  %
poliester, 35 % bumbac), lejer, cu mâneci lungi,

6106 20 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
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p. 7) destinat  să  acopere  partea  superioară  a
corpului,  coborând până sub talie,  confecţionat
dintr-o  ţesătură  unicoloră.  Prezintă  o
deschizătură  parţială  în  faţă,  care  se  încheie
dreapta peste stânga cu un nasture. Prezintă de
asemenea elemente decorative din broderie cu
ajur, în benzi cusute la extremitatea mânecilor şi
două fente frontale de aproximativ 23 cm la bază
(bluză  tip  cămaşă)  (A  se  vedea  fotografia  nr.
515)

a  Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  4  de  la
capitolul 61, precum şi cu textul codurilor NC 6106
şi 61062000.
A  se  vedea,  de  asemenea,  nota  explicativă  a
Nomenclaturii Combinate privind codul NC 6106.

52. 350/93 din 17.2.1993 
(JO L 41, 18.2.1993, 
p. 7)

2 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (65  %
poliester,  35  %  bumbac),  lejer,  destinat  să
acopere partea superioară a corpului, coborând
până  sub  talie,  fără  mâneci,  fără  guler,  cu
răscroiala  gâtului  amplă  şi  rotunjită,  şi  o
deschizătură  completă  în  faţă,  închizându-se
până  la  nivelul  taliei  cu  nasturi  dreapta  peste
stânga. Partea frontală, mai lungă decât partea
posterioară,  prezintă  în  extremitatea  inferioară
două  poale  în  formă  ascuţită  (A  se  vedea

6106 20 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  4  de  la
capitolul 61, precum şi cu textul codurilor NC 6106
şi  61062000.  A  se  vedea,  de  asemenea,  nota
explicativă  a  Nomenclaturii  Combinate  privind
codul NC 6106.
Poalele în formă ascuţită sunt pur decorative.
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fotografia nr. 518)

53. 516/1999 din 9.3.1999
(JO L 61, 10.3.1999, 
p. 16)

3 Articol  de  îmbrăcăminte  unicolor,  confecţionat
dintr-un  material  tricotat  uşor  plisat  (100  %
poliester),  care  are  în  medie  mai  mult  de  10
rânduri  de ochiuri  pe centimetru liniar,  destinat
acoperirii  părţii  superioare  a  corpului  şi  care
coboară până la şolduri.
Acest articol are croială dreaptă, mâneci scurte
şi  un  tiv  la  bază.  Acest  articol  prezintă  o
răscroială la baza gâtului cu deschidere parţială
la spate care se încheie cu ajutorul unui nasture.
(Bluză)
(A se vedea fotografia nr. 575)

6106 20 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 4 de la capitolul
61,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC  6106  şi
61062000.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Nomenclaturii  Combinate referitoare la codul NC
6106.
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54. 516/1999 din 9.3.1999
(JO L 61, 10.3.1999, 
p. 16)

4 Articol  de  îmbrăcăminte  bicolor,  confecţionat
dintr-un  material  tricotat  uşor,  plisat,  din  fibre
textile sintetice (100 % poliester), larg, fără guler,
destinat  acoperirii  părţii  superioare  a  corpului,
care coboară până la şolduri, cu mâneci scurte.
În partea din faţă, acesta prezintă două bucăţi de
material legate printr-un lanţ din metal aurit, ţinut
de doi nasturi decorativi.
Partea  din  spate  a  acestui  articol  prezintă  o
deschidere parţială care pleacă de la răscroiala
gâtului şi se încheie cu ajutorul unui nasture.
Acest  articol  de  îmbrăcăminte  are  pernuţe
interioare la umeri interioare şi un tiv la baza şi la
extremitatea mânecilor.
Articolul  prezintă,  de asemenea,  pe partea din
faţă,  pe  toată  lungimea acesteia,  o  bucată  de
material cusută pe interiorul bluzei.

6106 20 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 9 de la capitolul
61,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC  6106  şi
61062000.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Nomenclaturii  Combinate referitoare la codul NC
6106. 
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Această  bucată,  realizată  dintr-un  material  de
culoare  diferită  de  restul  articolului,  prezintă  o
răscroială rotunjită a gâtului.
(Bluză)
(A se vedea fotografia nr. 577)

55. 1529/1999 din 
13.7.1999 (JO L 178, 
14.7.1999, p. 10)

1 Multicoloured  garment  of  close-fitting  cut,
intended to cover the upper part of the body and
reaching  down  to  below  the waist,  made of  a
velvet  knitted fabric of man-made fibres (80 %
viscose,  20  % polyester),  with  more  than  ten
stitches per  linear  centimetre  in  each direction
counted on an area measuring at least 10 × 10
cm.  It  has  long  sleeves  and  a  close-fitting
neckline with collar, and opens completely at the
front with a button-fastening right over left. The
sleeve-ends  and  the  base  are  hemmed,  and
there is a pocket sewn on at the chest. There are
side-slits  approximately  8 cm long at  the base
(shirt-blouse) (see photograph No 584)

6106 20 00
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Varianta in limba RO nu a fost publicata
56. 437/2006 din 

16.3.2006 (JO L 80, 
17.3.2006, p. 3)

Articol  de îmbrăcăminte, unicolor,  din tricot  din
fibre sintetice sau artificiale (90 % poliamidă, 10
%  elastomer)  destinat  să  acopere  partea
inferioară a corpului, de la talie până deasupra
jumătăţii  coapsei,  fiecare  picior  separat,
prezentând o deschizătură în faţă, fără sistem de
închidere şi fără deschidere pe talie. Articolul de
îmbrăcăminte se strânge în talie printr-un elastic;
marginea fiecărui crac fiind tivită.
Articolul  de  îmbrăcăminte  prezintă,  pe  ambele
părţi  laterale,  buzunare  dotate  cu  sistem  de
închidere cu fermoar şi având fiecare o perniţă
ovală,  amovibilă,  produsă  în  serie.  Aceste
perniţe  sunt  din  material  plastic  dur  pe  faţa
exterioară  şi  căptuşite  cu  spumă  pe  faţa
interioară. Perniţele sunt concepute astfel încât
să evite vătămările la nivelul şoldurilor în caz de
cădere. Absorb şocurile la nivelul şoldurilor.
(chiloţi bărbăteşti)

6107 12 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile  regulilor  generale  1,  3  (b)  şi  6  de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu primul
alineat de la nota 9 de la capitolul 61 şi cu textul
codurilor NC 6107 şi 61071200.
Perniţele au ca scop evitarea vătămărilor la nivelul
şoldurilor  în  caz  de  cădere.  Articolul  de
îmbrăcăminte nu poate fi, prin urmare, încadrat la
poziţia  9021  ca  "aparat  ortopedic"  deoarece
perniţele  nu  servesc  nici  la  prevenirea  anumitor
deformări  corporale,  nici  la  susţinerea  sau
sprijinirea unor părţi ale corpului în sensul primului
alineat de la nota 6 din capitolul 90.
Articolul  nu  prezintă  caracteristicile  esenţiale  ale
mărfurilor  reglementate  de  capitolul  90,  adică
"finisarea fabricării  şi  gradul  înalt  de precizie"  în
funcţionare  [a  se  vedea  alineatul  (37)  din
Hotărârea  Curţii  de  Justiţie  a  Comunităţilor
Europene  din  7  noiembrie  2002  în  cauzele
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(A se vedea fotografiile nr. 636 A + B + C) conexate C-260/00 – C-263/00, precum şi primul
alineat din notele explicative ale SA cu privire la
capitolul 90, Consideraţii generale, partea I].
Pe  de  altă  parte,  perniţele  nu  sunt  făcute  pe
măsură  şi  nu  sunt  adaptabile  la  morfologia
specifică  a  persoanei  care  poartă  articolul  de
îmbrăcăminte. Acesta este deci un "produs de uz
comun" şi,  în această calitate, este exclus de la
poziţia 9021, în conformitate cu alineatul (37) din
hotărârea menţionată anterior.
Produsul constă dintr-un articol compozit constituit
dintr-o pereche de chiloţi din material textil şi din
perniţe  din  material  plastic.  Produsul  este
conceput ca o pereche de chiloţi care să asigure
în acelaşi timp protecţie împotriva unor vătămări.
Prin  urmare,  chiloţii  sunt  cei  care  conferă
articolului de îmbrăcăminte caracterul său esenţial
în sensul regulii generale 3(b), şi nu perniţele.
Articolul  de  îmbrăcăminte  este  clasificat  ca
îmbrăcăminte pentru bărbaţi  sau băieţi  în sensul
primului  alineat  de  la  nota  9  din  capitolul  61
deoarece  croiala  acestuia  (în  special  forma
deschizăturii  din faţă)  arată în mod clar  că este
creat pentru bărbaţi. 
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57. 350/93 din 17.2.1993 
(JO L 41, 18.2.1993, 
p. 7)
modificat prin Reg. 
1179/2009

3 Chiloţi  unisex  din  tricot  (95  %  bumbac,  5  %
elastomer),  cu  elastic  în  talie,  precum  şi  la
extremităţile  inferioare,  fără deschidere în faţă.
Sunt prevăzuţi între picioare cu o bucată mare
de  material  care,  prin  croiala  şi  elasticitatea
mare a acesteia, permite plasarea eventuală a
unui  absorbant,  astfel  încât  aceşti  chiloţi  să
poată fi utilizaţi de către persoanele care suferă
de incontinenţă (A se vedea fotografia nr. 512)

6108 21 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  9  de  la
capitolul 61, precum şi cu textul codurilor NC 6108
şi 61082100.
Încadrarea  la  codul  NC  9021  este  exclusă,
deoarece  acest  articol  nu  serveşte  nici  la
prevenirea  sau  corectarea  anumitor  diformităţi
corporale,  nici  la  susţinerea  sau  menţinerea
organelor ca urmare a unei maladii sau operaţii. 
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58. 1176/91 din 6.5.1991 
(JO L 114, 7.5.1991, 
p. 27)
modificat prin Reg. 
705/2005

1 Un set format din două piese de îmbrăcăminte
destinat vânzării cu amănuntul, care conţine:
(a)  un  articol  de  îmbrăcăminte  subţire,
confecţionat  din  tricot  imprimat,  cu  motive
multicolore  (bumbac  100  %),  care  acoperă
partea superioară a corpului, cu mâneci lungi şi
răscroială parţială la baza gâtului,  încheiată cu
nasturi, partea dreaptă peste partea stângă. La
răscroiala gâtului, la bază şi la mâneci, articolul
prezintă  o  bandă  elastică  de  culoarea
pantalonilor.
(b) un pantalon subţire, din tricot,  uni (bumbac
100 %), care coboară din talie până la glezne,
fără  tăietură  în  talie.  Pantalonul  se  strânge  la
nivelul  taliei  cu  un elastic  şi  prezintă  o  bandă
elastică  la  partea  inferioară.[a  se  vedea
fotografia nr. 446]

6108 31 00

INIŢIAL:
(Reg.1176/91)
6108 31 90

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu  textele  codurilor  NC  6108,  610831  şi
61083190.
Datorită aspectului  general şi stofei  uşoare, este
necesar ca acest set să fie considerat pijama. 
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59. 1176/91 din 6.5.1991 

(JO L 114, 7.5.1991, 
p. 27)
modificat prin Reg. 
705/2005 

2 Un set format din două piese de îmbrăcăminte
destinat vânzării cu amănuntul, care conţine:
(a) un articol de îmbrăcăminte subţire din tricot,
cu dungi, bicolor (bumbac 100 %), care acoperă
partea superioară a corpului, cu mâneci lungi şi
răscroială gâtului uşor rotunjită fără tăietură. La
răscroiala gâtului, la bază şi la manşete, articolul
prezintă o bandă elastică,  iar în faţă, un motiv
decorativ aplicat.
(b)  un pantalon confecţionat  din  acelaşi  tip  de
tricot, care coboară din talie până la glezne, fără
tăietură în talie.  Articolul  se strânge în talie cu
ajutorul unui elastic şi prezintă o bandă elastică
la extremităţile inferioare.[a se vedea fotografia
nr. 464]

6108 31 00

INITIAL:
(Reg 1176/91)
6108 31 90 

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu  textele  codurilor  NC  6108,  610831  şi
61083190.  Datorită  aspectului  general  şi  stofei
uşoare,  este  necesar  ca  acest  set  să  fie
considerat pijama. 
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60. 1911/92 din 9.7.1992 
(JO L 192, 11.7.1992, 
p. 23)
modificat prin Reg. 
705/2005 + Reg. 
1179/2009

2 Set  de  două  articole  de  îmbrăcăminte,
prezentate  într-un ambalaj  pentru  vânzarea  cu
amănuntul, compus din:
(a)  un articol  de  îmbrăcăminte din  tricot,  reiat,
bicolor (80 % bumbac, 20 % poliamidă),  de tip
catifea, destinat să acopere partea superioară a
corpului, cu mâneci lungi şi cu răscroiala gâtului
rotunjită, fără deschizătură. Acest articol prezintă
benzi  elastice,  aplicate  la  răscroiala  gâtului,  la
bază şi la extremitatea mânecilor.
(A se vedea fotografia 504 A) [1];
(b) pantaloni confecţionaţi din tricot unicolor (80
% bumbac, 20 % poliamidă) de tip catifea, din
talie  până la  glezne,  fără deschizătură la  talie.
Acest  articol  se  strânge  la  nivelul  taliei  cu
ajutorul unui elastic şi prezintă o bandă elastică
aplicată la extremităţile inferioare.
(A se vedea fotografia 504 B) [1].

6108 31 00

INITIAL:
(Reg 1911/92)
6108 31 90

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  combinate,  cu  nota  9  de  la
capitolul  61,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC
6108, 610831 şi 61083190. Luând în considerare
aspectul său general şi natura ţesăturii, acest set
este considerat pijama.
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61. 1936/90 din 4.7.1990 1 Articol de îmbrăcăminte din tricot (fibre sintetice 6108 92 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
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(JO L 174, 7.7.1990, 
p. 25)

100  %),  subţire,  cu  bretele  fine,  care  acoperă
trupul până la coapse. Talia este elastică şi se
închide  între  picioare  cu  ajutorul  a  trei  capse.
Este  brodat  cu  dantelă  tricotată.  (a  se  vedea
fotografia nr. 440)

dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textele codurilor NC 6108 şi 61089200. 

62. 2403/89 din 31.7.1989
(JO L 227, 4.8.1989, 
p. 30)
modificat prin reg. 
1179/2009

2 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (100  %
bumbac),  subţire,  care  acoperă  partea
superioară  a  corpului,  care  coboară  până  la
şolduri,  fără  mâneci,  fără  guler,  cu  răscroială
amplă şi rotundă, fără deschidere.Partea de jos
a  articolului  este  tivită  şi  prezintă  inserate  pe
laterală  două  bucăţi  semicirculare  din  tricot.
Răscroiala  gâtului  şi  a  mânecilor  articolului
prezintă o bordură din tricot aplicată (a se vedea
fotografia nr. 422)

6109 10 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate,  cu nota
complementară  2  din  capitolul  61  şi  cu  textele
codurilor  NC  6109  şi  61091000.  Încadrarea
acestui articol de îmbrăcăminte la codul NC 6110
este exclusă deoarece cele două piese inserate la
bază nu au nici un efect de strângere.
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63. 1936/90 din 4.7.1990 
(JO L 174, 7.7.1990, 
p. 25)

2 Articol de îmbrăcăminte din tricot (bumbac 100
%),  subţire,  cu  mânecă  scurtă,  care  acoperă
partea superioară a corpului, care coboară mai
jos de talie. La gât, prezintă o răscroială rotundă,
umeraşe  din  burete,  precum  şi  elemente
decorative  sub  forma  a  cinci  pliuri  cusute  la
extremitatea mânecilor (a se vedea fotografia nr.
449)

6109 10 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate,  cu nota
adiţională 2 din capitolul 61, precum şi cu textele
codurilor NC 6109 şi 61091000. 

57



crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI

(EEC)/(EC)/(EU) NR/
DATĂ N

R
. 

C
R

T
/ A

N
E

X
A

DESCRIEREA MĂRFURILOR
CLASIFICARE

COD NC
MOTIVE

(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

64. 2949/92 din 9.10.1992
(JO L 296, 
13.10.1992, p. 5)

4 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (100  %
bumbac),  lejer,  unicolor,  cu  mâneci  scurte,
destinat să acopere partea superioară a corpului
până  sub  talie.  Acest  articol  de  îmbrăcăminte
care  prezintă  o  răscroială  la  gât  rotunjită,
prevăzută cu o bandă elastică din tricot, este tivit
la bază şi la extremitatea mânecilor.  La nivelul
taliei  este  cusută  o  gaică  din  fir  aşa-zis  "de
lănţişor"  prin  care  trece un  şiret.  (A se vedea
fotografia nr. 506)

6109 10 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota
complementară 2 de la capitolul 61, precum şi cu
textul codurilor NC 6109 şi 61091000.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Sistemului Armonizat privind poziţia 6109.
Şiretul este pur decorativ.
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65. 2949/92 din 9.10.1992
(JO L 296, 
13.10.1992, p. 5)

5 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (100  %
bumbac),  lejer,  destinat  să  acopere  partea
superioară  a  corpului  până  sub  talie,  fără
mâneci, fără guler, cu răscroiala gâtului amplă şi
rotunjită, fără deschizătură. Baza acestui articol
este tivită. Răscroiala gâtului şi cea a mânecilor
au  o  margine  aplicată.  La  nivelul  taliei  este
cusută o gaică din fir  aşa-zis "de lănţişor"  prin
care  trece un şiret.  (A se vedea fotografia  nr.
507)

6109 10 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota
complementară 2 de la capitolul 61, precum şi cu
textul codurilor NC 6109 şi 61091000. Şiretul este
pur decorativ.

66. 893/93 din 13.4.1993 2 Set de două articole de îmbrăcăminte, compus Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
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(JO L 93, 17.4.1993, 
p. 5)
modificat prin Reg. 
705/2005 + Reg. 
1179/2009

din:
-  un articol  de  îmbrăcăminte  uşoară,  din  tricot
(60 % bumbac, 40 % poliester), cu mâneci lungi
ajustate, confecţionat dintr-o ţesătură cu dungi în
două  culori,  destinat  să  acopere  partea
superioară a corpului, coborând până sub talie.
Acest articol, care prezintă o răscroială a gâtului
rotunjită, prevăzută cu o bandă elastică, este tivit
la  bază  şi  la  extremitatea  mânecilor.  Baza
articolului are fente laterale de aproximativ 6 cm.
Acest articol prezintă, de asemenea, pe fiecare
parte,  la  nivelul  bazei,  doi  nasturi  decorativi,
precum şi ornamente brodate la nivelul pieptului
(Tricou) 
(A se vedea fotografia 520 A);

-  o  pereche  de  pantaloni  din  tricot  (60  %
bumbac,  40  %  poliester),  confecţionaţi  dintr-o
ţesătură de o singură culoare, de la talie până la
glezne,  strâns  în  talie  cu  ajutorul  unui  elastic.
Extremităţile  de jos  ale  pantalonilor  au aceiaşi
nasturi  decorativi  ca  articolul  de  îmbrăcăminte
destinat să acopere partea superioară a corpului
(A se vedea fotografia 520 B)

6109 10 00

6104 62 00

INIŢIAL:
(Reg. 893/93)
6104 62 10

dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  14  de  la
secţiunea XI, cu nota 9 de la capitolul 61 în cazul
piesei inferioare, precum şi cu textul codurilor NC
6104, 610462, 61046210, 6109 şi 61091000. A se
vedea,  de  asemenea,  notele  explicative  ale
Sistemului  Armonizat de la poziţia 6109 în cazul
piesei superioare.
Clasificarea  ca  pijama  este  exclusă,  deoarece
setul  de  articole  de  îmbrăcăminte  în  cauză  nu
poate fi  considerat  ca fiind destinat  să fie purtat
exclusiv sau în principal ca îmbrăcăminte pentru
noapte. 
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67. 2049/2002 din 
19.11.2002 (JO L 316,
20.11.2002, p. 15) 

Garnitură  formată  din  două  articole  de
îmbrăcăminte  ambalate  pentru  vânzarea  cu
amănuntul conţinând:

(a):6109 10 00
(b):6104 62 00
INITIAL:

Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  conform  notei  14  din
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modificat prin Reg. 
705/2005 + Reg. 
1179/2009

(a)  un  articol  de  îmbrăcăminte  unicolor,  din
material  textil  tricotat  uşor  (100  %  bumbac),
destinat  să  acopere  partea  superioară  a
corpului,  fără  deschizătură  la  răscroială,  cu
mâneci scurte, cu o răscroială rotunjită şi reiată,
cu tiv la baza articolului şi a mânecilor. Pe partea
din faţă articolul prezintă un imprimeu şi un text
(tricou)
(vezi fotografia nr. 625)
(b) articol de îmbrăcăminte unicolor, din material
textil tricotat uşor (100 % bumbac), destinat să
acopere partea inferioară a corpului, de la talie
până  deasupra  genunchilor,  acoperind  separat
fiecare  picior,  fără  deschizătură  în  talie.  Acest
articol se strânge la talie cu un elastic. Baza este
tivită.  Prezintă,  de  asemenea,  un  imprimeu  în
partea de jos pe piciorul stâng
(şort)
(vezi fotografia nr. 626)

(Reg 2049/2002)
6104 62 90

secţiunea  XI,  notei  3  punctul  (b),  notei  9  din
capitolul 61, precum şi conform formulării codurilor
NC 6104, 610462, 61046290, 6109 şi 61091000
Conform notei  3  punctul  (b)  din capitolul  61,  nu
poate fi aplicată clasificarea ca set
Clasificarea  ca  pijama  este  exclusă,  deoarece
articolele de îmbrăcăminte în cauză nu sugerează
că ar fi destinate pentru a fi purtate exclusiv sau în
principal ca îmbrăcăminte de noapte 
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68. 350/93 din 17.2.1993 
(JO L 41, 18.2.1993, 
p. 7) modificat prin 
Reg. 1179/2009

4 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (65  %
poliester, 35 % bumbac), lejer, cu mâneci lungi,
destinat  să  acopere  partea  superioară  a
corpului,  coborând  până  sub  talie.  Prezintă  o
răscroială a gâtului în formă de "V", umeraşe din
burete, broderii decorative situate pe spate şi pe
faţă, precum şi broderii în benzi aplicate la bază
şi  la  extremitatea  mânecilor  (A  se  vedea
fotografia nr. 517)

6109 90 20

INITIAL:
(Reg. 350/93)
6109 90 30 

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  2  de  la
capitolul 61, precum şi cu textul codurilor NC 6109
şi 610990 şi 61099030.
A  se  vedea,  de  asemenea,  nota  explicativă  a
Sistemului Armonizat privind poziţia 6109. 
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69. 516/1999 din 9.3.1999
(JO L 61, 10.3.1999, 
p. 16) modificat prin 
Reg. 1179/2009

5 Articol  de  îmbrăcăminte  unicolor,  confecţionat
dintr-un  material  tricotat  uşor  plisat,  (100  %
poliester), cu croială dreaptă, destinat acoperirii
părţii  superioare a corpului,  care coboară până
la şolduri,  fără mâneci, cu răscroiala mânecilor
rotunjită.
Acest  articol  prezintă  o  răscroială  a  gâtului
rotunjită,  fără  deschidere.  Are  o  bordură  din
material  tricotat  la  răscroiala  gâtului  şi  a
mânecilor, precum şi un tiv la bază.
(Maiou de corp)
(A se vedea fotografia nr. 576)

6109 90 20

INITIAL:
(Reg. 516/1999)
6109 90 30 

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu nota complementară
2 de la capitolul 61, precum şi cu textul codurilor
NC 6109, 610990 şi 61099030.
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70. 2368/90 din 9.8.1990 
(JO L 219, 14.8.1990, 
p. 26)

1 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (100  %
bumbac) subţire, cu tăietură amplă, cu mânecă
scurtă,  care  acoperă  partea  superioară  a
corpului,  care  coboară  mai  jos  de  talie.  La
răscroiala  gâtului  prezintă  o  bordură  răsfrântă
formând  un  guler  înalt,  răsfrânt,  fără  tăietură.
Prezintă şi  elemente decorative  pe spate  şi  la
nivelul pieptului, precum şi un tiv la extremitatea
mânecilor  şi  la bază (a se vedea fotografia nr.
450)

6110 20 99 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu textele
codurilor  NC  6110,  61101020  şi  61102099,
precum şi cu notele explicative la codul NC 6110.
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71. 1911/92 din 9.7.1992 
(JO L 192, 11.7.1992, 
p. 23)

3 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (100  %
bumbac), destinat să acopere partea superioară
a corpului până sub talie, cu guler dreapta peste
stânga,  fără  deschizătură,  din  tricot  reiat,  cu
mâneci scurte.
Acest articol prezintă de asemenea un element
decorativ la nivelul pieptului, precum şi un tiv la
extremitatea mânecilor şi la bază. (A se vedea
fotografia 453)

6110 20 99 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii combinate, cu textul codurilor NC
6110, 611020 şi  61102099,  precum şi  cu notele
explicative ale codului NC 6110. Acest articol este
asemănător cu un pulover.
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72. 350/93 din 17.2.1993 
(JO L 41, 18.2.1993, 
p. 7)
modificat prin reg. 
1179/2009

5 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  de  catifea
reiată  (90  %  bumbac,  5  %  poliester,  5  %
elastomer), strâns pe corp, destinat să acopere
partea superioară a corpului, coborând până sub
talie, cu mâneci lungi, cu guler montant, ajustat
şi prevăzut cu o deschizătură parţială în spate,
închizându-se cu un fermoar. Acest articol este
tivit  la extremitatea mânecilor  şi  la  bază (A se
vedea fotografia nr. 513)

6110 20 99 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  9  de  la
capitolul 61, precum şi cu textul codurilor NC 6110
şi 611020 şi 61102099.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Nomenclaturii Combinate privind codurile NC 6106
şi 6110. 
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73. 1054/97 din 11.6.1997
(JO L 154, 12.6.1997, 
p. 14)

3 Articol  de  îmbrăcăminte  uşor,  din  material
tricotat subţire, de tip tricou (100 % bumbac), cu
dungi  bicolore,  fără  căptuşeală,  fără  guler,  cu
croială  dreaptă,  destinat  acoperirii  părţii
superioare  a  corpului,  care  coboară  până  la
şolduri, cu tiv la marginile mânecilor şi la bază.
Are mâneci scurte, o răscroială rotunjită la baza
gâtului,  o deschidere completă în faţă, care se
încheie cu nasturi, partea dreaptă peste partea
stângă şi buzunare situate sub talie.
Are,  de  asemenea,  perniţe  interioare  la  umeri
(articol similar unei veste tricotate).
(A se vedea fotografia nr. 555)

6110 20 99 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu notele 4 şi  9 de la
capitolul  61,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC
6110, 611020 şi 61102099.
Ţinând  seama  de  aspectul  său  general  şi,  în
special,  de  faptul  că  materialul  din  care  a  fost
confecţionat  nu  prezintă  o  rigiditate  suficientă
pentru a fi considerat jachetă, acest articol trebuie
clasificat  ca articol  de îmbrăcăminte similar  unei
veste tricotate de la codul NC 6110.

68



crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI

(EEC)/(EC)/(EU) NR/
DATĂ N

R
. 

C
R

T
/ A

N
E

X
A

DESCRIEREA MĂRFURILOR
CLASIFICARE

COD NC
MOTIVE

(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

74. 1054/97 din 11.6.1997
(JO L 154, 12.6.1997, 
p. 14)

4 Articol  de  îmbrăcăminte  confecţionat  dintr-un
material  tricotat,  foarte  larg,  cu  dungi  groase,
mari  (60 % bumbac,  40 % poliester),  unicolor,
fără căptuşeală,  fără guler,  cu croială  dreaptă,
destinat  acoperirii  părţii  superioare  a  corpului,
care coboară până la şolduri, cu tiv la marginile
mânecilor şi la bază.
Are mâneci lungi, o răscroială a gâtului în V, o
deschidere completă în faţă, care se încheie cu
nasturi,  partea  dreaptă  peste  partea  stângă,
buzunare situate sub talie, precum şi despicături
laterale bazei.
(Articol  de  îmbrăcăminte  similar  unei  veste
tricotate).
(A se vedea fotografia nr. 556)

6110 20 99 Clasificarea  conformă  cu  dispoziţiile  cuprinse  în
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  notele  de  la
subpoziţia 2 (A) de la secţiunea XI, cu notele 4 şi
9 de la capitolul 61, precum şi cu textul codurilor
NC 6110, 611020 şi 61102099.
Ţinând  seama  de  aspectul  său  general  şi,  în
special,  de  faptul  că  materialul  din  care  este
confecţionat nu prezintă suficientă rigiditate pentru
a  fi  considerat  jachetă,  acest  articol  trebuie
clasificat  ca articol  de îmbrăcăminte similar  unei
veste tricotate de la codul NC 6110
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75. 1054/97 din 11.6.1997
(JO L 154, 12.6.1997, 
p. 14)
modificat prin Reg. 
705/2005 + Reg. 
1179/2009

5 Set din două articole de îmbrăcăminte ambalat
pentru vânzarea cu amănuntul, care conţine:
(a)  un  pulover  lejer  din  material  tricotat  de
culoare  roşie,  unicolor  (80  %  bumbac,  20  %
poliester),  destinat  acoperirii  părţii  superioare a
corpului,  fără  deschidere,  cu  mâneci  lungi  şi
răscroială  la  baza  gâtului.  Acest  articol  de
îmbrăcăminte  prezintă  borduri  tricotate  la
răscroiala  gâtului,  la  baza  şi  la  extremitatea
mânecilor, un motiv decorativ aplicat pe partea
din  faţă.  Acesta  are,  de  asemenea,  un  motiv
decorativ  cusut  pe  interior,  situat  la  nivelul
răscroielii gâtului şi realizat din acelaşi material
ca şi pantalonul.
(A se vedea fotografia nr. 559 A)

(b) un pantalon uşor din material tricotat (80 %
bumbac,  20  % poliester)  cu  carouri  imprimate
multicolore,  care  ajunge  de  la  talie  la  glezne,
fără  deschidere  în  talie.  Acest  articol  de
îmbrăcăminte este strâns în talie cu ajutorul unei

(a): 6110 20 99

 

(b): 6104 62 00

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  14  de  la
secţiunea XI, cu nota de la subpoziţia 2 (A) de la
secţiunea  XI,  cu  notele  3  litera  (b)  şi  9  de  la
capitolul 61, precum şi cu textul codurilor NC 6104
62 00. 
Ţinând seama de aspectul general al acestora şi,
în  special,  de  prezenţa,  în  partea  superioară,  a
unui motiv decorativ cusut de mari dimensiuni şi a
unui element decorativ cusut pe interior la nivelul
răscroielii gâtului, aceste articole de îmbrăcăminte
nu par a fi destinate să fie purtate exclusiv sau în
principal ca pijamale.
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benzi  elastice  şi  are  la  extremităţile  inferioare
borduri tricotate. Acesta are, de asemenea, două
bucle  laterale  situate  la  nivelul  taliei  şi  care
permit agăţarea.
(A se vedea fotografia nr. 559 B)

INITIAL:
(Reg. 1054/97)
(a): 6110 20 99
(b): 6104 62 10

76. 1054/97 din 11.6.1997
(JO L 154, 12.6.1997, 
p. 14) modificat prin 
Reg. 705/2005 + Reg. 
1179

6 Set din două articole de îmbrăcăminte, ambalat
pentru vânzarea cu amănuntul, care conţine:
(a)  un pulover  lejer  din material  tricotat  (80 %
bumbac, 20 % poliester)  confecţionat  din două
ţesături diferite (una cu dungi roşii  şi albe, alta
albastră  unicoloră),  destinat  acoperirii  părţii
superioare  a  corpului,  fără  deschidere,  cu
mâneci lungi de o singură culoare. Acest articol
de îmbrăcăminte are borduri tricotate la baza şi

(a):6110 20 99

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  14  de  la
secţiunea XI, cu nota de la subpoziţia 2 (A) de la
secţiunea  XI,  cu  notele  3  litera  (b)  şi  9  de  la
capitolul  61,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC
61046200.
A se vedea şi notele explicative SA privind poziţia
6112.
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la  capetele  mânecilor.  Acest  articol  are,  de
asemenea, o răscroială la baza gâtului, cu două
benzi de bordură tricotată de culori  diferite,  un
motiv  decorativ  imprimat  pe  partea  din  faţă,
precum  şi  două  cusături  decorative  situate  la
nivelul răscroielii mânecilor.
(A se vedea fotografia nr. 560 A)
(b)un pantalon lejer  din material  tricotat  (80 %
bumbac, 20 % poliester), confecţionat din două
ţesături identice cu cele ale părţii superioare, de
la talie la glezne, fără deschidere în talie. Acest
articol  de  îmbrăcăminte este strâns  în talie  cu
ajutorul  unei  benzi  elastice  şi  are  borduri
tricotate la extremităţile inferioare. Acesta are pe
piciorul  stâng  o  bandă  laterală  inserată  pe
lungime,  care  este  confecţionată  din  material
reiat.  Are,  de  asemenea,  două  cusături
decorative  la  nivelul  acestei  benzi,  precum  şi
două bucle la nivelul taliei, care permit agăţarea.
(A se vedea fotografia nr. 560 B)

(b):6104 62 00

INITIAL:
(Reg. 1054/97)
(a):6110 20 99
(b):6104 62 10

Ţinând  seama  de  aspectul  lor  general  şi,  în
special,  de prezenţa în partea superioară a unui
motiv  decorativ  de  mari  dimensiuni  imprimat,  a
unei  borduri  tricotate  duble  la  nivelul  răscroielii
gâtului  şi,  în  partea  inferioară,  a  unei  benzi
inserate  şi  a  două  cusături  decorative,  aceste
articole de îmbrăcăminte nu par a fi destinate să
fie purtate exclusiv sau în principal ca pijamale.
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77. 1458/97 din 25.7.1997
(JO L 199, 26.7.1997, 
p. 11)

3 Articol  de  îmbrăcăminte  gros,  multicolor,
confecţionat  din  mai  multe  materiale  tricotate,
groase,  pluşate  pe interior,  de  grosimi  diferite,
având mai mult de 10 ochiuri pe centimetru liniar
(55  %  bumbac,  45  %  poliester),  cu  croială
dreaptă,  destinat  acoperirii  părţii  superioare  a
corpului, coborând până la şolduri şi având un tiv
la extremitatea mânecilor şi la bază.
Are mâneci lungi, o răscroială la baza gâtului, o
bordură  tricotată  la  răscroiala  gâtului  şi  o
deschidere parţială în faţă,  care se încheie cu
ajutorul unui fermoar.
Are,  de  asemenea,  cusături  decorative  şi,  pe
partea din faţă, motive decorative aplicate.
(articol  de  îmbrăcăminte  asemănător  unui
pulover)
(A se vedea fotografia nr. 563)

6110 20 99 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu notele 4 şi  9 de la
capitolul  61,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC
6110, 611020 şi 61102099.
Luând  în  considerare  croiala  şi  aspectul  său
general  (în  special  grosimea  şi  prezenţa  unei
margini reiate la răscroiala gâtului), această haină
trebuie clasificată drept un articol de îmbrăcăminte
similar puloverului
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78. 709/2000 din 4.4.2000
(JO L 84, 5.4.2000, p. 
3)

2 Îmbrăcăminte  din  tricot  gros  unicolor,  reiat  în
sensul  lungimii  (100  %  bumbac),  cu  croială
dreaptă, destinată să acopere partea superioară
a corpului,  coborând dedesubtul  taliei  (62 cm),
cu mâneci scurte.
Această  îmbrăcăminte  prezintă  o  răscroială  în
"V" fără deschidere şi broderii decorative situate
pe partea din faţă.
Extremităţile mânecilor, răscroiala gâtului şi baza
acestei îmbrăcăminţi sunt tivite.
(Îmbrăcăminte similară unui pulover)
(A se vedea fotografia nr. 595)

6110 20 99 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 6110, 611020 şi 61102099.
A se vedea şi notele explicative ale Nomenclaturii
Combinate la poziţia 6110.
Ţinând  seama de aspectul  general  şi  de  natura
stofei  din  care  este  confecţionată,  această
îmbrăcăminte trebuie clasificată ca îmbrăcăminte
similară unui pulover. 
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79. 2949/92 din 9.10.1992
(JO L 296, 
13.10.1992, p. 5)

6 Articol  de îmbrăcăminte din tricot  (100 % fibre
sintetice), destinat să acopere partea superioară
a corpului până sub talie, cu mâneci scurte, cu
un  tiv  la  extremitatea  mânecilor  şi  la  bază.
Prezintă o răscroială a gâtului în formă de "V" în
faţă,  prevăzută  cu  guler  şi  cu  o  margine,
petrecându-se  stânga  peste  dreapta,
confecţionate  din alt  tip  de tricot.  (A se vedea
fotografia nr. 454)

6110 30 91 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  Combinate,  precum şi  cu  textul
codurilor NC 6110, 611030 şi 61103091.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Nomenclaturii Combinate privind codul NC 6110.
Acest articol de îmbrăcăminte este asemănător cu
un pulover.
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80. 2949/92 din 9.10.1992
(JO L 296, 
13.10.1992, p. 5)

7 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (65  %
poliester,  35  %  bumbac),  amplu,  destinat  să
acopere partea superioară a corpului până sub
talie, cu mâneci scurte, cu un tiv la extremitatea
mânecilor şi la bază. La nivelul răscroielii gâtului
prezintă  o  bandă  elastică  din  tricot  aplicată,
formând  un  guler  ajustat  şi  montant  cu  o
deschizătură  în  faţă,  cu  nasturi  stânga  peste
dreapta.  Acest  articol  prezintă,  de  asemenea,
broderii aplicate la nivelul pieptului. (A se vedea
fotografia nr. 455)

6110 30 91 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  Combinate,  precum şi  cu  textul
codurilor NC 6110, 611030 şi 61103091.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
NomenclaturiiD Combinate privind codul NC 6110.
Acest articol de îmbrăcăminte este asemănător cu
un pulover.

81. 92/97 din 20.1.1997 
(JO L 19, 22.1.1997, 
p. 1)

1 Articol  de  îmbrăcăminte  confecţionat  dintr-un
material  tricotat,  gros,  care  are  în  medie  mai
puţin de 10 rânduri de ochiuri pe centimetru liniar
în fiecare direcţie (100 % poliester), de o singură
culoare, cu croiala dreaptă şi cu baza rotunjită,
destinat să acopere partea superioară a corpului
şi care coboară până la şolduri.
Prezintă mâneci lungi, prevăzute cu manşete, un
guler şi o deschidere completă în faţă, care se
încheie cu nasturi,  partea stângă peste partea
dreaptă.

6110 30 91 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  notele  4  şi  9  din
capitolul  61,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC
6110, 611030 şi 61103091.
Clasificarea acestui articol de îmbrăcăminte drept
cămaşă, conform codului NC 6105, este exclusă,
deoarece  numărul  de  rânduri  de  ochiuri  pe
centimetru liniar este mai mic de 10.
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Acest  articol  de  îmbrăcăminte  prezintă,  de
asemenea,  un  buzunar  aplicat  pe  partea  din
faţă, la nivelul pieptului.
(Articol de îmbrăcăminte asemănător unei veste
tricotate).
(A se vedea fotografia nr. 551)

82. 272/98 din 2.2.1998 
(JO L 27, 3.2.1998, p. 
3)

1 Îmbrăcăminte unicoloră,  confecţionată din stofă
groasă de tricot (2,8 mm), flauşată în interior şi
la exterior, numărând mai mult de 10 ochiuri pe
centimetru  linear  (100  % poliester),  cu  croială
dreaptă, destinat să acopere partea superioară a
corpului până la şold. Partea din faţă a acestui
articol  de  îmbrăcăminte  este  mai  scurtă  decât
partea din spate.
Prezintă  mâneci  lungi  cu  manşete,  un  guler
răsfrânt  şi  o  deschidere  completă  în  faţă,
închizându-se  cu  ajutorul  unor  nasturi  partea
stângă  pe  partea  dreaptă,  şi,  de  asemenea,
fante laterale la nivelul bazei.

6110 30 91 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate, cu nota 9 din capitolul
61, precum şi cu textul codurilor NC 6110, 611030
şi 61103091.
Ţinând  seama  de  croiala  şi  de  aspectul  său
general  (în  special  tipul  şi  grosimea  stofei,
absenţa  dublurii  şi  rigiditatea  insuficientă),  acest
articol  de  îmbrăcăminte  trebuie  clasificat  ca  un
articol similar unui cardigan.
A se vedea şi notele explicative ale Nomenclaturii
Combinate la poziţia 6110. 
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Această  haină  are,  de asemenea,  un buzunar
brodat aplicat în faţă la nivelul pieptului.
(Articol de îmbrăcăminte similar unui cardigan)
(A se vedea fotografia nr. 567)

83. 1559/2004 din 
24.8.2004 (JO L 283, 
2.9.2004, p. 9)
modificat prin Reg. 
441/2013

Articol  de  îmbrăcăminte  tricotat,  de  o  singură
culoare, din fibre sintetice (100 % poliester), fără
mâneci, acoperind partea superioară a corpului.
Are răscroiala gâtului în V, răscroiala mânecilor
mare,  se deschide  complet  în  faţă,  se închide
stânga  peste  dreapta  prin  intermediul  unor
capse. Nu are nici buzunare, nici căptuşeală.
De jur  împrejurul  articolului  sunt  aplicate  două
benzi orizontale reflectorizante. (Vestă)
(A se vedea imaginea nr. 634)

6110 30 91 Clasificarea  este  în  conformitate  cu  dispoziţiile
cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii Combinate, cu nota 7 litera (f) din
secţiunea  XI,  cu  notele  1  şi  9  din  capitolul  61,
precum şi cu textul codurilor NC 6110, 611030 şi
61103091.
Acest articol  de îmbrăcăminte are caracteristicile
obiective  ale  unei  veste.  A  se  vedea  notele
explicative  din  Sistemul  Armonizat  şi  din
Nomenclatura Combinată privind poziţia 6110.
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84. 1911/92 din 9.7.1992 
(JO L 192, 11.7.1992, 
p. 23)

4 Articol  de îmbrăcăminte din tricot  (100 % fibre
sintetice), destinat să acopere partea superioară
a  corpului  până  sub  talie,  cu  guler  fără
deschizătură, cu mâneci lungi, cu bandă elastică
din  tricot  la  extremitatea mânecilor  şi  un tiv  la
bază.  Acest  articol  prezintă  de  asemenea  o
piesă  triunghiulară,  inserată  în  faţă  la  nivelul
răscroielii  gâtului,  din  tricot  reiat  (A  se  vedea
fotografia 452)

6110 30 99 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii combinate, cu textul codurilor NC
6110, 611030 şi  61103099,  precum şi  cu notele
explicative ale codului NC 6110. 
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85. 1966/94 din 28.7.1994
(JO L 198, 30.7.1994, 
p. 103)
modificat prin Reg. 
1179/2009

4 Articol  de  îmbrăcăminte  din  material  tricotat
elastic,  cu  dungi  în  relief  (100  %  poliamidă),
unicolor, fără mâneci, destinat să acopere partea
superioară a corpului,  coborând uşor sub talie.
Acest articol are un guler, o deschidere completă
în faţă, care se închide cu capse dreapta peste
stânga. Prezintă de asemenea două clapete de
buzunar  la  nivelul  pieptului  (A  se  vedea
fotografia nr. 529)

6110 30 99 Clasificarea  este  conformă  cu  dispoziţiile  din
normele  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate, cu nota 8 din capitolul
61, precum şi cu textul codurilor NC 6110, 611030
şi 61103099

80



crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI

(EEC)/(EC)/(EU) NR/
DATĂ N

R
. 

C
R

T
/ A

N
E

X
A

DESCRIEREA MĂRFURILOR
CLASIFICARE

COD NC
MOTIVE

(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

86. 1529/1999 din 
13.7.1999 (JO L 178, 
14.7.1999, p. 10)

2 Single-coloured  knitted  garment  (70  % acrylic,
30 % polyester), intended to cover the upper part
of  the  body  and  reaching  down  to  below  the
waist (66 cm), straight-cut, with long sleeves. It
has a rounded neckline without an opening. It is
bound round the neckline (garment similar to a
pullover) (see photograph No 590)
Varianta RO nu a fost publicată

6110 30 99

87. 709/2000 din 4.4.2000
(JO L 84, 5.4.2000, p. 
3)

3 Îmbrăcăminte  multicoloră  realizată  dintr-o  stofă
de tricot din catifea, din fibre artificiale şi sintetice
(80 % viscoză,  20 % poliester),  conţinând mai
mult  de  10  rânduri  de  ochiuri  împletite  pe

6110 30 99 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  notele  1  şi  9
alineatul  (2) din capitolul  61, precum şi cu textul
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centimetru liniar, în fiecare direcţie, numărate pe
o suprafaţă de cel puţin 10 cm pe 10.
Această  îmbrăcăminte,  cu  croială  strânsă  pe
corp,  este  destinată  să  acopere  partea
superioară  a  corpului  şi  coboară  dedesubtul
taliei.
Prezintă  mâneci  lungi  ajustate,  o  răscroială  a
gâtului  rotunjită,  fără  deschidere,  şi  un  motiv
decorativ pe partea din faţă.
Conţine o bordură de tricot aplicată la răscroiala
gâtului, precum şi la baza mânecilor şi un tiv la
bază.
(Îmbrăcăminte similară unui pulover)
(A se vedea fotografia nr. 585)

codurilor  NC  6110,  611030  şi  61103099.  A  se
vedea  şi  notele  explicative  ale  Sistemului
Armonizat  cu  privire  la  poziţia  6109  şi  cele  ale
Nomenclaturii  Combinate  cu  privire  la  poziţia
6110.  Ţinând  seama  de  absenţa  sistemului  de
închidere, această îmbrăcăminte nu poate să fie
clasificată ca bluză de la poziţia 6106. 

88. 709/2000 din 4.4.2000
(JO L 84, 5.4.2000, p. 
3)

4 Îmbrăcăminte  din  tricot  dungat  (grosime:  1,5
mm,  70  %  acril  30  %  poliester),  cu  croială
strânsă  pe  corp,  destinată  să  acopere  partea
superioară a corpului, coborând până la talie (51
cm), fără mâneci şi reiat în sensul lungimii.
Această  îmbrăcăminte  prezintă  o  răscroială  a
gâtului rotunjită, fără deschidere.

6110 30 99
INITIAL:
(Reg. 709/2000)
6110 30 90 

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  notele  1  şi  9
alineatul  (2) din capitolul  61, precum şi cu textul
codurilor NC 6110, 611030 şi 61103099.
A se vedea şi notele explicative ale Nomenclaturii
Combinate cu privire la poziţia 6110.
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Conţine o bordură de tricot aplicată la răscroiala
gâtului şi răscroiala mânecilor.
(Îmbrăcăminte similară unui pulover)
(A se vedea fotografia nr. 589)

 

Ţinând  seama de  greutatea  îmbrăcăminţii  şi  de
grosimea  stofei  sale,  această  îmbrăcăminte  nu
poate  să fie  clasificată  ca  maiou  de corp  de  la
poziţia 6109. 

89. 812/89 din 21.3.1989 
(JO L 86, 31.3.1989, 
p. 25)

4 Ansamblu  de  două  articole  de  îmbrăcăminte,
ambalate  pentru  vânzarea  cu  amănuntul,
constând din:
(a)un  bluzon  din  tricot,  necăptuşit  (100  %
bumbac) cu guler deschis complet în faţă, care
se închide cu ajutorul unui fermoar şi cu mâneci
lungi.  La  baza  articolului  şi  la  extremitatea
mânecilor există o bordură. O bandă ţesută de
altă culoare este cusută de-a lungul mânecilor şi
la nivelul manşetelor. Cele două părţi anterioare
ale  articolului  sunt  acoperite  în  întregime cu o
ţesătură  aplicată,  care  are  motive  multicolore
imprimate.  Deasupra  taliei  se  află  două
buzunare cu fermoar [a se vedea fotografia nr.
428 A]

6112 11 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textele
codurilor  NC 6112 şi  61121100 (a se vedea de
asemenea  notele  explicative  din  Sistemul
armonizat pentru codul NC 6112).
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(b)  pantaloni  din  tricot  necăptuşiţi  (100  %
bumbac), lungi de la talie până la glezne, strânşi
în talie cu un elastic şi cu un cordon. În partea
de jos a cracilor pantalonilor se află o bordură. O
bandă  ţesută  de  altă  culoare  este  cusută  pe
părţile exterioare laterale ale pantalonilor, de sus
până la bordură. Acest articol de îmbrăcăminte
este prevăzut  cu două buzunare cu fermoar şi
nu este deschis în talie [vezi fotografia 428 B (*)]

[*] Fotografiile au caracter pur indicativ.
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90. 350/93 din 17.2.1993 
(JO L 41, 18.2.1993, 
p. 7)

6 Set de două articole de îmbrăcăminte realizate
din  trei  tricoturi  de  culori  diferite  (100  % fibre
sintetice), compus din:
(a)  un  bluzon  necăptuşit,  cu  guler,  deschis
complet în faţă, care se închide cu fermoar, şi cu
mâneci lungi. Prezintă un element de strângere
la  bază  şi  la  extremitatea  mânecilor,  două
buzunare  interioare,  situate  deasupra  taliei,
precum  şi  elemente  decorative  brodate  sau
imprimate la nivelul spatelui şi al mânecilor. Pe
părţile  laterale  şi  pe  o  parte  a  mânecilor  sunt
cusute bucăţi de ţesături de culori diferite (A se
vedea fotografia nr. 511 A) [1].
(b) pantaloni necăptuşiţi, de la talie la glezne, cu
element  de  strângere  şi  cu  cordon  în  talie,
aceasta din urmă fiind fără deschizătură. Părţile
exterioare laterale sunt acoperite din partea de
sus a pantalonilor până la mijlocul coapselor cu
aceleaşi  ţesături  ca  bluzonul.  Acest  articol
prezintă  două  buzunare  interioare  şi  elemente
decorative  brodate  sau  imprimate,  situate  la
nivelul unuia din şolduri, precum şi la una dintre
extremităţile inferioare (A se vedea fotografia nr.
511 B)

6112 12 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  Combinate,  precum şi  cu  textul
codurilor NC 6112 şi 61121200.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Sistemului Armonizat pentru poziţia 6112.
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91. 424/89 din 20.2.1989 
(JO L 49, 21.2.1989, 
p. 18)

Pentru clasificarea la codurile NC 6112 şi 6211 a
treningurilor  (trainings)  care  prezintă  o
deschizătură completă în partea din faţă a hainei
care  acoperă  partea  superioară  a  corpului,
aceasta trebuie să aibă un sistem de închidere
cu fermoar, cu capse sau de tip "velcro".
În  cazul  în  care  deschizătura  din  faţă  este
parţială,  ea  poate  fi  închisă  şi  cu  orice  tip  de
nasturi, cu condiţia ca lungimea deschizăturii să

6112
6211
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nu  depăşească  o  treime  din  lungimea  hainei,
măsurată pornind de la răscroiala gâtului.

92. 651/2007 din 8.6.2007
(JO L 153, 14.6.2007, 
p. 3)

1 Articol  uşor  de  îmbrăcăminte  pentru  femei,
destinat  acoperirii  părţii  superioare  a  corpului
până la perineu, din material tricotat monocolor
constituit din fibre sintetice (80 % poliamidă şi 20
% elastan);  acest  material  nu  conţine  fire  din
cauciuc.
Articolul  este  prevăzut  cu  benzi  din  cauciuc
vulcanizat  de  8  mm  lăţime  (poziţia  4008),
adăugate prin coasere la decolteu, la răscroiala
mânecilor şi la deschiderile pentru picioare.
Articolul  este  prevăzut  cu  armături  sub  bust,
cupe preformate, un clin dublat, bretele reglabile
şi deschideri cu croială înaltă, pentru picioare.
(Costume de baie)
(A se vedea fotografia nr. 641)

6112 41 90 Clasificarea  este  determinată  prin  aplicarea
dispoziţiilor  Regulilor  generale  1  şi  6  pentru
interpretarea  Nomenclaturii  Combinate  şi  a
textului codurilor NC 6112, 611241 şi 61124190.
Deoarece  cauciucul  este  fixat  de  articolul  de
îmbrăcăminte,  dar  nu  face  parte  integrantă  din
ţesătură,  acest  articol  nu  poate  fi  clasificat  la
subpoziţia  61124110  (costume de baie  din  fibre
sintetice,  cu  un  conţinut  de  fire  din  cauciuc  de
minimum 5 % din greutate, pentru femei sau fete).
Ţinând seama de aspectul său general, de croială
şi  de  natura  materialului,  articolul  îndeplineşte
criteriile  de  clasificare  ca şi  costum de baie  din
fibre  sintetice,  pentru  femei  şi  fete.  (cod  CN
61124190 – altele).

93. 1911/92 din 9.7.1992 
(JO L 192, 11.7.1992, 

5 Articol de îmbrăcăminte confecţionat din cauciuc
alveolar,  acoperit  pe  fiecare  faţă  cu  tricot,

6113 00 10 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
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p. 23) destinat să acopere partea inferioară a corpului,
din talie până deasupra genunchilor,  acoperind
în  mod  separat  picioarele,  fără  deschizătură.
Cusăturile  acestui  articol  sunt  acoperite  cu  o
bandă elastică (şort) (A se vedea fotografia 503)

a  Nomenclaturii  combinate,  cu  nota  1  (e)  de  la
capitolul 95, precum şi cu textul codurilor NC 6113
şi 61130010.

94. 2345/2003 din 
23.12.2003 (JO L 346,
31.12.2003, p. 41)
modificat prin Reg. 
441/2013

Îmbrăcăminte mulată necăptuşită, care acoperă
întregul  corp,  de la  umeri  la  glezne,  acoperind
fiecare picior separat. Cu mâneci lungi. Mânecile
şi cracii sunt tiviţi la extremităţi. În spate prezintă
o  deschizătură  parţială,  care  coboară  până  la
talie, cu fermoar. Guler pe gât, închis la ceafă cu
o bandă tip "arici".
Îmbrăcămintea  este  alcătuită  din  mai  multe
bucăţi cusute împreună.
În principal, îmbrăcămintea e alcătuită din bucăţi
din cauciuc alveolar acoperite pe ambele feţe cu
un strat de material tricotat, de culoare uni (fibre
sintetice).  Numai o singură  bucată mică,  de la

6113 00 10 Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1,  3  (b)  şi  6  de interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate, conform notei 7 (f) din
secţiunea XI, conform notei 2 (a) din capitolul 40,
notei 4 din capitolul 59, notei 1 din capitolul 61 şi
notei  1  (e)  din  capitolul  95,  precum  şi  conform
formulării codurilor NC 6113 şi 61130010. Articolul
în  cauză,  confecţionat  în  sensul  notei  7  (e)  din
secţiunea XI,  este alcătuit  în principal  din bucăţi
din cauciuc alveolar, acoperite pe ambele părţi cu
un  strat  de  material  tricotat.  Aceste  bucăţi  din
material  combinat  îi  oferă  îmbrăcămintei
caracteristica esenţială [regula generală 3 (b) de
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piept, două dintre cele patru bucăţi din spate şi
bucăţile din partea de jos a mânecilor sunt din
cauciuc  alveolar  gofrat,  acoperit  pe  o  singură
faţă  (cea  din  interior)  cu  un  strat  de  stofă
tricotată de culoare uni.
(combinezon pentru sporturi nautice)
(A se vedea fotografiile nr. 631 A şi 631 B)

interpretare a Nomenclaturii Combinate].
Dat  fiind  faptul  că  ambele  părţi  ale  cauciucului
alveolar  sunt  acoperite  cu  un  strat  de  material
textil,  acesta  din  urmă  este  considerat  că
îndeplineşte o funcţie superioară faţă de cea de
simplu  suport,  deoarece  conferă  materialului
caracterul  esenţial  de  material  textil.  Deoarece
prezenţa  materialului  textil  nu  se  justifică  numai
prin  simpla  funcţie  de  suport  în  sensul  ultimului
paragraf  de  la  nota  4  din  capitolul  59,  acest
material textil este considerat drept materialul din
care este alcătuit  articolul  (a se vedea şi  notele
explicative din SA privind poziţia 4008 paragraful
al treilea şi paragraful al patrulea punctul A).
În  consecinţă,  articolul  este  o  piesă  de
îmbrăcăminte  alcătuită  din  material  tricotat  în
sensul poziţiei 5906 şi, în conformitate cu nota 1
din  capitolul  61,  se  clasifică  la  subpoziţia
61130010.
Clasificarea  la  poziţia  4015  conform  regulii
generale  3  (b)  de  interpretare  a  Nomenclaturii
Combinate este exclusă, deoarece numai o mică
parte din articol este alcătuită din fâşii de cauciuc
alveolar  acoperite cu material  textil  pe o singură
faţă  care  nu  reprezintă  decât  un  simplu  suport
(poziţia 4008). 
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95. 1584/89 din 7.6.1989 
(JO L 156, 8.6.1989, 
p. 15)
modificat prin Reg. 
1179/2009

2 Articol  de îmbrăcăminte uşor pentru femei sau
fetiţe,  din tricot (100 % bumbac), care poate fi
purtat  direct  pe  piele,  care  coboară  până  la
şolduri,  care  acoperă  partea  superioară  a
corpului, fără mâneci, răscroit în faţă şi în spate.
Acest  articol  prezintă  în  faţă  două  pense  de
aproximativ  5  cm pornind  de  la  baza  sa  care
este  uşor  încreţită  şi  care  este  de  asemenea
prevăzută cu o bandă elastică (1,5 cm lăţime) [a
se vedea fotografia nr. 432 din apendice]

6114 20 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate,  cu nota
complementară  2  la  capitolul  61  şi  cu  textele
codurilor  NC  6110  şi  61102099,  6114  şi
61142000.
Caracteristicile acestui articol de îmbrăcăminte nu
sunt suficiente pentru a fi inclus în codul NC 6212,
dat fiind faptul că nu asigură funcţia de susţinere.
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96. 350/93 din 17.2.1993 
(JO L 41, 18.2.1993, 

7 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (100  %
bumbac),  lejer,  destinat  să  acopere  partea

6114 20 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
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p. 7)
modificat prin Reg. 
1179/2009

superioară a corpului, coborând până sub talie,
fără  mâneci,  fără  guler,  cu  răscroiala  gâtului
amplă  şi  rotunjită,  confecţionat  dintr-o  ţesătură
bicoloră. Prezintă o deschizătură parţială în faţă,
închizându-se cu nasturi stânga peste dreapta.
Acest articol prezintă, de asemenea, un fir, aşa-
zis "de lănţişor", fir decorativ situat pe marginea
răscroielii  gâtului  şi  a  mânecilor  (A  se  vedea
fotografia nr. 519)

a  Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  9  de  la
capitolul 61, precum şi cu textul codurilor NC 6114
şi 61142000. 

97. 1584/89 din 7.6.1989 
(JO L 156, 8.6.1989, 
p. 15)
modificat prin Reg. 
1179/2009

1 Seturi  de  haine  pentru  femei  sau fetiţe  pentru
vânzarea cu amănuntul, compus din:
- Un articol de îmbrăcăminte uşor din tricot (55
% fibre artificiale şi 45 % bumbac) care poate fi
purtat  direct  pe  piele,  care  coboară  până  la
şolduri,  care  acoperă  partea  superioară  a
corpului, fără mâneci, cu răscroială deschisă în
faţă.  Acest  articol  este  prevăzută  cu  o  bandă
elastică (o lăţime de 2,5 cm) la bază [a se vedea
fotografia nr. 431 A din apendice]
-  Îmbrăcăminte  pentru  partea  superioară  a

6114 30 00
6108 22 00

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate,  cu nota
14  din  secţiunea  XI,  cu  nota  3  litera  (b)  din
capitolul 61, cu nota complementară 2 la capitolul
61 şi cu textele codurilor NC 6108 şi 61082200,
6110 şi 61103099, 6114 şi 61143000. Articolul de
îmbrăcăminte pentru partea superioară a corpului
nu  poate  fi  considerat  un  articol  destinat  să
asigure  susţinerea  în  conformitate  cu  codul  NC
6212, dat fiind faptul că nu este conceput pentru a
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corpului un slip din acelaşi material, cu aceeaşi
compoziţie  şi  aceeaşi  culoare  ca  şi  partea  de
sus  [a  se  vedea  fotografia  nr.  431  B  din
apendice]
slip

asigura o astfel de funcţie.
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98. 893/93 din 13.4.1993 
(JO L 93, 17.4.1993, 
p. 5)

3 Articol de îmbrăcăminte uşoară, din tricot (65 %
poliester, 35 % bumbac), de o singură culoare,
destinat  să  acopere  partea  superioară  a
corpului,  coborând  până  sub  talie,  cu  mâneci
scurte  şi  cu  o glugă  prevăzută  cu un şnur  de
strângere. Articolul prezintă o răscroială a gâtului
rotunjită,  prevăzută  cu  o  bandă  elastică  din
tricot,  şi  este  tivit  la  bază  şi  la  extremitatea
mânecilor (A se vedea fotografia 521)

6114 30 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  Combinate,  precum şi  cu  textul
codurilor  NC  6114  şi  61143000.  Încadrarea
acestui articol de îmbrăcăminte ca tricou la codul
NC  6109  este  exclusă  datorită  prezenţei  glugii.
Încadrarea la codul NC 6110 este, de asemenea,
exclusă  datorită  absenţei  oricărui  element  de
strângere la bază.
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99. 1911/92 din 9.7.1992 
(JO L 192, 11.7.1992, 
p. 23) modificat prin 
Reg. 1179/2009

6 Articole  de  încălţăminte  din  tricot,  fără  tălpi
aplicate (compoziţie din fibre textile: 85 % fibră
acrilică, 13 % nailon, 2 % alte fibre), prevăzute
cu  benzi  antiderapante  din  policlorură  de  vinil
(PVC), aplicate pe partea care intră în contact cu
solul, destinate să faciliteze mersul pe suprafeţe
lustruite sau alunecoase (A se vedea fotografia
467)

6115 96 99
INITIAL:
(Reg 1911/92)
61159399 

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 6115, 611593 şi 61159399.
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100. 1564/2000 
din18.7.2000 (JO L 
180, 19.7.2000, p. 5)

1 Mănuşă  din  material  tricotat  din  bumbac,  cu
partea  exterioară  cauciucată,  prin  înmuiere  în
cauciuc  natural  (latex).Această  mănuşa  este
pentru uz casnic.(A se vedea fotografia 602)

6116 10 20 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în din  regulile  generale  1  şi  6  de interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 2 litera (a) de la
capitolul 40, cu nota 7 de la secţiunea XI, cu nota
4  litera  (a)  de  la  capitolul  59,  cu  nota  1  de  la
capitolul  61,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC
6116, 611610 şi 61161020.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Sistemului Armonizat referitoare la poziţiile 4015 şi
6116.
Ţinând seama de faptul că greutatea materialului
cauciucat, din care este confecţionată mănuşa nu
depăşeşte 1500 grame pe metru pătrat,  mănuşa
se clasifică la poziţia 6116 ca mănuşă din material
tricotat.
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101. 272/98 din 2.2.1998 
(JO L 27, 3.2.1998, p. 
3)

2 Mănuşă de hochei pe gheaţă sau de hochei de
stradă  pentru  portar,  compusă  din  două  părţi,
mănuşă  şi  placă  de  protecţie,  legate  în  cinci
puncte  de  cusătură.  Se  poartă  în  general  la
mâna  dreaptă  care  ţine,  de  asemenea,  crosa
(dacă portarul este dreptaci).
Placa  de  protecţie  care  formează  spatele
mănuşii  (dimensiuni:  37 cm × 20 cm × 3 cm),
formată  din  material  plastic  rigid,  este  în
întregime îmbrăcată, în principal într-o stofă de
tricot  din  fibre  sintetice  sau artificiale.  Această
placă serveşte în principal la oprirea mingii (sau,
în cazul hocheiului pe gheaţă, la oprirea pucului)
în traiectoria sa spre poartă şi protejează dosul
mâinii.
Cealaltă parte a acestui articol se aseamănă cu
o  mănuşă  normală.  Palma  este  făcută  din
microfibre  neţesute  de  poliamidă  care  permit
portarului  ţinerea  şi  manipularea  crosei.
Exteriorul mănuşii este tot din stofă.
(A se vedea fotografia nr. 571)

6116 93 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile  generale  1,  3b şi  6  de interpretare a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 6116 şi 61169300.
A  se  vedea  şi  notele  explicative  ale  Sistemului
Armonizat privind poziţia 9506. 
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102. 516/1999 din 9.3.1999
(JO L 61, 10.3.1999, 
p. 16)

6 Mănuşă utilizată pentru hochei pe gheaţă.Dosul
mănuşii este căptuşit pentru protecţie. Exteriorul
este  realizat  dintr-un  material  tricotat  din  fibre
sintetice  (poliester).  Palma  este  confecţionată
dintr-un  material  neţesut  din  microfibre  de
poliamidă.
(A se vede fotografia nr. 574)

6116 93 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1,  3  litera  (b)  şi  6  de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textul codurilor NC 6116 şi 61169300.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Sistemului Armonizat referitoare la codul NC 9506.
Dosul mănuşii, care asigură o funcţie de protecţie,
îi conferă articolului caracteristica de bază. 
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103. 926/2004 din 
26.4.2004 (JO L 163, 
30.4.2004, p. 105)
modificat prin Reg. 
441/2013

1 Articol  confecţionat,  elastic,  format din material
tricotat  tubular  (fibre  sintetice  sau  artificiale)
combinat cu fire din cauciuc, în formă de inel.
(elastic de păr)
(a se vedea fotografia nr. 629)

6117 80 10 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  în  conformitate  cu
notele 7 (g) şi 10 din secţiunea XI, precum şi în
conformitate  cu  formularea  codurilor  NC  6117,
611780 şi 61178010.
Având în vedere natura textilă, articolul în cauză
se  consideră  un  accesoriu  de  îmbrăcăminte
confecţionat,  precum  şalurile,  eşarfele,  fularele,
cravatele şi papioanele, de exemplu.
Clasificarea  la  subpoziţia  9615  este  exclusă,
deoarece articolele încadrate în aceasta sunt,  în
general,  fabricate  din  următoarele  materiale:
plastic,  fildeş,  os,  corn,  carapace  de  broască
ţestoasă,  metal  etc.  A se vedea,  de asemenea,
nota explicativă din SA privind poziţia 9615 (3).
În  afară  de  aceasta,  nota  10  din  secţiunea  XI
specifică faptul că produsele elastice formate din
materiale textile combinate cu fire de cauciuc se
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clasifică la secţiunea XI.

104. 645/89 din 14.3.1989 
(JO L 71, 15.3.1989, 
p. 17) modificat prin 
Reg. 936/1999 + 
1179/2009

1 Este vorba despre un costum format  din două
articole  de  îmbrăcăminte,  prezentate  într-un
ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul:
(a) un bluzon ţesut (100 % fibre sintetice), uşor,
amplu,  alcătuit  din  trei  materiale  de  culori
diferite; are un guler prevăzut cu un cordon; cu
mânecile  lungi  şi  ample,  cu  răscroială  ce  se
deschide parţial în faţă cu ajutorul unui fermoar,
deschizătura  fiind  prevăzută  cu  un  epolet
protector  cu  capse,  care  permite  închiderea
părţii  stângi  peste  partea  dreaptă.  Prezintă
elemente  elastice  la  bază  şi  la  extremităţile
mânecilor, o glugă ce poate fi introdusă într-un
buzunar  situat  pe guler,  un buzunar  pe partea
din faţă prevăzut cu un fermoar şi un epolet de
protecţie 

(a):6201 93 00

Clasificările sunt conforme cu dispoziţiile generale
cuprinse  în  regulile  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  14  din
secţiunea XI,  cu nota 8 din capitolul  62 în cazul
piesei din partea de jos, precum şi cu textele de la
codurile NC 6201, 62019300, 6204 şi 62046319.
Clasificarea  ca  trening  este  exclusă  deoarece,
având  în  vedere  aspectul  lor  general  şi  natura
materialelor, aceste piese nu pot fi considerate ca
fiind destinate purtării exclusive sau în principal în
cadrul unei activităţi sportive.
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(a se vedea fotografia nr. 406 A);

(b) Pantaloni ţesuţi (100 % fibre sintetice), uşori,
confecţionaţi dintr-un material unicolor, lungi de
la talie până la glezne, strânşi la nivelul taliei cu
ajutorul  unui  elastic  şi  al  unui  cordon;
extremităţile  cracilor  pantalonilor  prezintă
fermoare  şi  benzi  Velcro  ca  elemente  de
strângere. Articolul de îmbrăcăminte prezintă de
asemenea şi buzunare interioare
(a se vedea fotografia nr. 406 B).

(b):6204 63 18

INIŢIAL:
(Reg.645/89)
6304 63 19
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105. 3694/91 din 
17.12.1991 (JO L 350,
19.12.1991, p. 17)
modificat prin Reg. 
1179/2009

Set  de  două  articole  de  îmbrăcăminte,
prezentate într-un ambalaj,  pentru vânzarea cu
amănuntul, compus din:
(a) un bluzon din ţesătură (fibre sintetice 100 %),
uşor,  amplu,  căptuşit  în  partea  superioară,
compus din  două ţesături  de  culori  diferite,  cu
guler deschis complet în faţă şi care se închide
printr-un  fermoar;  deschizătura  este  prevăzută
cu  o  clapă  protectoare,  cu  capse  care  permit
încheierea  părţii  stângi  peste  partea  dreaptă,
mâneci lungi  şi  ample,  cu elastic  la baza şi  la
extremităţile  mânecilor,  cu  glugă  cu  şiret  care
poate fi  strânsă într-un buzunar  aflat  la  nivelul
gâtului,  la  nivelul  taliei  având  două  buzunare
interioare protejate de o clapă protectoare (a se
vedea fotografia 407 A) [1].
(b)un  pantalon  din  ţesătură  (100  %  fibre

(a):6201 93 00

(b):6204 63 18

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  14  de  la
secţiunea XI, cu nota 8 de la capitolul 62 în cazul
pantalonilor,  precum  şi  cu  textele  codurilor  NC
6201, 62019300,  6204 şi 62046319.  Clasificarea
în  categoria  vestimentaţiei  sportive  este  exclusă
întrucât aceste articole de îmbrăcăminte, datorită
aspectului  general  şi  a naturii  ţesăturii  (protecţie
împotriva vântului şi a ploii), nu pot fi considerate
ca fiind destinate, exclusiv sau în principal purtării
în cadrul unei activităţi sportive
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sintetice),  uşor,  confecţionat  dintr-un  material
unicolor, pornind din talie până la glezne, strâns
la nivelul taliei cu ajutorul unui elastic şi al unui
cordon;  partea  de  jos  a  pantalonilor  prezintă
fermoare  şi  benzi  Velcro  ca  elemente  de
strângere. Îmbrăcămintea are şi două buzunare
interioare (a se vedea fotografia 407 B)
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106. 1218/1999 din 
14.6.1999 (JO L 148, 
15.6.1999, p. 9)

4 Îmbrăcăminte din ţesătură uni (100 % poliamidă)
cu o grosime de 0,1 mm, dublată pe suprafaţa
interioară  cu  material  plastic  neburetos
(poliuretan), cu răscroiala gâtului matlasată.
Această haină are un guler dublu, din care unul
este  din  tricot  flauşat,  se  deschide  complet  în
faţă  şi  se  închide  partea  stângă  pe  partea
dreaptă cu capse.
Prezintă mâneci lungi cu fermoare la extremităţi
şi două buzunare inserate la nivelul taliei.
Este  lungă  până  la  nivelul  şoldului  (lungime
totală: 75 cm) şi este prevăzută cu un sistem de
strângere la bază.
(Îmbrăcăminte similară hanoracului)
(A se vedea fotografia nr. 583)

6201 93 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  2  (a)  (1)  din
capitolul 59, cu nota 8 din capitolul 62, precum şi
cu textul codurilor NC 6201 şi 62019300.
Îmbrăcămintea  este  confecţionată  dintr-un
material a cărui căptuşeală nu se vede cu ochiul
liber.
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107. 2855/2000 din 
27.12.2000 (JO L 332,
28.12.2000, p. 41)
modificat prin Reg. 
1179/2009

5 Set de trei articole prezentate în acelaşi ambalaj
pentru vânzarea cu amănuntul, alcătuit din:

(a)  articol  ţesut  monocolor,  din  fibre  sintetice
(100  %  poliamidă)  destinat  acoperii  părţii
superioare  a  corpului  şi  care  coboară până  la
şolduri  (lungime  totală:  67  cm),  cu  căptuşeală
tricotată.
Articolul are un guler înalt, o glugă integrată în
guler,  deschidere  totală  în  faţă  dotată  cu  un
fermoar, protejată de o clapă ce se fixează cu
capse,  partea  stângă  peste  partea  dreaptă.
Mânecile sale lungi se pot strânge prin elastic şi
sunt  prevăzute  la  extremităţi  cu  închideri  cu
benzi "Velcro".  Gulerul poate fi  strâns de către
un  cordon  culisant,  iar  baza  articolului  este
prevăzută cu un elastic.
Articolul  are  două  buzunare  interioare  situate
deasupra  taliei  care  se  încheie  cu  fermoar,
precum şi două buzunare exterioare situate sub

(a):6201 93 00 Clasificarea  este  determinată  prin  aplicarea
regulilor  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  prin  nota  14  din
secţiunea XI, cu notele 3 (b) şi 8 din capitolul 62 şi
prin textul codurilor NC 6201 şi 62019300.
Având  în  vedere  faptul  că  aceste  articole
vestimentare  nu  au  aceeaşi  structură,  aceeaşi
culoare, aceeaşi compoziţie şi nici acelaşi stil, ele
nu pot fi clasificate ca "ansambluri", conform notei
3 (b) din capitolele 61 şi 62.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Nomenclaturii  Combinate  privind  codurile  NC
62019100 până la 62019900.
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talie şi care sunt protejate de două clape care se
închid  cu  capse.  De  asemenea,  articolul  este
dotat  cu  elemente  rabatabile  "antifurtună"  pe
partea  din  faţă  şi  din  spate,  precum şi  cu  un
dispozitiv de prindere a acestora.
(hanorac)
(a se vedea fotografia nr. 607 A)

(b) articol de îmbrăcăminte din material tricotat,
monocolor, destinat acoperirii părţii superioare a
corpului şi care coboară până imediat sub talie
(lungime totală: 65 cm), căptuşit parţial pe partea
din faţă şi pe mâneci.
Articolul  are  un  guler  răsfrânt,  o  deschidere
completă a părţii din faţă, prevăzută cu fermoar;
mânecile  sale  lungi  au  benzi  elastice  la
extremităţi, iar bază articolului se strânge cu un
cordon  culisant.  Articolul  este  prevăzut  şi  cu
două buzunare interioare pe partea din faţă, la
nivelul taliei, dotate cu fermoar şi constituite din
bucăţi de material decupat şi cusut.
(bluzon)
(a se vedea fotografia nr. 607 B)

(c) Pantalon ţesut monocolor, din fibre sintetice
(100  %  poliamidă),  destinat  acoperirii  părţii
inferioare  a  corpului  până  la  glezne,  cu
căptuşeală  din  ţesătură  şi  două  buzunare
interioare.
Articolul are o deschidere parţială în partea din
faţă care se închide cu fermoar şi  o capsă cu
clapetă  care  se  rabate  partea  stângă  peste
partea dreaptă.

(b):6102 30 90

(c):6203 43 19

Clasificarea  este  determinată  prin  aplicarea
regulilor  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  prin  nota  14  din
secţiunea XI, cu notele 3 (b) şi 9 din capitolul 61 şi
prin  textul  codurilor  NC  6102,  610230  şi
61023090.
Având  în  vedere  faptul  că  aceste  articole
vestimentare  nu  au  aceeaşi  structură,  aceeaşi
culoare, aceeaşi compoziţie şi nici acelaşi stil, ele
nu pot fi clasificate ca "ansambluri", conform notei
3 (b) din capitolele 61 şi 62.
A se vedea de asemenea notele  explicative  ale
Nomenclaturii Combinate privind poziţia 6102.

Clasificarea  este  determinată  prin  aplicarea
regulilor  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  prin  nota  14  din
secţiunea XI, prin notele 3 (b) şi 8 din capitolul 62
şi  prin  textul  codurilor  NC  6203,  620343  şi
62034319.
Având  în  vedere  faptul  că  aceste  articole
vestimentare  nu  au  aceeaşi  structură,  aceeaşi
culoare, aceeaşi compoziţie şi nici acelaşi stil, ele
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Cele  două  picioare  ale  acestui  pantalon  sunt
prevăzute  cu  fermoare  pe  toată  lungimea,
acoperite  cu  o  clapetă  de  protecţie  care  se
închide cu o închizătoare tip "Velcro",  iar baza
pantalonilor  poate  fi  strânsă  cu  o  bandă  tip
"Velcro".
(pantalon)
(a se vedea fotografia nr. 607 C)

nu pot fi clasificate ca "ansambluri", conform notei
3 (b) din capitolele 61 şi 62.
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108. 1458/97 din 25.7.1997
(JO L 199, 26.7.1997, 
p. 11)

4 Articol de îmbrăcăminte lejer, (65 % poliester, 35
% bumbac), destinat acoperirii părţii inferioare a
corpului, de la talie la glezne, care se încheie în
faţă  cu  nasturi,  partea  stângă  peste  partea
dreaptă şi este prevăzut cu o clapă de protecţie.
Are,  de  asemenea,  pe  partea  din  spate  două
dispozitive de strângere care permit ajustarea pe
talie.
Acest  articol  de  îmbrăcăminte  are  două
buzunare  aplicate  pe  faţă,  două  buzunare
inserate  pe  spate  şi  două  buzunare  laterale
aplicate  la  nivelul  coapselor.Are  piese  din
aceeaşi  ţesătură  la  nivelul  genunchilor  şi  pe
fundul pantalonilor.

6203 43 19 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu nota de la subpoziţia
2A de la secţiunea XI, cu nota 8 de la capitolul 62,
precum şi cu textul codurilor NC 6203, 620343 şi
62034319.
Aspectul  general  al  acestui  articol  de
îmbrăcăminte  nu  dă  aparenţa  că  este  conceput
pentru a fi purtat exclusiv sau în special pentru a
asigura  protecţia  (fizică  sau  igienică)  a  altor
articole de îmbrăcăminte şi/sau a persoanelor în
cazul  unei  activităţi  industriale,  profesionale  sau
menajere
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Partea inferioară  se termină  cu un  tiv  în  care
este introdus un cordon care permite strângerea
extremităţilor pantalonilor.
(pantalon sport)
(A se vedea fotografia nr. 562)

109. 511/96 din 22.3.1996 
(JO L 76, 26.3.1996, 
p. 9)

2 Set  format  din  două  articole  de  îmbrăcăminte
confecţionate  din  aceeaşi  ţesătură uşor  plisată
(100  %  viscoză),  cu  motive  imprimate
multicolore,  identice  pe  ambele  articole.  Este
ambalat  pentru  vânzarea  cu  amănuntul  şi
cuprinde:
(a) un articol de îmbrăcăminte destinat acoperirii
părţii  superioare a corpului,  care coboară până
sub talie şi are mâneci scurte. Acesta prezintă o
răscroială foarte largă a gâtului, fără deschidere.
De  asemenea,  acest  articol  prezintă  elemente
de strângere la nivelul răscroielii gâtului, dar şi la
extremitatea mânecilor. Fire de elastomer cusute
din  2  în  2  cm  pe  interiorul  articolului  de
îmbrăcăminte, începând de la piept până la talie,
accentuează  efectul  de  încreţire  (smocks)
(bluză);
(b) un articol de îmbrăcăminte destinat acoperirii

6204 29 18 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu notele 3 litera (b) şi
8 de la capitolul 62, cu nota suplimentară 1 de la
capitolul  62,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC
6204, 620429 şi 62042918.
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părţii  inferioare  a  corpului  până  deasupra
genunchiului,  larg,  cu  element  de  strângere  şi
cordon reglabil pe talie (fustă). 

110. 3295/93 din 
26.11.1993 (JO L 296,
1.12.1993, p. 43)

1 Bluză  de  judo  din  ţesătură  (100  %  bumbac),
amplă, neprelucrată, compusă din două ţesături
dense,  de  structură  diferită,  care  se  deschid
complet  în  partea  din  faţă,  fără  dispozitiv  de
închidere. Aceasta are mâneci lungi, două fente
laterale la bază şi întărituri interioare, sub formă
de căptuşeli parţiale.
Bluza  are,  de  asemenea,  întărituri  exterioare
dintr-o  a  treia  ţesătură,  situate  la  nivelul
răscroielii  gâtului  şi  de-a  lungul  deschizăturii.
Acest articol de îmbrăcăminte este constituit din
două bucăţi, cusute împreună pe lăţime, bucata
din  partea  superioară  a  bluzei  fiind,  de
asemenea, cusută sub mâneci, pe lungime.(A se
vedea fotografia nr. 522)

6204 32 90 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  8  de  la
capitolul  62,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC
6204, 620432 şi 62043290. 

111. 272/98 din 2.2.1998 
(JO L 27, 3.2.1998, p. 
3)

3 Articol  de  îmbrăcăminte  din  ţesătură  numită
Denim (100 % bumbac), fără dublură, cu guler
îndoit, destinat acoperirii părţii de sus a corpului,

6204 32 90 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  notele  1  şi  8  din
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până în talie.
Prezintă  mâneci  lungi  prevăzute  cu  manşete
care  se  închid  cu  un  nasture,  o  răscroială  la
baza  gâtului,  deschidere  completă  în  faţă  cu
închidere cu fermoar, buzunare situate la nivelul
pieptului şi un tiv cusut uşor la bază.
Acest articol este alcătuit din 10 bucăţi (6 în faţă
şi 4 în spate) cusute împreună în sensul lungimii
cu cusături decorative.
(jachetă)
(A se vedea fotografia nr. 568)

capitolul 62 şi cu textul codurilor NC 6204, 620432
şi 62043290.
Ţinând  seama  de  aspectul  său  general,  acest
articol trebuie clasificat ca jachetă.

112. 2507/91 din 20.8.1991
(JO L 233, 22.8.1991, 
p. 9)

1 Articol  de  îmbrăcăminte  din  ţesătură  (bumbac
100  %),  format  dintr-o  singură  piesă,  fără
mâneci,  care  acoperă  în  acelaşi  timp  partea
superioară şi  partea inferioară a corpului  până
sub  genunchi,  şi  în  mod  separat,  picioarele.
Prezintă buzunare inserate la nivelul  şoldurilor.
Articolul  de  îmbrăcăminte,  a  cărui  parte
inferioară  este  amplu  croită,  are  în  faţă  o
deschidere  parţială  prevăzută  cu  butoniere,
partea dreaptă peste partea stângă (a se vedea
fotografia nr. 458) ,

6204 42 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu textele
codurilor  NC  6204  şi  62044200,  precum  şi  cu
notele  explicative  la  codurile  NC  62044100  şi
62044990.
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113. 92/97 din 20.1.1997 

(JO L 19, 22.1.1997, 
p. 1)

2 Articol  de  îmbrăcăminte  confecţionat  dintr-o
ţesătură de o singură culoare (100 % bumbac),
uşor,  larg,  destinat  să  acopere  atât  partea
superioară  cât  şi  partea  inferioară  a  corpului
până la glezne (cu o lungime de aproximativ 122
cm), fără mâneci.
Prezintă în faţă o răscroială a gâtului decoltată, o
deschidere completă care se încheie cu nasturi
partea  dreaptă  pe  partea  stângă  şi  buzunare
aplicate sub talie.
Acest articol de îmbrăcăminte are şliţuri laterale
pornind de la 4,5 cm sub talie şi cu o lungime de
aproximativ  73  cm.  Prezintă,  de  asemenea,
motive  brodate  pe  partea  din  faţă  la  nivelul
pieptului  şi  al  buzunarelor.  Pe spate,  la nivelul
taliei,  sunt  cusute  două  benzi  din  aceeaşi
ţesătură care pot fi înnodate.
(Rochie)
(A se vedea fotografia nr. 548)

6204 42 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 6204 şi 62044200.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Nomenclaturii  Combinate  privind  codurile  de  la
62044100 la 62044990.
Ţinând  seama  de  aspectul  său  general  şi  în
special  de  lungimea  sa,  acest  articol  de
îmbrăcăminte  trebuie  considerat  rochie,  chiar
dacă prezintă şliţuri laterale.
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114. 347/2001 din 
19.2.2001 (JO L 52, 
22.2.2001, p. 8)

2 Set  de  trei  articole  prezentate  într-un  singur
ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul, compus
din:
(a)  O rochie  pentru  copii  din  tesătură  (100  %
fibre sintetice), cu guler în V, închis.
Pe  tesătura  corsajului  este  aplicată  o  dantelă.
Haina are mâneci scurte, strânse cu un elastic.
Nu are tiv la răscroială, nici în partea de jos a
mânecilor sau a hainei.
(b)  Două accesorii  constând într-un voal  si  un
buchet din material textil (100 % fibre sintetice).
Articolele sunt prezentate într-un singur ambalaj
ca set de tinută de fantezie pentru copii.
(Rochie)
(A se vedea fotografia 611)

6204 43 00 Clasificarea se face conform regulilor generale 1,
3(b)  si  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
Combinate si formulării codurilor NC 6204 si 6204
43 00.
Nota 1 litera (e) din capitolul 95 exclude costumele
de  carnaval  din  material  textil  clasificate  în
capitolele 61 si 62.
A  se  vedea  de  asemenea  nota  explicativă  din
sistemul armonizat nr. 9505 litera A cifra 3.
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115. 2949/92 din 9.10.1992
(JO L 296, 
13.10.1992, p. 5)

8 Articol  de  îmbrăcăminte  ţesut  (100  %  fibre
artificiale), destinat să acopere partea inferioară
a  corpului  până  sub  genunchi,  croit  amplu.
Prezintă  o  bucată  din  aceeaşi  ţesătură,
înălţându-se  de  la  talie,  prevăzută  cu  bretele
largi.  Acest  articol  prezintă  o  deschizătură
completă  în  faţă,  închizându-se  cu  nasturi
dreapta  peste  stânga  (fustă).  (A  se  vedea
fotografia nr. 459)

6204 59 10 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  Combinate,  precum şi  cu  textul
codurilor NC 6204, 620459 şi 62045910.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Nomenclaturii  Combinate  privind  codurile  NC
62045100 şi 62045990.
Croiala şi amplasarea bretelelor nu sunt suficiente
pentru ca acest articol de îmbrăcăminte să poată fi
purtat fără altul.
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116. 1308/96 din 4.7.1996 
(JO L 167, 6.7.1996, 
p. 19)

1 Articol  de  îmbrăcăminte  din  ţesătură  (100  %
bumbac), destinat să acopere partea inferioară a
corpului, de la talie până deasupra genunchilor,
care  îmbracă  separat  fiecare  picior,  fără
deschidere  frontală,  cu  buzunare  pe  părţile
laterale.La nivelul taliei se strânge cu un elastic
şi  cu  o  bandă  culisantă,  cusută  pe partea din
faţă, care permite ajustarea acesteia cu ajutorul
unei  catarame  situate  pe  partea  stângă.Acest
articol de îmbrăcăminte prezintă, de asemenea,
pe partea din faţă un şliţ fals (cusut), cu o clapă
suprapusă partea stângă peste partea dreaptă
(închidere falsă) (şort).(a se vedea fotografia nr.
547)

6204 62 90 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate, cu nota 8 din capitolul
62, precum şi cu textul codurilor NC 6204, 620462
şi 62046290. Nici şliţul fals, nici poziţia cataramei
nu permit să se stabilească dacă este vorba de un
articol de îmbrăcăminte pentru bărbaţi sau băieţi
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117. 350/93 din 17.2.1993 
(JO L 41, 18.2.1993, 
p. 7) 
modificat prin Reg. 
2126/2005

8 Articol  de  îmbrăcăminte  confecţionat  din  trei
ţesături  de  culori  diferite  (100  %  poliamidă),
destinat să acopere partea inferioară a corpului,
de la talie până la mijlocul coapsei, cuprinzând
separat  fiecare  picior,  şi  fără  deschizătură  în
talie. Este strâns la nivelul taliei cu un elastic şi
cu un cordon culisant. 
Acest articol prezintă un buzunar interior deschis
inserat de fiecare parte, precum şi un slip interior
din tricot (65 % poliester, 35 % bumbac), cusut
la nivelul  taliei  (şort)  (A se vedea imaginea nr.
509)

6204 63 90 Clasificarea  se  stabilește  în  conformitate  cu
dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare
a Nomenclaturii Combinate, cu al doilea paragraf
de la nota 8 din capitolul 62, precum și cu textul
codurilor NC 6204, 6204 63 și 6204 63 90.

Clasificarea  drept  costum de  baie  este  exclusă,
deoarece  acest  articol,  datorită  croielii,  a
aspectului  general și  a prezenței  buzunarelor  pe
ambele  părți  laterale  fără  un  sistem  fix  de
închidere, nu poate fi considerat ca fiind destinat
să fie purtat exclusiv sau în principal drept costum
de baie
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118. 1176/91 din 6.5.1991 
(JO L 114, 7.5.1991, 
p. 27)

3 Un articol de îmbrăcăminte subţire, confecţionat
din două ţesături de culori diferite (bumbac 100
%), care acoperă partea superioară a corpului,
cu croială  dreaptă,  răscroit  la  baza gâtului,  cu
mâneci scurte, două buzunare la nivelul pieptului
şi  o glugă cu şnur.  În faţă, acest  tip de articol
prezintă o tăietură completă, închisă cu nasturi,
partea  stângă  peste  partea  dreaptă,  iar
manşetele mânecilor şi baza sunt tivite (cămaşă
sport).[a se vedea fotografia nr. 462]

6205 20 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textele codurilor  NC 6205 şi  62052000.  A se
vedea şi notele explicative de la poziţia 6205 din
sistemul armonizat. 
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119. 1176/91 din 6.5.1991 
(JO L 114, 7.5.1991, 
p. 27)

4 Un articol de îmbrăcăminte subţire, ţesut (100 %
bumbac),  care  acoperă  partea  superioară  a
corpului,  cu  croială  dreaptă,  răscroit  la  baza
gâtului,  cu  mâneci  lungi  cu  manşete,  cu  două
buzunare  la  nivelul  pieptului  şi  glugă  cu  şnur.
Articolul  prezintă  în  faţă  o  tăietură  completă
încheiată cu nasturi, partea stângă peste partea
dreaptă.  De  asemenea,  prezintă  motive
decorative aplicate pe buzunare, şi imprimate pe
spate, iar baza este tivită (cămaşă sport).[a se
vedea fotografia nr. 463]

6205 20 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textele codurilor  NC 6205 şi  62052000.  A se
vedea şi notele explicative de la poziţia 6205 din
Sistemul armonizat.
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120. 1966/94 din 28.7.1994
(JO L 198, 30.7.1994, 
p. 103)

5 Articol  de  îmbrăcăminte (100 % bumbac)  care
acoperă  trunchiul  până  între  picioare,  a  cărui
parte  superioară  este  din  pânză,  cu  guler  şi
mâneci  lungi,  ample,  cu  manşete  închise  cu
capse şi cu două buzunare la nivelul  pieptului.
Prezintă o deschidere în faţă de la guler până în
talie,  care  se  închide  cu  ajutorul  capselor  cu
partea stângă peste partea dreaptă. Acest articol
de  îmbrăcăminte  prezintă  de  asemenea,  în
partea  sa  inferioară,  o  parte  din  tricot  elastic,
pornind de la talie până între picioare, unde se
închide  cu  ajutorul  capselor  (A  se  vedea
fotografia nr. 530)

6205 20 00 Clasificarea  este  conformă  cu  dispoziţiile  din
normele  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate, cu nota 8 din capitolul
62,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC  6205  şi
62052000
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121. 516/1999 din 9.3.1999

(JO L 61, 10.3.1999, 
p. 16)

7 Articol  de îmbrăcăminte din ţesătură în carouri
(100 % bumbac),  larg,  destinat  acoperirii  părţii
superioare a corpului, cu croială dreaptă, mâneci
scurte,  guler  răsfrânt  realizat  din  altă  ţesătură,
coborând  până  la  şolduri,  cu  un  tiv  la
extremitatea mânecilor şi la bază.
Prin  tiv  trece  un  şnur.  Acest  articol  de
îmbrăcăminte  prezintă  şliţuri  laterale  de
aproximativ 7 cm.
Acesta prezintă o deschidere completă în faţă,
care se încheie cu nasturi, partea stângă peste
partea  dreaptă  şi  buzunare  inserate  la  nivelul
pieptului, care se închid cu fermoar.(Cămaşă)(A
se vedea fotografia nr. 579)

6205 20 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 8 de la capitolul
62,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC  6205  şi
62052000.
Prezenţa unui şnur subţire care nu are o funcţie
specială,  nu schimbă cu nimic  clasificarea drept
cămaşă pentru bărbaţi.
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122. 1012/90 din 20.4.1990
(JO L 105, 25.4.1990, 
p. 5)

1 Articol  de  îmbrăcăminte  fantezie,din  ţesătură
(100  %  bumbac),  subţire,  fără  mâneci,  care
acoperă  partea  superioară  a  corpului,  care
coboară  mai  jos  de  talie,  confecţionat  dintr-o
ţesătură uni.  Prezintă o răscroială rotundă fără
deschidere  şi  un  buzunar  exterior  la  nivelul
pieptului (a se vedea fotografia nr. 408)

6206 30 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textele codurilor  NC 6206 şi  62063000.  A se
vedea  şi  nota  explicativă  de  la  codul  NC  6206
privind  cămăşile  pentru  femei,  bluzele,  bluzele-
cămăşi şi cămăşile cu mânecă scurtă.
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123. 1012/90 din 20.4.1990
(JO L 105, 25.4.1990, 
p. 5)

2 Articol  de  îmbrăcăminte  fantezie,  din  ţesătură
(100  %  bumbac),  subţire,  cu  mâneci  foarte
scurte,  care  acoperă  partea  superioară  a
corpului,  care  coboară  mai  jos  de  talie,
confecţionat  dintr-o  ţesătură  uni.  Prezintă  o
răscroială  rotundă,  cu  deschidere  parţială  pe
umărul  stâng  închisă  cu  nasturi  (a  se  vedea
fotografia nr. 409)

6206 30 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textele codurilor  NC 6206 şi  62063000.  A se
vedea  şi  nota  explicativă  de  la  codul  NC  6206
privind  cămăşile  pentru  femei,  bluzele,  bluzele-
cămăşi şi cămăşile cu mânecă scurtă.
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124. 1012/90 din 20.4.1990

(JO L 105, 25.4.1990, 
p. 5)

3 Articol  de  îmbrăcăminte  fantezie,  din  ţesătură
(100  %  bumbac),  subţire,  cu  mâneci  foarte
scurte,  care  acoperă  partea  superioară  a
corpului,  care  coboară  mai  jos  de  talie,
confecţionat  dintr-o  ţesătură  uni.  Prezintă  o
răscroială rotundă, fără deschidere iar în faţă o
serie de pliuri decorative obţinute prin coasere (a
se vedea fotografia nr. 435)

6206 30 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textele codurilor  NC 6206 şi  62063000.  A se
vedea  şi  nota  explicativă  de  la  codul  NC  6206
privind  cămăşile  pentru  femei,  bluzele,  bluzele-
cămăşi şi cămăşile cu mânecă scurtă.
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125. 1012/90 din 20.4.1990
(JO L 105, 25.4.1990, 
p. 5)

4 Articol  de  îmbrăcăminte  fantezie,  din  ţesătură
(100  %  fibre  artificiale),  subţire,  fără  mâneci,
care acoperă partea superioară a corpului, care
coboară  mai  jos  de  talie,  confecţionat  dintr-o
ţesătură cu imprimeuri în culori diverse. Prezintă
o  răscroială  rotundă,  fără  deschidere  (a  se
vedea fotografia nr. 433)

6206 40 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textele codurilor  NC 6206 şi  62064000.  A se
vedea  şi  nota  explicativă  de  la  codul  NC  6206
privind  cămăşile  pentru  femei,  bluzele,  bluzele-
cămăşi şi cămăşile cu mânecă scurtă.
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126. 1012/90 din 20.4.1990

(JO L 105, 25.4.1990, 
p. 5)

5 Articol  de  îmbrăcăminte  fantezie,  din  ţesătură
(100  %  fibre  artificiale),  subţire,  fără  mâneci,
care acoperă partea superioară a corpului, care
coboară  mai  jos  de  talie,  confecţionat  dintr-o
ţesătură uni. Prezintă o răscroială rotundă, fără
deschidere, şi două fante laterale la bază (a se
vedea fotografia nr. 434)

6206 40 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textele codurilor  NC 6206 şi  62064000.  A se
vedea  şi  nota  explicativă  de  la  codul  NC  6206
privind  cămăşile  pentru  femei,  bluzele,  bluzele-
cămăşi şi cămăşile cu mânecă scurtă
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127. 350/93 din 17.2.1993 
(JO L 41, 18.2.1993, 
p. 7)

9 Articol de îmbrăcăminte ţesut (100 % poliester),
lejer,  cu  mâneci  lungi,  destinat  să  acopere
partea superioară a corpului, coborând până sub
talie,  confecţionat  dintr-o  ţesătură  multicoloră.
Prezintă o răscroială a gâtului în "V" cu guler şi o
deschizătură  totală  în  faţă  care  se  închide  cu
nasturi  dreapta  peste  stânga.  Prezintă,  de
asemenea, trei nasturi decorativi la extremitatea
mânecilor,  precum  şi  două  elemente  de
strângere  laterale,  elastice,  situate  la  nivelul
taliei (bluză) (A se vedea fotografia nr. 516)

6206 40 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  Combinate,  precum şi  cu  textul
codurilor NC 6206 şi 62064000.
A  se  vedea,  de  asemenea,  nota  explicativă  a
Nomenclaturii Combinate privind codul NC 6206.

126



crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI

(EEC)/(EC)/(EU) NR/
DATĂ N

R
. 

C
R

T
/ A

N
E

X
A

DESCRIEREA MĂRFURILOR
CLASIFICARE

COD NC
MOTIVE

(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

128. 511/96 din 22.3.1996 
(JO L 76, 26.3.1996, 
p. 9)

3 Set  format  din  două  articole  de  îmbrăcăminte
confecţionate  dintr-o ţesătură uşor plisată (100
%  viscoză),  cu  motive  imprimate  multicolore,
care nu sunt identice pe ambele articole. Acesta
este ambalat  pentru vânzarea cu amănuntul  şi
cuprinde:
(a) un articol de îmbrăcăminte destinat acoperirii
părţii  superioare a corpului,  care coboară până
sub talie,  cu mâneci  scurte.  Acesta prezintă o
răscroială foarte largă a gâtului, fără deschidere.
De  asemenea,  acest  articol  prezintă  elemente
de strângere la nivelul răscroielii gâtului, precum
şi la extremitatea mânecilor.  Fire de elastomer
cusute din 2 în 2 cm pe interiorul articolului de
îmbrăcăminte, începând de la piept până la talie,
accentuează  efectul  de  încreţire  (smocks)
(bluză);

(b) un articol de îmbrăcăminte destinat acoperirii
părţii  inferioare  a  corpului  până  deasupra

(a):6206 40 00

(b):6204 59 10

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu notele 3 litera (b) şi
8 de la  capitolul  62,  cu nota suplimentară 1 din
capitolul  62, precum şi textul codurilor  NC 6204,
620459,  62045910,  6206  şi  62064000.  Ţinând
seama de  faptul  că  cele  două  componente  ale
acestui  set  prezintă  un  stil  diferit  (prin  motivele
imprimate  diferit  pe  cele  două  articole),  acestea
trebuie clasificate separat.
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genunchiului,  larg,  cu  element  de  strângere  şi
cordon reglabil pe talie (fustă).

129. 728/2004 din 
15.4.2004 (JO L 113, 
20.4.2004, p. 3) 
modificat prin Reg. 
1179/2009

Set  din  două  articole  de  îmbrăcăminte
prezentate  pentru  vânzarea  cu  amănuntul,
alcătuit din:
(a) O haină uşoară, din material satinat unicolor
(100  % poliester),  cu  guler  drept,  pe  gât,  stil
chinezesc, prevăzut cu o deschizătură parţială în
faţă,  care  se  întinde  de  la  răscroiala  gulerului
până  la  subsuoara  stângă,  fiind  închisă  cu
ajutorul unor bucle şi nasturi mari. Baza hainei,
extremităţile  mânecilor,  gulerul  şi  marginile
deschizăturii  sunt  prevăzute  cu  găitane.  Baza
hainei şi extremitatea mânecilor sunt rotunjite şi
prezintă  fante  laterale.  Având  un  croi  drept,
haina  este  destinată  să  acopere  partea
superioară  a  corpului  şi  coboară sub  talie.  Pe
partea din faţă are un motiv brodat.
(bluză)
(A se vedea fotografia nr. 632 A)

(b)  Un  articol  de  îmbrăcăminte  lejer  şi  larg
confecţionat  dintr-o ţesătură satinată imprimată
(100  %  poliester).  Are  un  croi  drept  şi  este
destinat să acopere partea inferioară a corpului,
de  la  talie  la  glezne,  acoperind  fiecare  picior
separat. La talie este prevăzut cu un elastic, fără
deschizătură. Extremităţile cracilor sunt rotunjite,
prezintă  un  găitan  unicolor,  precum  şi  fante
laterale.
(pantalon)
(A se vedea fotografia nr. 632 B)

(a):6206 40 00

(b):6204 63 18

Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  conform  notei  14  din
secţiunea  XI,  notei  3  litera  (b)  şi  notei  8  din
capitolul 62, precum şi conform formulării codurilor
NC 6204, 620463, 62046318, 6206 şi 62064000.
Conform notei 3 litera (b) din capitolul 62, nu se
poate face clasificarea ca set, deoarece cele două
articole în cauză nu sunt confecţionate din acelaşi
material.
Clasificarea ca pijama este exclusă deoarece din
caracteristicile obiective ale articolelor în cauză nu
rezultă  că  acestea  sunt  destinate  pentru  a  fi
purtate exclusiv sau în principal ca îmbrăcăminte
de  noapte.  A  se  vedea,  de  asemenea,  notele
explicative din NC privind poziţia 6206 în ceea ce
priveşte bluzele.
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130. 516/1999 din 9.3.1999
(JO L 61, 10.3.1999, 
p. 16)

8 Articol  de îmbrăcăminte uşor şi  foarte larg, din
ţesătură  "satinată"  cu  aspect  lucios,  imprimată
(87 % poliester, 13 % bumbac), cu o grosime de
0,2 mm, cu guler cu rever, cu croială dreaptă, cu
baza  rotunjită  şi  tivită,  destinat  acoperirii  părţii
superioare  şi  inferioare  a  corpului  până
deasupra genunchilor (lungime totală: 95 cm).
Acesta prezintă mâneci lungi şi largi, o răscroială

6208 22 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  2.A)  de  la
subpoziţia de la secţiunea XI, cu notele 1 şi 8 de
la capitolul  62,  precum şi  cu textul  codurilor  NC
6208 şi 62082200.
Ţinând seama:
- de aspectul său general,
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a gâtului în formă de V, o deschidere completă
în  faţă,  care  se  încheie  cu  nasturi,  partea
dreaptă peste partea stângă.
Acest  articol  de  îmbrăcăminte  are,  de
asemenea, un buzunar aplicat pe faţă la nivelul
pieptului  şi  bucăţi  de  ţesătură  "satinată"  cu
aspect  lucios,  unicoloră  la  gât,  la  extremitatea
mânecilor şi în partea de sus a buzunarelor.
(Cămaşă de noapte)
(A se vedea fotografia nr. 569)

- de croiala sa foarte largă,
- de prezenţa mânecilor lungi şi largi
- de baza sa rotunjită;
- de ţesătura "satinată" cu aspect lucios din care
este confecţionat,
-  de  faptul  că  asigură  un  anumit  confort,  acest
articol  de  îmbrăcăminte  trebuie  clasificat  drept
cămaşă de noapte. 

131. 516/1999 din 9.3.1999
(JO L 61, 10.3.1999, 
p. 16)

9 Set de două articole de îmbrăcăminte prezentate
într-un ambalaj  pentru vânzarea cu amănuntul,
conţinând:
(a) un articol de îmbrăcăminte uşor şi foarte larg,
din ţesătură "satinată", cu aspect lucios şi motiv
imprimat (83 % poliester,  17 % bumbac), cu o
grosime de 0,5 mm, cu guler cu rever, cu croială
dreaptă,  destinat  acoperirii  părţii  superioare  a
corpului  şi  care  coboară  până  sub  şolduri
(lungime totală: 76 cm).
Acesta are mâneci  lungişi  largi,  o  răscroială  a
gâtului în formă de V, o deschidere completă în

6208 22 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  2(A)  de  la
secţiunea XI, cu notele 1 şi 8 de la capitolul 62,
precum  şi  cu  textul  codurilor  NC  6208  şi
62082200.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Nomenclaturii  Combinate  referitoare  la  codurile
NC 62082100-62082900.
Ţinând seama:
- de aspectul lor general,
- de croiala lor foarte amplă,
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faţă, care se încheie cu nasturi, partea dreaptă
peste partea stângă.
Acest  articol  de  îmbrăcăminte  are,  de
asemenea, un buzunar aplicat pe faţă, la nivelul
pieptului,  două  şliţuri  laterale  şi  bucăţi  de
ţesătură "satinată",  cu aspect  lucios,  unicolore,
la gât, la extremitatea mânecilor şi în partea de
sus a buzunarului.
(b)  un  pantalon  uşor  şi  larg,  dintr-o  ţesătură
"satinată"  cu  aspect  lucios,  unicolor  (83  %
poliester,  17 % bumbac),  cu o grosime de 0,5
mm, cu croială dreaptă, de la talie la glezne, fără
deschidere  în  talie.  Acest  articol  de
îmbrăcăminte este strâns în talie cu ajutorul unui
elastic  şi  prezintă  un  tiv  la  extremităţile
inferioare.
(Pijama)
(A se vedea fotografiile nr. 570 A şi 570 B)

- de prezenţa mânecilor lungi şi largi,
- de ţesătura "satinată" cu aspect lucios din care
sunt confecţionate,
-  de  faptul  că  ele  asigură  un  anumit  confort,
aceste articole de îmbrăcăminte trebuie clasificate
drept pijamale.
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132. 1911/92 din 9.7.1992 
(JO L 192, 11.7.1992, 
p. 23)

7 Compoziţie  de articole  textile  confecţionate din
ţesătură buclată de tip buret ("éponge") (100 %
bumbac),  prezentate  într-un  ambalaj  pentru
vânzarea cu amănuntul, cuprinzând:

(a) un articol destinat să fie purtat de bebeluşi,
de  formă  dreptunghiulară,  cu  o  margine
prevăzută  cu  o  glugă  având  un  element
decorativ  aplicat.  Prezintă  două  cordoane
destinate să fie legate la nivelul taliei, situate la
două dintre extremităţile sale (halat de baie) 
(A se vedea fotografia 466 A)

(b)  o  mănuşă  de  toaletă  de  formă
dreptunghiulară 
(A se vedea fotografia 466 B)

(c) o bărbiţă pentru copii,  cu două şireturi care
se leagă la nivelul cefei 
(A se vedea fotografia 466 C)

(a):6209 20 00

(b):6302 60 00

(c):6209 20 00

Clasificările  se  stabilesc  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 6209, 62092000, 6302 şi 63026000.
A se vedea de asemenea notele  explicative  ale
Sistemului  Armonizat  referitoare  la  regula
generală  3  (b)  punctul  X  (b)  de  interpretare  a
nomenclaturii.  Această  compoziţie  de  articole
textile nu poate fi considerată un set.
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133. 1308/96 din 4.7.1996 
(JO L 167, 6.7.1996, 
p. 19)
modificat prin Reg. 
1179/2009

2 Două articole de îmbrăcăminte ambalate pentru
vânzarea cu amănuntul, constând din:

(a)  un  articol  de  îmbrăcăminte  în  două  culori,
confecţionat  din două tipuri  de ţesături  (100 %
nailon  acoperit  cu  material  plastic  vizibil  cu
ochiul  liber),  uşor,  larg,  destinat  să  acopere
partea  superioară  a  corpului  şi  care  coboară
până deasupra jumătăţii coapsei.
Prezintă  o  deschidere  completă  în  partea  din
faţă, cu închidere cu fermoar şi are o clapă de
protecţie  prevăzută  cu  capse  care  permite  o

(a):6210 40 00

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  14  din
secţiunea  XI,  cu  nota  5  din  capitolul  62  pentru
articolul  de îmbrăcăminte descris la litera (a), cu
nota  8  din  capitolul  62,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 6202, 62029300, 6210 şi 62104000.
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închidere partea stângă peste partea dreaptă.
Acest  articol  de  îmbrăcăminte  prezintă,  de
asemenea, un guler înalt, aplicat prin coasere, o
glugă  cu  şnur  reglabil  care  poate  fi  introdusă
într-un buzunar situat în guler, mâneci lungi cu
strângere la capete şi două buzunare aplicate pe
partea din faţă, care se închid cu fermoar.
Acesta  prezintă,  de  asemenea,  elemente  de
strângere cu şnur culisant la nivelul gulerului, al
taliei  şi  la bază,  benzi  "velcro"  (scai)  la  nivelul
gulerului şi la capetele mânecilor, o căptuşeală
parţială  în  partea  superioară  a  hainei  (100  %
nailon), un element decorativ aplicat pe mâneca
stângă şi un logo brodat la nivelul pieptului.
(a se vedea fotografia nr. 545 A) [1]
(b)  un  articol  de  îmbrăcăminte  în  două  culori,
confecţionat  din două tipuri  de ţesături  (100 %
nailon),  larg,  destinat  să  acopere  partea
superioară  a  corpului,  care  coboară  până
deasupra  jumătăţii  coapsei,  cu  deschidere
completă  pe  partea  din  faţă,  cu  închidere  cu
fermoar.
Prezintă  mâneci  lungi  cu  borduri  tricotate  la
capete, un guler din catifea, aplicat prin coasere
şi  două  buzunare  aplicate  pe  partea  din  faţă,
care se închid cu fermoar.
Acest  articol  de  îmbrăcăminte  are,  de
asemenea, un logo brodat pe partea din faţă, un
element care se strânge pe talie cu şnur culisant
şi o căptuşeală matlasată, prevăzută cu buzunar
interior.
(a se vedea fotografia nr. 545 B) [1]
Cele  două  articole  de  îmbrăcăminte  pot  fi

(b):6202 93 00
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utilizate  separat  şi  pot  fi  unite  cu ajutorul  unui
sistem de benzi "velcro"(scai) la nivelul gulerului,
de  capse  interioare  la  capetele  mânecilor  şi
fermoar la nivelul deschiderii frontale.

134. 1458/97 din 25.7.1997
(JO L 199, 26.7.1997, 
p. 11)

5 Articol  de  îmbrăcăminte,  confecţionat  dintr-o
ţesătură unicoloră, cu o grosime de 0,3 mm (100
% poliester), destinat acoperirii părţii inferioare a
corpului, cu o căptuşeală de culoare neagră, de
la talie la glezne, care are în faţă o închidere cu
fermoar,  prevăzută  cu  o  clapă  de  protecţie  şi
care  se  încheie  partea  stângă  peste  partea
dreaptă.  Acest  articol  de  îmbrăcăminte  are
bretele  şi  este  prevăzut  cu  două  elemente  de
strângere în  talie.  El  are şi  o  deschidere  care
porneşte de la baza picioarelor, prevăzură cu o
închizătoare  cu  fermoar  şi  cu  un  element  de
strângere  de  tip  "velcro"  (scai).  Ţesătura  are
imprimeuri pe faţa, la capătul unui picior şi sub
buzunarul  de  la  spate  şi  este  acoperită  pe
interior  cu  o  folie  din  material  plastic  alveolar
vizibilă cu ochiul liber.
(Pantalon de schi)
(A se vedea fotografia nr. 564)

6210 40 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 2 litera (a) 5 de
la capitolul 59, cu notele 5 şi 8 de la capitolul 62,
precum  şi  cu  textul  codurilor  NC  6210  şi
62104000.
Ţinând  seama de  grosimea  sa  (aproximativ  0,2
mm material textil faţă de numai 0,1 mm folie din
material  plastic),  de  consistenţa,  rezistenţa,
ţesătura  deasă  şi  de  utilizarea  sa  ca  faţă
exterioară,  această ţesătură  îi  conferă  articolului
de  îmbrăcăminte  caracteristica  de  bază  şi  are
astfel  o  întrebuinţare  superioară  celei  de  simplu
suport.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Sistemului  Armonizat  de  la  capitolul  39  privind
consideraţiile  generale  (materiale  plastice
combinate cu materiale textile).
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135. 298/2012 din 2.4.2012
(JO L 99, 5.4.2012, p. 
12)
modificat prin Reg. 
441/2013

Articol  vestimentar  confecţionat,  fără  mâneci,
menit să acopere partea superioară a corpului şi
coborând  până  sub  şolduri.  Articolul  este
compus  din  trei  panouri  cusute  împreună.
Fiecare panou este alcătuit din trei straturi: două
straturi  exterioare  din  material  textil  ţesut  din
fibre  sintetice  (nailon)  şi  un  strat  interior,  care
serveşte  ca  protecţie  împotriva  radiaţiilor,
constituit  dintr-un  amestec  de  pudră  de
antimoniu, pudră de tungsten şi un polimer. Cele
trei  straturi  sunt  cusute  împreună  pe  toată
lungimea  marginilor,  peste  care  se  aplică  o
bandă.
Cele  două  panouri  anterioare  se  suprapun  în
totalitate,  stânga  peste  dreapta.  Cele  două
panouri anterioare sunt fixate una peste alta pe
partea din faţă cu ajutorul a două benzi verticale
de tip "velcro", late şi lungi, iar la nivelul umerilor,
cu  ajutorul  a  două  benzi  de  tip  "velcro",  mai
scurte.  Partea  anterioară  se  închide  în  partea
dreaptă  cu  ajutorul  a  trei  catarame.  Articolul

6211 33 10 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate, a notei 7(f) de la secţiunea XI, a notei
8 de la  capitolul  62,  precum şi  pe baza textelor
codurilor NC 6211, 621133 şi 62113310.
Acest  articol  este conceput  pentru a fi  purtat  ca
îmbrăcăminte de protecţie  împotriva radiaţiilor  în
timpul activităţilor profesionale care implică raze X.
Articolul trebuie considerat drept îmbrăcăminte de
lucru,  întrucât  este  conceput  pentru  a  fi  purtat
exclusiv  sau  în  special  pentru  a  oferi  protecţie
celorlalte  straturi  de haine şi/sau persoanelor  cu
ocazia  desfăşurării  unor  activităţi  industriale,
profesionale  sau  gospodăreşti  (a  se  vedea,  de
asemenea,  notele  explicative  din  Nomenclatura
combinată,  capitolul  62,  Consideraţii  generale,
punctul 4).
Costumele de protecţie antiradiaţii sunt incluse la
poziţia  6210  din  secţiunea  XI  (a  se  vedea,  de
asemenea,  nota  explicativă  din  Sistemul
armonizat  referitoare la  poziţia  6210,  punctul  2).
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prezintă o răscroială rotundă în zona gâtului, un
buzunar  la  piept,  pe  partea  stângă,  şi  umeri
căptuşiţi. (îmbrăcăminte de lucru şi protecţie)
(A se vedea fotografiile 659A şi 659B)

Cu toate acestea, având în vedere că articolul nu
este confecţionat din ţesăturile de la poziţiile 5602,
5603,  5903,  5906  sau  5907,  se  exclude
încadrarea la această poziţie.
Dat fiind aspectul general al articolului,  respectiv
acela de articol de îmbrăcăminte, precum şi forma
şi materialul textil din care sunt confecţionate cele
două straturi exterioare, se exclude clasificarea în
conformitate  cu  stratul  interior  al  articolului.  Prin
urmare,  se  exclude  încadrarea  la  codul  NC
81109000.
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
62113310 ca îmbrăcăminte de lucru.
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136. 2507/91 din 20.8.1991
(JO L 233, 22.8.1991, 
p. 9)

2 Articol  de  îmbrăcăminte  din  ţesătură  (bumbac
100 %),  format dintr-o singură piesă,  strâns în
talie,  care  acoperă  în  acelaşi  timp  partea
superioară şi  partea inferioară a corpului  până
deasupra  genunchilor  şi  în  mod  separat,
picioarele.  Are  mâneci  scurte,  două  buzunare
inserate la nivelul şoldurilor şi un buzunar aplicat
la nivelul pieptului. Articolul de îmbrăcăminte, cu
guler,  este  parţial  deschis  în  faţă  şi  are
butoniere, partea dreaptă peste partea stângă (a
se vedea fotografia nr. 457)

6211 42 90 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu  textele  codurilor  NC  6211,  621142  şi
62114290. 
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137. 651/2007 din 8.6.2007
(JO L 153, 14.6.2007, 
p. 3)

2 Articol  din  material  textil,  căptuşit,  compus din
două  straturi  de  ţesătură  (100  %  bumbac)
asamblate, prin împunsături,  cu un material  de
umplutură.
Articolul confecţionat este asamblat prin coasere
şi are următoarele caracteristici:
Articolul are o lungime de circa 90 cm şi are o
răscroială la baza gâtului. El are o deschidere în
partea  din  faţă  prevăzută  cu  un fermoar  cu  o
lungime  de  circa  68  cm.  El  are  un  element
elastic de strângere la talie. Partea superioară a
articolului  nu  are mâneci,  iar  părţile  laterale  şi
partea de jos sunt complet închise. Croiala părţii
superioare  îi  dă  articolului  o  formă  adaptată
corpului.
[Combinezon  tip  sac  ("romper  bag"),  pentru
copii]
(A se vedea fotografia nr. 640)

6211 42 90 Clasificarea  este  determinată  prin  aplicarea
dispoziţiilor  Regulilor  generale  1  şi  6  pentru
interpretarea Nomenclaturii  Combinate, a notei 7
de la secţiunea XI, a notei 8 de la Capitolul 62 şi a
textului codurilor NC 6211, 621142 şi 62114290.
Conform notei 4a) de la capitolul 62, acest articol
nu  poate  fi  considerat  ca  fiind  un  articol  de
îmbrăcăminte  pentru  sugari,  deoarece  el  este
destinat  copiilor  a  căror  înălţime  a  corpului
depăşeşte 86 cm. Clasificarea la poziţia 6209 este
deci exclusă.
Ţinând  seama  de  notele  explicative  la  NC
privitoare  la  poziţia  6111,  conform  cărora
combinezoanele tip sac pentru copii,  cu sau fără
mâneci,  sunt  considerate  ca  fiind  articole  de
îmbrăcăminte,  articolul  în  cauză,  care  este
conceput  de  aceeaşi  manieră  ca  şi
combinezoanele pentru sugari (partea superioară
este croită ca cea a unui articol de îmbrăcăminte),
fiind  numai  mai  mare  ca  dimensiune,  el  trebuie
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considerat ca fiind un articol de îmbrăcăminte.
Datorită croielii  părţii  superioare,  articolul  trebuie
considerat  a fi  un articol  de îmbrăcăminte de la
secţiunea XI şi nu un articol de pat sau un articol
similar.  Clasificarea  la  poziţia  9404  este  deci
exclusă.
Întrucât  în  capitolele  referitoare  la  articolele  de
îmbrăcăminte nu există o poziţie specifică pentru
articolele de acest tip, articolul se clasifică la "alte
articole". 

138. 2507/91 din 20.8.1991
(JO L 233, 22.8.1991, 
p. 9)

3 Articol  de  îmbrăcăminte  din  ţesătură  (fibre
sintetice  100  %),  format  dintr-o  singură  piesă,
care acoperă în acelaşi timp partea superioară şi
partea  inferioară  a  corpului  până  la  glezne  şi
separat,  picioarele,  cu  mâneci  scurte  şi
buzunare inserate la nivelul şoldurilor. Are guler,
este  parţial  deschis  în  faţă  şi  are  butoniere,
partea  dreaptă  peste  partea  stângă.  Este
prevăzut cu un cordon care poate fi înnodat, din
acelaşi material (a se vedea fotografia nr. 456)

6211 43 90 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu  textele  codurilor  NC  6211,  621143  şi
62114390.
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139. 1218/1999 din 
14.6.1999 (JO L 148, 
15.6.1999, p. 9)

5 Îmbrăcăminte ţesută, bicoloră, din fibre sintetice
(100  %  nailon),  fără  mâneci,  care  acoperă
partea superioară a corpului până la şold. Are o
răscroială a gâtului în formă de V, se deschide
complet  în  faţă  şi  se  închide  cu  fermoar.  În
partea de jos se strânge cu un elastic.
Are răscroieli mari la mâneci prevăzute la partea
inferioară  cu  elastic.  Are  un  buzunar  exterior
prevăzut  cu  închidere  tip  "Velcro",  găici  şi  o
centură textilă reglabilă prevăzută cu fermoar.
Această haină este în întregime căptuşită.  Are
două plătci în faţă şi una în spate din material
plastic tip burete.
(Altă îmbrăcăminte)
(A se vedea fotografia nr. 582)

6211 43 90 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate, cu nota 8 din capitolul
62, precum şi cu textul codurilor NC 6211, 621143
şi 62114390.
A  se  vedea  şi  notele  explicative  ale  Sistemului
Armonizat de la poziţia 6211.
Această  îmbrăcăminte,  datorită  caracteristicilor
obiective,  nu poate fi  considerată ca o vestă de
salvare de la poziţia 6307.
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140. 2064/2001 din 
22.10.2001 (JO L 278,
23.10.2001, p. 3)

Haină  din  ţesătură  într-o  culoare,  foarte  fină,
uşoară,  translucidă,  din  fibre  sintetice  (100  %
poliester),  coborând  până  la  gambe (lungimea
spatelui: aproximativ 128 cm).
Haina nu este căptuşită şi are un guler cu rever,
mâneci lungi cu pense, se descheie complet şi
se încheie - de la guler până la talie aproximativ
–  cu  nasturi,  suprapunând  partea  dreaptă  pe
partea stângă. Partea de jos este tăiată drept, iar
mânecile sunt tivite. Haina se compune din trei
bucăţi (două în faţă, una în spate) cusute una de
cealaltă pe lungime.  Are două pense în spate,
de la partea superioară a spatelui până la talie,
şi două pense în faţă, de la piept până la talie.
(alte haine)
(A se vedea fotografia nr. 613)

6211 43 90 Clasificarea  se  face  conform  dispoziţiilor  din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  conform  notei  1  din
capitolul 54, notelor 1 şi 8 din capitolul 62, precum
şi  formulării  codurilor  NC  6211,  621143  şi
62114390.  Ţesătura  foarte  fină,  uşoară  şi
translucidă  a  hainei  nu  oferă  nici  o  protecţie
împotriva intemperiilor; prin urmare nu este vorba
de un palton clasificat la poziţia 6202.
A se vedea de asemenea notele  explicative  din
sistemul armonizat referitoare la poziţia 6101.
Deşi este lungă, haina nu poate fi purtată fără o
altă  haină  care  să  acopere  partea  de  jos  a
corpului, ţinând seama de faptul că nu se încheie
cu nasturi până jos. Prin urmare nu este vorba de
o rochie.
A se vedea de asemenea notele  explicative  din
Nomenclatura  Combinată  referitoare  la
subpoziţiile 61044100-61044900.
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Ţinând seama de lungimea hainei  care coboară
până la gambe, este exclusă clasificarea hainei la
poziţia 6206 ca bluză pentru femei.
A se vedea de asemenea notele  explicative  din
Nomenclatura Combinată privind poziţia 6106

141. 471/2002 din 
15.3.2002 (JO L 75, 
16.3.2002, p. 13)

4 Articol  uşor,  din  material  textil  tricotat,  pentru
femei sau fete (86 % nailon, 14 % elastan), de
culoare  uni,  destinat  purtării  direct  pe  piele,
coborând exact până sub bust, cu bretele subţiri
reglabile. Prezintă o răscroială adâncă în faţă şi
în  spate,  fără  deschidere.  Pe  răscroială  şi  la
subsuori  sunt  cusute  benzi  de  material  textil
tricotat.
Articolul  prezintă  întărituri  laterale  din  material
textil tricotat, cu elasticitate variabilă, precum şi o
întăritură elastică în faţă.
O cusătură aflată imediat  sub piept,  întărită  în
interior, urmează forma naturală a bustului.
În  partea  inferioară,  articolul  prezintă  o  bandă
elastică  de  aproximativ  2  cm,  destinată  să
menţină articolul lipit de corp.

6212 10 90 Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  conform notei  2(a) din
capitolul 61, precum şi conform formulării codurilor
NC 6212, 621210 şi 62121090.
Întăritura elastică din faţă, care strânge ţesătura,
contribuie  la  imprimarea  unei  forme  convexe
cupelor şi asigură separarea sânilor, ceea ce este
o caracteristică a sutienelor.
Cusătura  urmează  curba  bustului  şi  strânge
ţesătura  pentru  a  da  formă  cupelor.  Întăritura
cusăturii  în  interiorul  articolului  serveşte  drept
contraîntăritură şi, împreună cu întăriturile laterale
elastice,  asigură  susţinerea  aşteptată  de  la
sutiene, conform notelor explicative din SA privind
poziţia 6212, primul paragraf.
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(Sutien)
(A se vedea fotografia nr. 615)

142. 1178/2007 din 
5.10.2007 (JO L 264, 
10.10.2007, p. 3)

Articol  confecţionat din două materiale tricotate
de culori diferite, realizate din fibre sintetice sau
artificiale. Materialele se pretează confecţionării
costumelor de baie. Articolul, destinat purtării în
contact direct cu pielea, coboară până sub bust,
conţine  două  cupe  preformate  având  un  strat
subţire  de  umplere  şi  o  armătură  pentru
susţinere.
Articolul  este  prevăzut  cu  bretele  înguste,
detaşabile. El se închide la spate cu ajutorul unei
cleme. Partea articolului care înconjoară spatele
este  prevăzută  pe  partea  interioară  cu  benzi
adezive care se lipesc de spatele persoanei care
îl poartă, ţinând articolul pe poziţie, împreună cu
bretelele  şi  cupele  preformate  prevăzute  cu
armătură.
(sutien  conceput  ca  parte  superioară  a  unui
bikini)
(A se vedea fotografia nr. 640 A, 640 B)

6212 10 90 Clasificarea  este  determinată  prin  aplicarea
dispoziţiilor  regulilor  generale  1  şi  6  pentru
interpretarea Nomenclaturii  Combinate, a notei 2
(a)  de  la  capitolul  61  şi  a  textului  codurilor  NC
6212,  621210 şi  62121090.  Chiar  dacă,  datorită
aspectului  său  general,  a  croielii  şi  a  naturii
ţesăturii,  articolul  pare  a  reprezenta  partea
superioară a unui costum de baie format din două
piese  ("bikini"),  clasificarea  la  poziţia  6112
(costume de baie) este exclusă, datorită absenţei
părţii  inferioare  a  "costumului  de  baie  din  două
piese".  A  se  vedea  şi  notele  explicative  ale
"Sistemului  armonizat"  de  la  poziţia  6112,  litera
(C).
În plus, articolul nu este un "articol incomplet" de
la poziţia 6112 (costume de baie) în sensul regulii
generale interpretative 2 (a), deoarece articolul nu
are caracterul esenţial al articolului complet (adică
costum de baie din două piese), atât timp cât nu
poate fi folosit ca atare la înot.
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Articolul  se  clasifică  ca  sutien  la  poziţia  6212,
deoarece  această  poziţie  cuprinde  sutienele  de
orice  fel.  A  se  vedea  notele  explicative  ale
"Sistemului armonizat" de la poziţia 6212, al doilea
paragraf,  punctul  1.  Cele  două  cupe  matlasate,
prevăzute  cu  sârmă  destinată  suportului,  sunt
caracteristice  sutienelor  clasice.  Împreună  cu
benzile  adezive  care  se  închid  la  spatele
persoanei care le poartă şi prevăzute sau nu cu
bretele  detaşabile,  articolul  este  de  felul
"accesoriu  destinat  a  fi  purtat  ca  susţinător  al
corpului".  A se vedea şi notele explicative la SA
pentru poziţia 6212, primul paragraf. 

143. 155/2008 din 
21.2.2008 (JO L 48, 
22.2.2008, p. 12)

Articol  compus  din  două  cupe  preformate  din
material  plastic  celular  moale,  acoperite  pe
ambele  feţe  cu  material  tricotat.  Benzi  din
material  tricotat  sunt  cusute  de  jur  împrejurul
cupelor pentru a întări forma ovală a acestora.
Cupele  sunt  unite  cu  ajutorul  unei  cleme
metalice magnetice.

6212 10 90 Clasificarea  este  determinată  în  conformitate  cu
regulile  generale  1  şi  6  pentru  interpretarea
Nomenclaturii Combinate, nota 2 litera (a) punctul
5  de  la  capitolul  59  şi  nota  2  litera  (a)  de  la
capitolul 61 şi textul poziţiilor NC 5903, 6212 şi al
subpoziţiilor 621210 şi 62121090.
Întrucât  materialul  plastic  celular  al  cupelor  este
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Interiorul  fiecărei  cupe este acoperit  cu un gel
adeziv  protejat  cu  o  folie  de  material  plastic.
După îndepărtarea foliei de material plastic, gelul
adeziv  permite  fixarea  cupelor  pe  sâni  în
momentul contactului direct cu pielea.
Acest  articol  este  conceput  pentru  a  fi  purtat
direct pe piele.
(sutien)
(A se vedea fotografiile nr. 643 A şi 643 B)

combinat  cu  material  textil  pe  ambele  feţe,
materialul textil este considerat ca având o funcţie
care depăşeşte rolul  de simplu suport,  în sensul
notei  2  litera  (a)  punctul  5  de  la  capitolul  59.
Acesta  conferă  materialului  combinat  al  cupelor
caracterul  esenţial  de  material  textil  şi,  în
consecinţă,  acest  material  textil  este  considerat
materialul constitutiv al articolului [a se vedea, de
asemenea,  notele  explicative  din  Sistemul
armonizat  de  la  capitolul  39,  Consideraţii
generale,  "Materiale  plastice  combinate  cu
materiale textile", litera (d) şi al şaptelea paragraf].
Astfel, produsul este un articol textil din secţiunea
XI şi  nu un articol  de îmbrăcăminte din material
plastic de la subpoziţia 392620.
Articolul are caracteristicile unui sutien, deoarece
cupele  preformate,  de forma ovală,  din  material
plastic celular, întărite de jur împrejur şi reunite cu
ajutorul  clemei  metalice,  susţin  sânii.  În  locul
bretelelor clasice prinse la spate, acest articol se
lipeşte  de corp  prin  intermediul  unui  gel  adeziv,
care acoperă interiorul  cupelor.  Datorită  grosimii
cupelor  din material  plastic  celular,  în  momentul
fixării lor pe partea inferioară a sânilor, articolul îi
susţine şi îi ridică. Mai mult, la punerea articolului,
partea superioară a cupelor se fixează cât mai sus
cu  putinţă  pe  pielea  de  deasupra  sânilor  şi,  în
consecinţă,  sânii  care  sunt  în  interioarul  cupelor
sunt ridicaţi şi susţinuţi. Prin urmare, articolul este
de  tipul  celor  "concepute  pentru  a  fi  purtate  ca
articol de îmbrăcăminte cu rol de susţinere a unei
părţi a corpului", în sensul notelor explicative din
Sistemul  armonizat  de  la  poziţia  6212  primul
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paragraf.  Mai  mult  decât  atât,  asemenea  altor
sutiene,  acest  articol  este  conceput  pentru  a  fi
purtat direct pe piele.
Articolul  este clasificat  ca sutien la poziţia  6212,
deoarece  această  poziţie  include  sutienele  de
toate  tipurile  (a  se  vedea,  de asemenea,  notele
explicative de la Sistemul armonizat de la poziţia
6212 al doilea paragraf punctul 1). 

144. 1028/2008 din 
19.9.2008 (JO L 278, 
21.10.2008, p. 3)

Articol  confecţionat  din  material  tricotat  de
diferite culori, din fibre sintetice. Materialul este
adecvat  pentru  confecţionarea  costumelor  de
baie.
Acest  articol  este  conceput  pentru  a  fi  purtat
direct pe piele şi acoperă numai bustul.
Două  bucăţi  triunghiulare  de  material  textil
formează  cupe  pentru  sâni,  în  timpul  purtării
articolului.  Fiecare  dintre  cele  două  triunghiuri
este căptuşit cu material textil unicolor şi tivit pe
cele  trei  laturi.  Tivul  laturii  inferioare  este
cilindric,  iar  prin  el  trece  un  şnur  din  material
textil  elastic.  La  unghiul  superior  al  fiecărui
triunghi  este  cusut  un  şnur  din  material  textil
elastic.  Cele  două  şnururi  elastice  verticale  se
leagă  la  ceafă,  iar  şnurul  elastic  orizontal  se
leagă la spate.
(sutien)

6212 10 90 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  Regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
Combinate, a notei 2 (a) la capitolul 61, precum şi
a textului codurilor NC 6212, 621210 şi 62121090.
Deşi din punctul de vedere al aspectului general,
al croielii şi al tipului de material, articolul pare a fi
partea superioară a unui costum de baie din două
piese ("bikini"), este exclusă clasificarea la poziţia
6112  (costume de  baie),  având  în  vedere  lipsa
părţii  inferioare  a  "costumului  de  baie  din  două
piese".  A  se  vedea,  de  asemenea,  notele
explicative  ale  Sistemului  Armonizat  aferente
poziţiei 6112, litera (C).
Pe  lângă  aceasta,  articolul  nu  este  un  "articol
incomplet" de la poziţia 6112 (costume de baie) în
sensul  regulii  generale  de  interpretare  2  (a),
deoarece articolul nu are caracteristicile esenţiale
ale articolului  complet  (costum de baie din două
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(A se vedea fotografiile nr. 644 A, 644 B şi 644
C)

piese), întrucât nu poate fi utilizat ca atare pentru
înot.  Articolul  are  caracteristicile  unui  sutien,
deoarece,  datorită  şnururilor  textile,  cele  două
bucăţi  triunghiulare  de  material  textil  formează
cupe pentru sâni atunci când articolul este purtat.
Legarea  şnurului  orizontal  şi  a  celor  verticale
strâns  în  jurul  corpului  permite  ridicarea  şi
susţinerea  sânilor.  Prin  urmare,  produsul  se
încadrează  în  categoria  articolelor  "concepute
pentru a fi purtate ca articol de îmbrăcăminte cu
rol de susţinere" în sensul notelor explicative ale
Sistemului  Armonizat  aferente  poziţiei  6212,
primul paragraf. În plus, asemenea altor sutiene,
acest articol este conceput pentru a fi purtat direct
pe  piele.  Articolul  trebuie  clasificat  ca  sutien  la
poziţia  6212,  deoarece  această  poziţie  include
sutiene  de  toate  tipurile  [a  se  vedea  notele
explicative  ale  Sistemului  Armonizat  aferente
poziţiei 6212, al doilea paragraf punctul (1)]. 
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145. 2017/1167 din 
26.06.2017 (JO L 
170/50, 01.07.2017)

Un sutien din material tricotat (61 % nailon, 20 %
elastan, 12 % bumbac, 7 % viscoză), cu bretele
late,  căptușite,  reglabile,  poziționate  central
deasupra  fiecărui  sân,  cu  cupe  preformate  și
elastic în partea posterioară a bazei.
Pe bretele și pe cupe figurează un desen brodat,
iar  în  partea  frontală  centrală  se  află  un  nod
decorativ.
Acest  articol  este  închis  prin  intermediul  unui
sistem reglabil „moș și babă”.
Cupele  sutienului  sunt  căptușite,  cu deschideri
laterale  pentru  introducerea  unor  pernițe  în
vederea  ameliorării  aspectului  pieptului  (în

6212 10 90 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate și pe baza textului codurilor NC 6212 ,
6212 10 și 6212 10 90 .
Articolul  are  caracteristicile  obiective  (forma  și
construcția)  ale  unui  sutien  clasificat  la  poziția
6212 , care include sutiene de toate tipurile [a se
vedea,  de  asemenea,  Notele  explicative  ale
Sistemului  armonizat  aferente  poziției  6212  ,  al
doilea paragraf (1)].
Deși  articolul  poate  fi  purtat,  de  asemenea,  de
femei care au suferit  o mastectomie, clasificarea
la poziția 9021 , ca aparat de ortopedie sau ca o
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scopuri  estetice)  sau  pentru  introducerea  unei
proteze mamare după mastectomie.
A se vedea imaginile (*1).

parte  sau un accesoriu  al  unei  părți  artificiale  a
corpului,  este  exclusă,  deoarece,  la  momentul
importului, caracteristicile obiective ale produsului
sunt cele ale unui sutien clasificat la poziția 6212
și nu oferă niciun indiciu privind utilizarea finală (în
scopuri estetice sau medicale).
Deschiderile  laterale  nu  permit  clasificarea
sutienului la poziția 9021 , deoarece acestea pot
servi atât la introducerea protezelor mamare după
mastectomie,  cât  și  la  introducerea unor  pernițe
pentru ameliorarea aspectului pieptului (în scopuri
estetice). În mod similar, bretelele late, poziționate
central  deasupra  fiecărui  sân,  reprezintă  o
caracteristică  comună  pentru  sutienele  cu  cupe
mai mari clasificate la poziția 6212 .
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
6212 10 90 ca sutien.

146. 1611/93 din 24.6.1993
(JO L 155, 26.6.1993, 
p. 9)

2 Articol  de  îmbrăcăminte  din  tricot  (85  %
poliamidă,  15  %  elastomer),  lejer,  cu  bretele
subţiri  reglabile,  acoperind  trunchiul  până între
picioare. Acest articol prezintă în partea din faţă
un  tricot  cu  ajur  şi  benzi  elastice  în  jurul
picioarelor  şi  la  spate.  Între  picioare,  articolul
prezintă  o  dublură  din  tricot  de  bumbac  şi  se
închide  cu  ajutorul  a  trei  capse.  Partea
superioară a acestui articol, asemănătoare unui
sutien,  prezintă  armături  de  susţinere.  (A  se
vedea fotografia nr. 525)

6212 90 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  Combinate,  precum şi  cu  textul
codurilor NC 6212 şi 62129000. A se vedea, de
asemenea,  notele  explicative  ale  Sistemului
Armonizat cu privire la poziţia 6212
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147. 559/95 din 13.3.1995 
(JO L 57, 15.3.1995, 
p. 51) modificat prin 
Reg. 1179/2009

Bucată de ţesătură dreptunghiulară, din bumbac
100 %, de dimensiuni 105×180 cm, uşoară, tivită
pe  două  laturi  şi  cu  liziere  din  ţesătură  pe
celelalte două laturi. Această ţesătură are motive
decorative  multicolore,  imprimate  în  partea
centrală,  precum şi  o  imprimare monocoloră  a
marginilor longitudinale (fular).
(A se vedea fotografia nr. 528)

6214 90 00

INIŢIAL:
(Reg.559/95)
6214 90 10

Clasificarea  este  conformă  cu  dispoziţiile  din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 7 din secţiunea
XI, precum şi cu textul codurilor NC 6214, 621490
şi 62149010.
Clasificarea  acestui  articol  ca  obiect  de
îmbrăcăminte de tipul celor menţionate la poziţiile
6201 - 6211 este exclusă,  deoarece nu prezintă
caracteristicile  articolelor  de  îmbrăcăminte  de  la
aceste poziţii
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148. 516/1999 din 9.3.1999
(JO L 61, 10.3.1999, 
p. 16)

10 Mănuşă de hochei pe gheaţă sau de hochei de
iarbă, pentru portar, care se poartă, în general,
pe mâna stângă.
Este vorba despre o mănuşă cu un singur deget
care serveşte la prinderea mingii (sau a pucului).
Este  căptuşită  pe  ambele  părţi  şi  prezintă  o
despărţitură  pentru  degete  la  interior.  O plasă
deasă  alcătuită  din  şnururi  (cod  NC  5607)
separă  degetul  mare  de  cel  arătător.  Dosul
mâinii  este  confecţionat  din  fibre  sintetice  sau
artificiale (tricot). Palma este confecţionată dintr-
un material neţesut din microfibre de poliamidă
care este acoperit pe faţa exterioară de material
plastic.(A se vedea fotografia nr. 572)

6216 00 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1 şi 3 litera (b) de interpretare
a Nomenclaturii  Combinate,  precum şi  cu  textul
codului NC 62160000.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Sistemului Armonizat referitoare la codul NC 9506.
Clasificarea este stabilită în funcţie de materialul
din care este confecţionată palma mănuşii.
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149. 1196/2005 of 
22.7.2005 (JO L 194, 
26.7.2005, p. 9)

O mănuşă făcută în special  din material  ţesut.
Cea mai mare parte din suprafaţa exterioară a
mănuşii, incluzând partea de deasupra (dar nu şi
partea  de  deasupra  degetelor),  încheietura,
partea dintre degete, o parte din degetul mare şi
părţile  laterale,  este  făcută  din  material  ţesut
acoperit în interior de un strat de material plastic
nealveolar.  Palma,  partea  de  dedesubt  a
degetului mare şi a celorlalte degete, precum şi
vârful celor patru degete sunt din material tricotat
acoperit pe partea exterioară cu material plastic
nealveolar. Partea de deasupra degetelor şi de
deasupra  degetului  mare  este  din  material
plastic  alveolar  acoperit  pe  ambele feţe de un
material tricotat. Partea de deasupra degetelor şi
de deasupra degetului mare prezintă porţiuni din
cauciuc la nivelul articulaţiei, precum şi o lamelă
fină din  cauciuc  de-a lungul  părţii  exterioare  a
degetului arătător. La nivelul încheieturii există o
bandă elastică şi un sistem de strângere de tip

6216 00 00 Clasificarea  este  în  conformitate  cu  dispoziţiile
cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textul  codului  NC 62160000.  A se vedea,  de
asemenea,  notele  explicative  din  Sistemul
Armonizat  referitoare  la  regula  generală  de
interpretare 3 litera (b), precum şi la poziţia 6216.
Mănuşa se utilizează în special pentru a menţine
mâinile  calde.  Deoarece  materialul  ţesut
predomină la suprafaţă, contribuind la menţinerea
căldurii  mâinilor,  acesta  îi  conferă  mănuşii
caracterul  esenţial  în  sensul  regulii  generale  3
litera (b). 
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"arici"  (velcro),  iar  la  extremitatea  mănuşii,  un
sistem  de  strângere  cu  cordon.  (a  se  vedea
imaginile nr. 635 A + B)
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150. 926/2004 din 
26.4.2004 (JO L 163, 
30.4.2004, p. 105)
modificat prin Reg. 
441/2013

2 Articol  confecţionat,  cusut  astfel  încât  să
formeze un inel,  alcătuit  dintr-o bandă elastică
acoperită  în  întregime  de  o  ţesătură  (fibre
sintetice sau artificiale).
(elastic de păr)
(a se vedea fotografia nr. 630)

6217 10 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  în  conformitate  cu
nota  7  (f)  din  secţiunea  XI,  precum  şi  în
conformitate cu formularea codurilor  NC 6217 şi
62171000.
Având  în  vedere  natura  sa  textilă,  articolul  în
cauză  se  consideră  un  articol  de  îmbrăcăminte
confecţionat,  precum  şalurile,  eşarfele,  fularele,
cravatele  şi  papioanele,  de exemplu,  şi  care,  în
acest  caz,  nu  este  denumit  sau  inclus  în  altă
parte.
Clasificarea  la  subpoziţia  9615  este  exclusă,
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deoarece articolele încadrate în aceasta sunt,  în
general,  fabricate  din  următoarele  materiale:
plastic,  fildeş,  os,  corn,  carapace  de  broască
ţestoasă,  metal  etc.  A se vedea,  de asemenea,
nota explicativă din SA privind poziţia 9615 (3). 

151. 2018/77 din 
15.01.2017 (JO L 14/3
din 19.01.2018

Un  articol  textil  de  formă  paralelipipedică
(denumit
„protecție de saltea”), confecționat dintr-un
material textil țesut din fibre sintetice (100 %
poliester), lavabil, cu dimensiuni de aproximativ
200 × 60 × 8 cm.
Articolul are un fermoar pe una dintre laturile
lungi, care permite introducerea saltelei.
Tot pe una din laturile lungi este cusut un mâner
confecționat din material textil.
(A se vedea imaginea) (*)

6302 22 90 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale
1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate,
precum și pe baza textului codurilor
NC 6302, 6302 22 și 6302 22 90.
Articolul este confecționat din material lavabil și
are un fermoar care permite scoaterea saltelei în
orice moment, deci poate fi spălat [a se vedea, de
asemenea,  Notele  explicative  ale  Sistemului
armonizat
(NESA) aferente poziției 6302, primul paragraf].
În consecință, are caracteristicile obiective și
proprietățile lenjeriei de pat.
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul
NC 6302 22 90 ca „lenjerie de pat, alta decât cea
tricotată sau croșetată, din fibre sintetice”.
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152. 1966/94 din 28.7.1994
(JO L 198, 30.7.1994, 
p. 103) modificat prin 
Reg. 705/2005

7 Articol confecţionat din pânză cu ţesătura foarte
deasă,  unicoloră  (100  %  bumbac),  de  formă
dreptunghiulară.
Marginile  au  o  întăritură  din  ţesătură  şi  sunt
tivite. Articolul are pe suprafaţa sa un tighel care
formează compartimente interioare. Prezintă, de
asemenea,  două  deschideri  cu  o  lungime  de
aproximativ 10 cm, situate pe una din margini,
care  permit  umplerea  cu  pene,  fulgi  sau  alte
materiale (învelitoare de plapumă cu puf). 

6302 31 00
INIŢIAL:
(Reg.1966/2005)
6302 31 90

Clasificarea  este  conformă  cu  dispoziţiile  din
normele  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 6302, 630231 şi 63023190

153. 338/2006 din 
24.2.2006 (JO L 55, 
25.2.2006, p. 3)
modificat prin Reg. 
441/2013

Articol  confecţionat  din  material  textil  (100  %
bumbac),  nealbit,  dreptunghiular,  cu  o
dimensiune  aproximativă  de  180  ×  90  cm,  cu
marginile tivite pe lăţime şi cu liziere pe lungime.
(lenjerie de pat)

6302 31 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii Combinate, cu nota 7 litera (d) de
la secţiunea XI, cu nota 1 de la capitolul 63 şi cu
textul codurilor NC 6302 şi 63023100.
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(a se vedea imaginea nr. 638) Articolul  este "confecţionat"  în sensul  notei  7 (c)
din  secţiunea  XI,  deoarece  două  din  marginile
acestuia  sunt  tivite.  Având  în  vedere
caracteristicile articolului, faptul că poate fi spălat,
dimensiunile  sale  şi  materialul  din  care  este
confecţionat,  poate  fi  considerat  lenjerie  de  pat
deoarece protejează  salteaua  de  uzura  normală
atunci când este fixat pe lăţime.
În consecinţă, articolul este considerat lenjerie de
pat în sensul codului 63023100 din NC.
A  se  vedea,  de  asemenea,  primul  alineat  şi
punctul  1  din  notele  explicative  ale  SA  privind
poziţia 6302. 

154. 1020/2003 din 
13.6.2003 (JO L 147, 
14.6.2003, p. 10)

Plic unicolor, lavabil (de aproximativ 73 cm × 42
cm),  din  material  textil  matlasat,  cu  mai  multe
straturi,  al  cărui  strat  exterior  este  o  ţesătură
compusă din poliester (65 %), bumbac (25 %) şi
polipropilenă (10 %), cu un strat intermediar din
vată şi  stratul  inferior  compus dintr-un material
neţesut unicolor din polipropilenă 100 %. Plicul
este prevăzut cu o închizătoare cu glisieră, ceea
ce permite umplerea sa.
(Faţă de pernă)
(Vezi fotografia nr. 627)

6302 32 90 Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, conform notelor 2A şi 7
din  secţiunea  XI,  notei  subpoziţiei  2A  din
secţiunea XI,  notei  1 din capitolul  63,  precum şi
conform formulării  codurilor  NC 6302,  630232 şi
63023290.
Este  vorba  de  un  articol  textil  matlasat,  cu  mai
multe straturi, confecţionat dintr-un material de la
poziţia 5811. Vezi şi notele explicative din sistemul
armonizat, poziţia 5811.
Prezentul articol este considerat lenjerie de pat în
sensul codului 6302. Vezi şi notele explicative din
sistemul  armonizat,  codul  6302  alineatul  (1),
conform cărora feţele de pernă se încadrează la
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codul 6302.
Clasificarea la poziţia 9404 (articole de pat) este
exclusă, deoarece acest articol nu este nici umplut
şi  nu  are  nici  garnituri  interioare.  Vezi  şi  notele
explicative  din  sistemul  armonizat,  poziţia  9404
punctul  (B).  De  asemenea,  conform  notelor
explicative  din  sistemul  armonizat,  poziţia  9404
punctul  (e),  feţele  de  pernă  sunt  excluse  de  la
această  poziţie  şi  trebuie  clasificate  la  poziţia
6302. 

155. 546/91 din 5.3.1991 
(JO L 60, 7.3.1991, p. 
12) modificat prin Reg.
705/2005

1 Set care cuprinde:
- un articol dreptunghiular (dimensiuni 183 × 274
cm) confecţionat din pânză (100 % bumbac) ale
cărui  margini  prezintă  tivuri  rotunjite  şi
festonate.În  partea  centrală  şi  în  fiecare  colţ
prezintă incrustaţii din dantelă croşetată, aplicaţii
din ţesătură şi broderii de diferite culori (faţă de
masă);
-  douăsprezece  articole  de  formă  pătrată
(dimensiuni  46  ×  46  cm)  confecţionate  din
acelaşi tip de ţesătură din bumbac. Ele sunt tivite
şi  prezintă într-un singur colţ  unul  din motivele
brodate pe faţa de masă (şervete). 

6302 51 00

INIŢIAL:
(Reg.546/91)
6302 51 90

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 7
din  secţiunea  XI,  cu  nota  1  din  capitolul  63,
precum şi cu textele codurilor NC 6302, 630251 şi
63025190 

156. 546/91 din 5.3.1991 
(JO L 60, 7.3.1991, p. 
12) modificat prin Reg.
1179/2009

2 Set care cuprinde:
- un articol dreptunghiular (dimensiuni 234 × 279
cm) confecţionat din pânză (100 % in) ale cărui
margini  prezintă  tivuri  rotunjite  şi  festonate.Pe
întreaga suprafaţă prezintă broderii,  dintre care
un mare număr sunt ajurate (faţă de masă);
-  douăsprezece  articole  de  formă  pătrată
(dimensiuni  41  ×  41  cm)  confecţionate  din

6302 59 10

INIŢIAL:
(Reg.546/91)
6302 52 00

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 7
din  secţiunea  XI,  cu  nota  1  din  capitolul  63,
precum  şi  cu  textele  codurilor  NC  6302  şi
63025200 
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acelaşi  tip  de ţesătură din  in.  Prezintă margini
tivite,  precum  şi  o  broderie  ajurată
asemănătoare cu cele care apar într-un singur
colţ pe faţa de masă.

157. 92/97 din 20.1.1997 
(JO L 19, 22.1.1997, 
p. 1)
modificat prin Reg. 
1179/2009

3 Burete  pentru  masaj  din  material  tricotat  din
sisal,  care  are  o  parte  centrală  din  material
plastic  spongios,  de formă paralelipipedică  (cu
dimensiunile  14 × 9  ×  5 cm),  destinat  masării
corpului, cu un dispozitiv care permite agăţarea
sa.
(Articol de toaletă)
(A se vedea fotografia nr. 549)

6302 99 90

INIŢIAL:
Reg. 92/97:
6302 99 00

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1,  3  litera  (b)  şi  6  de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textul codurilor NC 6302 şi 63029900.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Sistemului Armonizat privind poziţia 6302

158. 92/97 din 20.1.1997 
(JO L 19, 22.1.1997, 
p. 1) modificat prin 
Reg. 1179/2009

4 Tampon pentru masaj, care are o parte centrală
din material plastic spongios, învelit  pe una din
feţe cu un material tricotat din sisal şi pe cealaltă
cu  un  material  buclat  tricotat  din  bumbac,
destinat masării corpului. Acest articol prezintă,
de  asemenea,  o  bandă  elastică  care  permite
utilizarea sa.
(Articol de toaletă)
(A se vedea fotografia nr. 552)

6302 99 90

INIŢIAL:
Reg. 92/97:
6302 99 00

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1,  3  litera  (b)  şi  6  de
interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate,  cu nota
de la subpoziţia 2.A. din secţiunea XI, precum şi
cu textul codurilor NC 6302 şi 63029900.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Sistemului Armonizat privind poziţia 6302
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159. 92/97 din 20.1.1997 

(JO L 19, 22.1.1997, 
p. 1) 
modificat prin Reg. 
1179/2009

5 Bandă pentru masaj (cu dimensiunile 60 × 12 ×
2  cm),  tricotată,  din  ramie  (predominantă  în
greutate)  şi  din  bumbac,  care  are  o  parte
centrală din material plastic spongios, destinată
masării  corpului.  Prezintă,  la  extremităţi,  două
sfori din material textil, necesare utilizării sale.
(Articol de toaletă)
(A se vedea fotografia nr. 553)

6302 99 90

INIŢIAL:
Reg. 92/97:
6302 99 00

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1,  3  litera  (b)  şi  6  de
interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate,  cu nota
de la subpoziţia 2.A. din secţiunea XI, precum şi
cu  textul  codurilor  NC  6302  şi  63029900.  A  se
vedea,  de  asemenea,  notele  explicative  ale
Sistemului Armonizat privind poziţia 6302.

160. 1054/97 din 11.6.1997 7 Bandă pentru masaj (cu dimensiunile de 70 x 12 6302 99 90 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
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(JO L 154, 12.6.1997, 
p. 14) 
modificat prin Reg. 
1179/2009

x 1  cm),  din  sisal,  prevăzută  la  extremităţi  cu
două  mânere  din  lemn  care  permit  utilizarea
acesteia pentru masaj corporal.
(Articol de toaletă)
(A se vedea fotografia nr. 554)

INITIAL:
(Reg. 1054/97):
6302 99 00

în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 6302 şi 63029900.
A  se  vedea  şi  notele  explicative  ale  Sistemului
Armonizat referitoare la poziţia 6302.

161. 2016/137 din 
26.01.2016 (JO L 27, 
3.2.2016, p. 1-4)

Un articol care constă într-o bucată 
dreptunghiulară de material textil transparent, 
tricotat cu ochiuri mici, din fibre sintetice, o șină 
din plastic și un mecanism de rulare din plastic și
metal.

La unul dintre capete, materialul textil este prins 
de mecanismul de rulare conceput pentru a fi 
fixat permanent pe panoul portierei unui anumit 
model de autovehicul. La celălalt capăt, 
materialul textil este prins de o șină din plastic, 
care are un mecanism de fixare ce permite 
atașarea de cadrul ferestrei unui autovehicul 
atunci când materialul este derulat, asigurând 
protecție împotriva soarelui. Acest articol nu 
acoperă complet panoul ferestrei.

(A se vedea imaginile)   (  1  )  

6303 12 00 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor 
generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii 
combinate (RGI), a notei 7(f) la secțiunea XI, 
precum și pe baza textului codurilor NC 6303, 
6303 12 și 6303 12 00.

Clasificarea la codul NC 8708 29 90, ca parte sau 
accesoriu al caroseriilor pentru autovehicule de la 
poziția 8703, este exclusă, deoarece articolul nu 
este indispensabil pentru funcționarea 
autovehiculului, nu îl adaptează pentru o anumită 
utilizare, nu extinde gama de utilizări și nici nu 
facilitează efectuarea unei anumite operațiuni care
are legătură cu funcția principală (a se vedea 
cauza C-152/10, Unomedical, 
ECLI:EU:C:2011:402, punctele 29 și 36).

Datorită faptului că articolul este conceput pentru 
a fi prins permanent pe panoul portierei unui 
anumit autovehicul (există o fantă în panoul 
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portierei) și că nu poate fi scos și prins pe un alt 
panou de fereastră, articolul este un stor de 
interior de la poziția 6303. În plus, alte articole 
similare, cum ar fi storurile de interior pentru 
ferestrele din vagoanele de cale ferată, sunt de 
asemenea incluse la poziția 6303 (a se vedea, de 
asemenea, Notele explicative la Sistemul 
armonizat aferente poziției 6303, primul paragraf, 
punctul 2).

Articolul este un stor din material textil de la 
secțiunea XI, și nu un stor din plastic de la 
subpoziția 3925 30 00, deoarece materialul plastic
este folosit doar în scopul prinderii.

Articolul este asamblat din părți de material textil, 
plastic și metal. Prin urmare, este un articol 
confecționat.

În  consecință,  articolul  trebuie  clasificat  la  codul
NC 6303 12 00, ca storuri de interior tricotate din
fibre sintetice.
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162. 297/2012 din 2.4.2012
(JO L 99, 5.4.2012, p. 
9) 
modificat prin Reg. 
441/2013

Un  articol  de  formă  dreptunghiulară  cu
dimensiuni de aproximativ 60 × 300 cm, format
din două straturi (un strat de material textil şi un
strat de hârtie) care sunt îmbinate prin lipire şi au
o grosime totală de aproximativ 0,26 mm.
Stratul  de material  textil  este compus din fibre
sintetice (de poliester) neţesute şi are o grosime
de  aproximativ  0,18  mm  şi  o  greutate  de
aproximativ  48,3  g/m2.  Stratul  de  hârtie  are  o
grosime de aproximativ 0,08 mm şi o greutate de
aproximativ 20,9 g/m2.
Partea  vizibilă  a  stratului  de  hârtie  are  un
imprimeu  discret  şi  patru  sfori  de  bumbac
(împletite)  lipite  vertical  pe  toată  lungimea.  Pe
aceeaşi  parte,  există  nişte  beţe  subţiri  de
bambus  dispuse  orizontal  pe  toată  lăţimea
articolului, la intervale de aproximativ 4 cm.
Articolul  poate  fi  utilizat  în  diverse  scopuri,  de
exemplu  ca  stor,  ca  panou  despărţitor,  ca
element de acoperire a spaţiilor de depozitare şi
ca înlocuitor al unei uşi.
(stor)
(A se vedea fotografia nr. 657)

6303 92 10 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(b)  şi  6  pentru  interpretarea
Nomenclaturii combinate, a notei 1 la capitolul 63,
a  notei  7(f)  la  secţiunea  XI  şi  pe  baza  textului
codurilor NC 6303, 630392 şi 63039210.
Materialul  textil  neţesut  reprezintă  elementul
distinctiv al articolului, pentru că prezenţa sa este
predominantă din punctul de vedere al cantităţii şi
al  greutăţii  şi  pentru  că  are  un  rol  important  în
utilizarea  articolului  [a  se  vedea  şi  notele
explicative  la  sistemul  armonizat  în  ceea  ce
priveşte regula  generală  pentru interpretare  3(b)
punctul  VIII].  Mai  precis,  dacă  materialul  textil
neţesut  cu  rol  de  întărire  ar  lipsi,  utilizarea
determinată  nu  ar  fi  posibilă.  Prin  urmare,  se
exclude clasificarea la  capitolul  48 ca articol  din
hârtie.
Deoarece  articolul  este  compus  din  două
materiale  îmbinate  prin  lipire  (materialul  textil
neţesut  din  poliester  şi  hârtia),  se  consideră  că
articolul  este un articol  confecţionat din textile în
sensul notei 7(e) la secţiunea XI.
Deoarece beţele subţiri  de bambus sunt lipite  la
intervale de aproximativ 4 cm, se consideră că au
exclusiv o funcţie ornamentală şi nu contribuie la
întărirea  articolului.  Prin  urmare,  se  exclude
clasificarea la capitolul 46 ca articol din bambus.
Datorită  dimensiunii  sale,  a  faptului  că  poate  fi
ajustat  la  lungimea dorită prin  simpla tăiere şi  a
faptului că poate fi utilizat în mai multe scopuri pe
care le-ar  putea îndeplini  o  perdea,  articolul  are
caracteristicile obiective ale unei perdele sau ale
unui stor de interior.
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Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
63039210 ca perdea sau ca stor  de interior  din
fibre sintetice. 

163. 2320/2015 din 
8.12.2015 (JO L 328, 
12.12.2015, p. 62-64)

Un articol constând dintr-o țesătură transparentă
lucioasă (100 % poliester), cu un ornament 
brodat la mașină, prezentat pe rulouri cu 
lungimea de 300 cm.

Una dintre cele două margini longitudinale ale 
articolului este finisată cu o cusătură interlock și 
prezintă un fir de plumb acoperit cu o țesătură, 
care este introdus în canalul cusăturii. Marginea 

6303 92 90 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor 
generale 1, 2(a) și 6 de interpretare a 
Nomenclaturii combinate, a notei 7(d) la secțiunea
XI și a textului codurilor NC 6303, 6303 92 și 6303
92 90.

Articolul are caracteristicile esențiale ale unei 
perdele finite de la poziția 6303, deoarece el este, 
în mod clar, adecvat pentru a fi transformat într-o 
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opusă prezintă o lizieră cu țesătura deasă, care 
împiedică destrămarea țesăturii, iar capetele 
bătăturii depășesc marginea țesăturii, formând 
franjuri.

Lungimea țesăturii tăiate din rulou corespunde 
lățimii viitoarei perdele. Această țesătură este 
transformată într-o perdea prin simpla ei tăiere la
lungimea dorită, de-a lungul marginii care 
prezintă liziera cu țesătură deasă și prin tivirea 
acestei părți și a celor două părți care au fost 
tăiate din rulou. Marginea finisată cu cusătura 
interlock constituie baza perdelei și rămâne așa 
cum se prezenta pe rulou.

(A se vedea imaginile)   (  1  )  

(  1  )    Imaginile au caracter pur informativ.

perdea, prin câteva operațiuni minore. Odată ce 
țesătura este tăiată din rulou, este necesară doar 
operațiunea minoră constând în simpla ei tăiere la 
lungimea dorită și în executarea tivului (a se 
vedea, de asemenea, Notele explicative la 
Sistemul armonizat aferente poziției 6303, al 
doilea alineat).

Articolul nefinit este considerat confecționat, 
deoarece el prezintă deja o margine tivită 
(marginea finisată cu cusătura interlock).

Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
6303 92 90, ca „Perdele din fibre sintetice”.

164. 3295/93 din 
26.11.1993 (JO L 296,
1.12.1993, p. 43)
modificat prin Reg. 
441/2013

2 Perdea  confecţionată  din  broderie,  a  cărei
ţesătură  de  bază,  care  reprezintă  90,2  %  din
greutatea totală, este compusă din 52,7 % in şi
47,3 % bumbac. Partea brodată, care reprezintă
9,8  %  din  greutatea  totală,  este  compusă  din
bumbac 100 %. 

6303 99 90  Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  7  (d)  şi  cu
nota de la subpoziţia 2 B (c) de la secţiunea XI, cu
nota  1  de  la  capitolul  63,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 6303, 630399 şi 63039990. 
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165. 651/2007 din 8.6.2007
(JO L 153, 14.6.2007, 
p. 3)

3 Articol de mobilier din materiale textile, destinat
a  fi  utilizat  la  autovehicule.  El  este  conceput
pentru a fi pus pe scaunele autovehiculelor şi se
compune  dintr-un  material  multistratificat,
straturile  exterioare  fiind  constituite  dintr-o
ţesătură  (bumbac),  şi  stratul  median  dintr-un
material  neţesut,  care  serveşte  ca  strat  de
umplere.
(Acoperitoare pentru scaun)
(A se vedea fotografia nr. 642)

6304 92 00 Clasificarea  este  determinată  prin  aplicarea
dispoziţiilor  Regulilor  generale  1  şi  6  pentru
interpretarea  Nomenclaturii  Combinate  şi  a
textului  codurilor  NC  6304  şi  63049200.  A  se
vedea  notele  explicative  ale  SA  privitoare  la
poziţia  6304,  conform  cărora  poziţia  în  cauză
include articolele de mobilier din materiale textile
folosite  la  autovehicule.  Acest  articol  nu  este  o
parte,  ci  un  accesoriu  al  scaunului  unui
autovehicul  şi,  în  consecinţă,  el  nu  poate  fi
clasificat  la  poziţia  9401.  A  se  vedea  şi  notele
explicative  ale  SA,  privitoare  la  poziţia  9401,
"părţi".  Deoarece  acest  articol  aste  conceput
pentru a fi  utilizat  la autovehicule,  el nu poate fi
considerat  ca fiind un articol  de pat  sau articole
similare;  din  acest  motiv,  poziţia  9404  este
exclusă. 

166. 2019/612 din 
09.04.2019 (JO 
L105/5 din 
16.04.2019)

1.  Articol  confecționat  din  material  textil  țesut
(bumbac),  sub forma unui  turn,  susținut  de un
cadru metalic care trebuie să fie amplasat lângă
un pat suspendat la una dintre deschizături și să
fie atașat  cu șuruburi  de pat.  Nu este de sine
stătător și nu poate fi deplasat. Are deschizături
sub formă de decupaje care reprezintă uși sau
ferestre.  Este  decorat  pentru  a  se  asorta

6304 92 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  3  litera  (b)  și  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate,  precum  și  pe  baza
textului codurilor NC 6304 și 6304 92 00. Articolul
nu este conceput, în principal, ca obiect de joacă
pentru copii,  deoarece nu poate fi deplasat și nu
este un cort de jucărie [a se vedea, de asemenea,
Notele  explicative  ale  Sistemului  armonizat
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decorului  din  camera  copilului.  A  se  vedea
imaginea(*)

(NESA) aferente poziției 9503 (D) primul paragraf
(xxiii)].  Având  în  vedere  caracteristicile  sale
obiective (instabilitate, construcție, ferestre înalte,
necesitatea  de  a  fi  atașat  prin  intermediul  unor
șuruburi),  articolul  nu  are  rol  de  jucărie,  ci  mai
degrabă  servește  unor  scopuri  decorative.  În
consecință,  clasificarea  la  poziția  9503  ca  „alte
jucării” este exclusă. Este un articol decorativ din
material  textil  pentru  camera  copilului  (a  se
consulta,  de  asemenea,  NESA  aferente  poziției
6304).  Prin  urmare,  acesta  trebuie  clasificat  la
codul  NC  6304  92  00  ca  alte  articole  pentru
mobilier,  cu  excepția  celor  de  la  poziția  9404,
altele  decât  cele  tricotate  sau  croșetate,  din
bumbac.

167. 2019/612 din 
09.04.2019 (JO 
L105/5 din 
16.04.2019)

2. Articol  confecționat  din  material  textil  țesut
(bumbac)  și  conceput  a  fi  întins  de  la  un  pat
suspendat  până  la  podea  pentru  a  crea  un
spațiu acoperit sub pat. Are o deschidere fie sub
formă de  decupaj  sub  forma unei  uși,  fie  sub
forma unei fante în materialul textil. Este decorat
pentru  a  se  asorta  decorului  din  camera
copilului. A se vedea imaginea(*)

(*) Imaginea are caracter pur informativ. 

6304 92 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  precum și  pe  baza  textului  codurilor
NC  6304  și  6304  92  00.  Articolul  nu  este
conceput,  în principal,  ca obiect  de joacă pentru
copii,  deoarece acoperă spațiul de sub pat [a se
vedea,  de  asemenea,  NESA  aferente  poziției
9503  (D)  primul  paragraf].  În  consecință,
clasificarea  la  poziția  9503  ca  „alte  jucării”  este
exclusă. Este un articol decorativ din material textil
pentru  camera  copilului  (a  se  consulta,  de
asemenea,  NESA  aferente  poziției  6304).  Prin
urmare, acesta trebuie clasificat la codul NC 6304
92 00 ca alte articole pentru mobilier, cu excepția
celor de la poziția 9404, altele decât cele tricotate
sau croșetate, din bumbac.
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168. 1562/95 din 29.6.1995
(JO L 150, 1.7.1995, 
p. 16) modificat prin 
Reg. 1179/2009

Piese  din  pânză  de  bumbac  de  dimensiune
mare,  confecţionată  pe  orizontală  dintr-o
ţesătură grea impermealizabilă, uşor fasonată în
partea din faţă, precum şi  în partea din spate,
destinată la acoperirea părţii  superioare a unei
remorci  de  vehicul.  Aceste  articol  este  tivit  pe
toate marginile şi dotat cu fâşii şi agăţători care
permit  fixarea  sa  de  vehicul.  Acest  produs
prezintă margini laterale de 16 cm (prelată).
(A se vedea schiţa nr. 539)

6306 19 00

INIŢIAL:
(Reg.1562/95)
6306 11 00

Clasificarea  se  face  conform  dispoziţiilor  din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  formulării
codurilor NC 6360 şi 63061100.
A se vedea, de asemenea, notele explicative ale
sistemului armonizat privind poziţia 6306. 

169. 652/2007 din 8.6.2007
(JO L 153, 14.6.2007, 
p. 6)

2 O aşa numită "saltea autogonflabilă",  destinată
utilizării în aer liber, cu următoarele dimensiuni:
185 cm (L), 66 cm (l) şi 3,8 cm (H).
Suprafaţa  exterioară  a  articolului  constă  într-o
ţesătură  textilă  din  fibre  sintetice,  căptuşită  la
interior cu material plastic. Aceasta incorporează
o foaie (cu o grosime de aproximativ 3,5 cm) din
spumă poliuretanică cu celule deschise.
Suprafaţa  exterioară  a  articolului  măreşte

6306 40 00  Clasificarea  este  determinată  de  dispoziţiile
Regulilor  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate  şi  de  textele  poziţiei
6306 şi subpoziţiei 63064000.
Datorită caracteristicilor  sale obiective  (aderenţă,
rezistenţă  la  murdărire,  rezistenţă  la  uzură)  şi
datorită  faptului  că  este  destinat  utilizării  în  aer
liber, produsul este un articol pentru camping.
Produsul  este  exclus  din  capitolul  94,  deoarece
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aderenţa cu alte produse (de exemplu, saci de
dormit) şi este durabilă, rezistentă la murdărire,
umezeală şi înţepături.
Este prevăzută cu o valvă care permite aerului
să intre, când este derulată, şi să iasă, în timp ce
este rulată. 

este o saltea pneumatică [a se vedea nota 1a) din
capitolul 94].
Produsul  se  clasifică  la  subpoziţia  63064000  ca
articol  pentru  camping,  deoarece  este  o  saltea
pneumatică din material textil.

170. 670/2013 din 
09.07.2013 (JO L 193,
16.07.2013, p. 2-3)

ABROGAT prin 
REGULAMENTUL DE
PUNERE ÎN 
APLICARE (UE) 
2019/1391 AL 
COMISIEI din 6 
septembrie 2019 (JO 
L 233/1 din 
10.09.2019)

Articol compus din mai multe panouri textile cu
ţesătură deasă (pânză), cusute împreună pentru
a forma o "formă" tridimensională, cu dimensiuni
de aproximativ 2,70 × 2,70 × 1,60 m, având, pe
fiecare  latură,  o  bordură  decorativă  cu  un  tiv
cusut de-a lungul marginii.  Pe interiorul fiecărui
colţ  există  un  mic  buzunar  pentru  fixarea
articolului pe un cadru. Articolul este prevăzut şi
cu legături textile de-a lungul cusăturilor pentru
fixarea de un cadru.
Articolul este prezentat fără cadru, picioare sau
accesorii.

6306 90 00 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1,  2  litera  (a)  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate,  precum  şi  pe  baza
textului de la codurile NC 6306 şi 63069000.
Poziţia  6306  acoperă  o  serie  de  articole  textile
fabricate, în general,  din pânză tare, cu ţesătură
deasă  (a  se  vedea,  de  asemenea,  notele
explicative la Sistemul armonizat aferente poziţiei
6306, primul paragraf).
Având  în  vedere  caracteristicile  sale  obiective
(construcţia  tridimensională,  materialul  utilizat,
dimensiunea,  finisajele),  acest  articol  este
conceput să fie folosit în aer liber drept umbrar.
Articolul  este  prezentat  fără  cadru,  picioare  sau
accesorii,  însă  are  caracterul  esenţial  al  unui
umbrar  folosit  în  aer  liber  (de  exemplu,  este
prevăzut  cu  un  acoperiş  din  pânză  care  oferă
protecţie  faţă  de  elementele  naturii)  în  sensul
regulii generale de interpretare 2 litera (a).
Clasificarea drept cort la subpoziţia 63062200 sau
63062900 este exclusă, deoarece articolul nu are
laturi  sau  pereţi,  care  să permită  formarea  unei
incinte  (a  se  vedea,  de  asemenea,  notele
explicative la Sistemul armonizat aferente poziţiei
6306 punctul 4).
În  consecinţă,  articolul  trebuie  clasificat  la  codul
NC 63069000 ca "alte articole de camping". 
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171. 1218/1999 din 
14.6.1999 (JO L 148, 
15.6.1999, p. 9)
modificat prin Reg. 
441/2013

6 Pavilion  de  gradină  (dimensiuni  3  m  x  3  m)
compus  dintr-un  acoperiş  de  ţesătură  groasă
(100 % bumbac). Acest articol este prezentat cu
ţăruşi de metal destinaţi să constituie armătura şi
întinzătoare care permit fixarea de sol.
Ţesătura  formează  acoperişul  articolului  şi
acoperă cei patru ţăruşi.
(A se vedea fotografia nr. 588)

6306 90 00

INITIAL:
(Reg. 
1218/1999)
6306 91 00

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1, 3(b) şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii  Combinate, cu nota 1 din capitolul
63, precum şi cu textul codurilor NC 6306 şi   6306
90 00.
Dat fiind că acest articol este deschis în cele patru
părţi, el nu poate fi considerat cort. 

172. 471/2002 din 
15.3.2002 (JO L 75, 
16.3.2002, p. 13)
modificat prin Reg. 
441/2013

5 Articol  confecţionat,  de  formă  dreptunghiulară
(dimensiuni  aproximative:  110  ×  160  cm),  din
material textil (100 % bumbac), fixat în cele două
capete  pe  lăţimea  ţesăturii,  la  fiecare
extremitate,  de  o  bară  din  lemn  (lungime
aproximativă:  110 cm) cu ajutorul  unor  coarde
împletite.  Coardele  de  lungimi  diferite  imprimă
părţii din ţesătură o formă asimetrică. Deasupra
barei  din  lemn,  articolul  este  prevăzut  cu  un
element  de  fixare  format  din  două  coarde
împletite  şi  un inel  metalic,  care permit  fixarea
articolului de un cârlig, de exemplu. Acest articol
nu prezintă o parte de şezut clar definită.
(Articol similar cu un hamac)
(A se vedea fotografia nr. 617)

6306 90 00

INITIAL:
(Reg. 471/2002)
6306 91 00

Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  conform notelor  7(f)  şi
8(a)  din  secţiunea  XI,  notei  1  din  capitolul  63,
precum şi conform formulării codurilor NC 6306 şi
6306 90 00.
Celelalte  articole  textile  confecţionate  aparţin
capitolului  63  în  conformitate  cu  nota  8(a)  din
secţiunea XI şi cu nota 1 din capitolul 63.
Conform  regulilor  generale  1  şi  6,  articolul  se
clasifică  drept  articol  de  campare,  deoarece  -
conform  caracteristicilor  sale  obiective  -  este
format dintr-o piesă dreptunghiulară confecţionată
din material textil, suspendată de fiecare capăt cu
ajutorul unor coarde împletite, şi ia forma corpului
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persoanei  care  se  aşază  sau  se  întinde  în  el,
neavând  o  parte  de  şezut  bine  definită.  Acest
articol poate fi folosit în interior sau în exterior. În
consecinţă, articolul se clasifică - sub acelaşi titlu
ca  şi  un  hamac  -  drept  "articol  de  campare"  la
poziţia  6306.  A  se  vedea  notele  explicative  din
sistemul  armonizat  privind  poziţia  6306  punctul
(5), conform cărora articolele de campare includ,
printre  altele,  hamacurile.  De  altfel,  notele
explicative  din  sistemul  armonizat  privind  poziţia
9403  (alte  obiecte  de  mobilier)  litera  (e)  exclud
hamacurile  de la  poziţia  9403 şi  le  clasifică  -  în
funcţie de materialul din care sunt confecţionate -
la poziţiile 6306 sau 5608 (plase confecţionate).

173. 2019/926 din 
03.06.2019 (JO L 
148/16 din 
06.06.2019)

Un articol care măsoară aproximativ 160 × 54 ×
38 cm și cântărește aproximativ 1,5 kg, alcătuit
din  două  straturi  de  material  textil  asamblate
împreună  și  o  capitonare  pe  interior  din
poroplast.  Partea  interioară  a  țesăturii  textile
este acoperită  cu material  plastic.  Articolul  are
un  suport  pentru  spate  care  constă  dintr-un
cadru  flexibil  de  tije  metalice  care  este  parțial
integrat  în  articol.  Un buzunar  de stocare este
cusut  pe  marginea  suportului  pentru  spate.
Suportul pentru spate poate fi reglat în înălțime
cu ajutorul unei curele cu o cataramă din plastic.
Articolul poate fi pliat pentru a fi transportat sau
stocat.  Are  o  curea  de  transport  cusută  la
colțurile superioare ale suportului pentru spate și
mai  multe  benzi  de  tip  „velcro”  pentru  fixarea
suportului  pentru  spate  în  timpul  transportului
sau al  depozitării  pe suprafața de șezut întins.
Este prezentat ca o saltea de camping sau ca o

6306 90 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  (RGI)  1,  3(b)  și  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate,  precum  și  pe  baza
textului codurilor NC 6306 și 6306 90 00. Datorită
materialului textil care constituie partea principală
a  suprafeței,  materialul  textil  conferă  articolului
caracterul său esențial  în sensul regulii  generale
de  interpretare  3(b).  Având  în  vedere
caracteristicile  sale  obiective  (ușor,  acoperit  cu
material  plastic  pentru  protecție,  instalat  și
împachetat rapid și ușor de transportat), articolul
este conceput pentru uz în exterior,  de exemplu
pe  terenuri  de  camping,  la  plajă  etc.  și  pentru
utilizare  temporară  (a  se  vedea,  de  asemenea,
Notele  explicative  la  Nomenclatura  combinată
pentru  subpoziția  6306  90  00).  Clasificarea
articolului  la  poziția  9404  ca  articol  de  pat  sau
articole similare, cum ar fi salteaua, este exclusă,
deoarece  articolul  nu  este  conceput  pentru

173



crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI

(EEC)/(EC)/(EU) NR/
DATĂ N

R
. 

C
R

T
/ A

N
E

X
A

DESCRIEREA MĂRFURILOR
CLASIFICARE

COD NC
MOTIVE

(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

saltea de plajă. A se vedea imaginea(*). garnisirea unui pat și nu este similar cu salteaua
sau  cu  alte  articole  similare.  În  consecință,
articolul trebuie clasificat la codul NC 6306 90 00
ca „alte articole de camping”.

174. 1017/2002 din 
13.6.2002 (JO L 155, 
14.6.2002, p. 23)

1 Pânză ţesută strâns, subţire, 100 % poliester, cu
dimensiuni aproximative de 21 cm × 21 cm. Cele
patru margini sunt fixate la cald
(lavetă)
(fotografia nr. 620)

6307 10 10 Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  conform  notei  de  la
subpoziţia  7  (c)  din  secţiunea  XI,  notei  1  din
capitolul 63, precum şi conform formulării codurilor
NC 6307, 630710 şi 63071010
Având în vedere că marginile sunt fixate la cald,
articolul este considerat ca fiind confecţionat.
A se vedea, de asemenea, notele explicative din
SA privind secţiunea XI, generalităţi  (II), "Articole
confecţionate"  punctul  3  A  se  vedea,  de
asemenea,  notele  explicative  din  SA  privind
poziţia 6307, punctul 1 

175. 873/2011 din 
27.7.2011 (JO L 227, 
2.9.2011, p. 5)
modificat prin Reg. 
441/2013

Un  produs  compus  alcătuit  dintr-un  burete  de
plastic celular (poliuretan) (11,5 cm × 8,2 cm ×
1,1cm) şi o ţesătură tricotată din poliester, care
acoperă buretele.
Ţesătura  este  făcută  din  fire  texturate  de
poliesteri  şi  din  fibre  de  poliester  acoperite  cu

6307 10 10 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(b)  şi  6  pentru  interpretarea
Nomenclaturii combinate, a notei 7(f) la secţiunea
XI,  a  notei  1  la  capitolul  63  şi  pe  baza  textului
codurilor NC 6307, 630710 şi 63071010.
Articolul este un produs compus în sensul regulii
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aluminiu (produse prin procesul de metalizare în
vid),  împletite împreună. Buretele este introdus
în întregime în ţesătură.
(articol de întreţinere)
(A se vedea fotografiile nr. 656 A şi 656 B)

generale  de interpretare 3(b),  deoarece buretele
este fixat de materialul textil, formând astfel un tot
inseparabil.  [A  se  vedea,  de  asemenea,  Notele
explicative  la  Sistemul  Armonizat  pentru  regula
generală de interpretare 3 (b) (IX)].
Ţesătura, care este un articol textil, este un articol
confecţionat, în sensul notei 7(e) la secţiunea XI,
deoarece  ţesătura  tricotată  este  asamblată  prin
lipire.  În  plus,  faptul  că  un  burete  este  introdus
într-un  articol  textil  confecţionat  face ca  întregul
articol  să  fie  unul  confecţionat.  Astfel,  articolul
intră sub incidenţa subcapitolului I din capitolul 63
în baza notei 1 la capitolul 63.
Atât  materialul  tricotat,  cât  şi  buretele  prezintă
caracteristicile  obiective  ale  articolelor  destinate
curăţării  cu  apă  şi  detergenţi.  Totuşi,  suprafaţa
aspră  a  ţesăturii  tricotate  îi  conferă  articolului
caracterul  esenţial  în  sensul  regulii  generale  de
interpretare  3(b),  întrucât  datorită  acestei
suprafeţe  aspre  articolul  este  destinat  curăţării
unor pete uscate de pe suprafeţe netede. Buretele
contribuie  numai la  creşterea capacităţii  ţesăturii
de  a  absorbi  apa  şi  detergentul.  Caracterul
esenţial  al  produsului  compus  este  astfel
determinată de materialul textil.
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
63071010, drept articol de întreţinere tricotat. 

176. 1911/92 din 9.7.1992 
(JO L 192, 11.7.1992, 
p. 23)

8 Articol confecţionat din tricot elastic care strânge
glezna şi  o parte a labei  piciorului,  prezentând
un  orificiu  la  nivelul  călcâiului.  Extremităţile  şi
marginile orificiului sunt prevăzute cu o bandă de
cauciuc care strânge călcâiul  (gleznieră) (A se
vedea fotografia 469)

6307 90 10 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  combinate,  cu  nota  1  (b)  de  la
capitolul  90,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC
6307, 630790 şi 63079010.
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177. 1911/92 din 9.7.1992 
(JO L 192, 11.7.1992, 
p. 23)

9 Articol confecţionat din cauciuc alveolar, acoperit
pe  fiecare  faţă  cu  un  tricot  care  strânge
genunchiul şi o parte a piciorului, prezentând un
orificiu la nivelul rotulei. Prezintă, de asemenea,
în  partea  posterioară,  o  bandă  elastică  ce
acoperă  cusătura  (genunchieră).  (A  se  vedea
fotografia 502)

6307 90 10 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  combinate,  cu  nota  1  (b)  de  la
capitolul  90,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC
6307, 630790 şi 63079010.

178. 834/95 din 12.4.1995 
(JO L 84, 14.4.1995, 
p. 1)

Articole confecţionate (genunchiere) din material
tricotat, cauciucat, care ţin strâns genunchiul şi o
parte  din  gambă,  având  un  orificiu  la  nivelul

6307 90 10 Clasificarea  este  conformă  cu  dispoziţiile  din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
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rotulei  şi  un  altul  mai  mic  în  spatele
genunchiului,  la  nivelul  îndoiturii  piciorului.
Lateral, mici plăci metalice fixate într-o teacă de
piele au rol de articulaţie. Această genunchieră
poate fi reglată cu ajutorul a două benzi de tip
"velcro" (arici).
(A se vedea fotografia nr. 468)

codurilor NC 6307, 630790 şi 63079010. 

179. 1564/2000 din 
18.7.2000 (JO L 180, 
19.7.2000, p. 5)
modificat prin Reg. 
441/2013

2 Articol textil confecţionat, utilizat ca parasolar, în
formă  de  cap  de  pisică  stilizat,  cu  colţurile
rotunjite, cu dimensiuni de aproximativ 44 cm x
39  cm.Articolul  este  confecţionat  dintr-un
material tricotat transparent, cu ochiuri strânse,
pe care este imprimat un cap de pisică.  Acest
material este întins şi cusut pe cadru flexibil din
sârmă.  În  partea din  mijloc  a materialului  este
aplicată  o  ventuză  din  plastic  care  permite
fixarea parasolarului pe geamuri.
(Alte articole textile confecţionate)

6307 90 10 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 7 litera (f) de la
secţiunea XI, cu nota 1 de la capitolul 63, precum
şi  cu  textul  codurilor  NC  6307,  630790  şi
63079010.  Articolul  nu  poate  fi  considerat  un
accesoriu de autovehicul de la poziţia 8708, ţinând
seama  de  faptul  că,  din  cauza  formei  sale,  nu
acoperă  decât  o  parte  a  geamurilor  şi,  prin
urmare,  nu  poate  fi  destinat  exclusiv  sau  în
principal  folosirii  împreună  cu  articolele  de  la
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(A se vedea fotografia 596) capitolele 86, 87 sau 88.
Acest  articol  nu  se  clasifică  la  poziţiile  6303  şi
6304, întrucât nu este nici jaluzea de interior, nici
articol de mobilier. 

180. 2018/787 din 
25.05.2018 (JO L 
134/1 din 31.05.2018)

Un  articol  (așa-numita  „orteză  cu  șireturi”)
alcătuit  din  mai  multe  fâșii  cusute din  material
textil, cu un orificiu pentru călcâi și degete, tivit în
jurul  deschiderilor  și  a  marginii.  Zona  căputei
este  închisă  printr-o  limbă  confecționată  din
material textil croșetat. Celelalte părți textile sunt
alcătuite din mai multe straturi de material textil
elastic croșetat. O placă din plastic elastic este
fixată pe materialul textil și numai parțial vizibilă
pe fața exterioară a articolului. Placa din material
plastic înconjoară talpa și are ochiuri de-a lungul
căputei  articolului  și  cârlige  pentru  șiret  de-a
lungul axului, permițând strângerea articolului în
jurul  labei  piciorului  și  al  gambei  cu  șireturi
textile. Placa din material plastic oferă articolului
o oarecare stabilitate. Cu toate acestea, ea este
flexibilă  și,  atunci  când  se  strânge  cu  șireturi,

6307 90 10 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(c)  și  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate,  precum  și  pe  baza
textului codurilor NC 6307, 6307 90 și 6307 90 10.
Articolul  nu  poate  fi  adaptat  la  o  infirmitate
specifică  a  unui  pacient,  dar  are  o  utilizare
multifuncțională. El este similar cu un bandaj textil
simplu înfășurat în jurul unui ligament și strâns în
jurul  anumitor  părți  ale  corpului  pentru  a  aplica
presiune  în  vederea  susținerii  vindecării  sau
pentru  a  preveni  alte  vătămări,  asigurând  că
mișcările  nedorite  nu  sunt  efectuate  în  mod
inconștient  ca  mișcări  reflexe  [a  se  vedea,  de
asemenea,  Notele  explicative  la  Nomenclatura
combinată  (NENC)  a  Uniunii  Europene  de  la
subpoziția  9021  10  10,  al  doilea  alineat].  În
consecință, caracteristicile obiective ale articolului

178



crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI

(EEC)/(EC)/(EU) NR/
DATĂ N

R
. 

C
R

T
/ A

N
E

X
A

DESCRIEREA MĂRFURILOR
CLASIFICARE

COD NC
MOTIVE

(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

presează laba piciorului și gamba. Acest articol
este prezentat pentru a fi purtat în interiorul unui
pantof  și  utilizat  ca  bandaj  de gleznă  în cazul
entorselor sau contuziilor gleznei, al ruperilor și
leziunilor ligamentelor, pentru prevenirea acestor
răniri,  precum  și  în  cazul  instabilității  unui
ligament.  Cu  toate  acestea,  articolul  nu  poate
împiedica în totalitate o mișcare specifică a părții
de corp afectate.  În reabilitarea postoperatorie,
acesta facilitează o revenire la capacitatea totală
de suportare a greutății. A se vedea imaginile(*).

nu  fac  ca  articolul  să  se  deosebească  de
suporturile  obișnuite  de  uz  general,  în  special,
având în vedere materialele din care este realizat
(materiale flexibile), metoda de operare (presiunea
realizată  prin  strângere)  sau  adaptabilitatea  la
infirmitățile specifice ale unui pacient (a se vedea,
de asemenea, nota 6 de la capitolul 90, precum și
hotărârea din 7 noiembrie 2002, Lohmann și Medi
Bayreuth,  cauzele  conexe  C-260/00-C-263/00,
ECLI:EU: C:2002:637, punctele 39 și 45). În plus,
articolul  nu  poate  fi  clasificat  ca  „Articole  și
aparate  de  ortopedie”  la  codul  NC 9021  10 10,
deoarece, din cauza elasticității sale, el nu poate
împiedica în totalitate o mișcare specifică a părții
de  corp  afectate,  în  scopul  de  a  exclude  alte
vătămări  (a  se  vedea,  de  asemenea,  NENC  la
subpoziția  9021  10  10,  al  doilea  alineat).  De
exemplu,  în cazul  ligamentelor  rupte,  articolul  ar
trebui  să împiedice  complet  înclinarea laterală  a
articulației gleznei chiar și la alergare sau sărituri.
Cu  toate  acestea,  materialul  textil  și  materialul
plastic flexibil din care este alcătuit articolul nu pot
susține  greutatea  corpului  în  timpul  alergării.
Efectul  dorit  de  aplicare  a  presiunii  este  dat  de
materialul  plastic  și  de  materialele  textile.  Prin
urmare,  ambele  materiale  sunt  la  fel  de
importante,  în  sensul  regulii  generale  3(b)  de
interpretare  a  Nomenclaturii  combinate,  iar
articolul trebuie clasificat la poziția plasată ultima
în ordinea numerotării printre cele susceptibile de
a fi luate în considerare (rubricile 3926 și 6307). În
consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC
6307 90 10, ca „alte articole textile confecționate”.
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181. 471/2002 din 
15.3.2002 (JO L 75, 
16.3.2002, p. 13)

1 Articol din material plastic alveolar cu o grosime
de  aproximativ  4  mm,  de  formă  aproape
dreptunghiulară,  deoarece  prezintă  colţuri
rotunjite (măsurând aproximativ 20 × 24 cm), cu
o  faţă  acoperită  cu  un  material  textil  tricotat
imprimat,  multicolor,  cu  o  grosime  de
aproximativ 0,2 mm.
(Covoraş pentru mouse şi articole similare)
(A se vedea fotografia nr. 618)

6307 90 10 Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, conform notelor 7(a) şi
8(a)  din  secţiunea  XI,  notelor  1  şi  2(a)(5)  din
capitolul  59,  notelor  1  şi  2(a)  din  capitolul  63,
precum şi  conform formulării  codurilor  NC 6307,
630790 şi 63079010.
Se  consideră  că  articolul  este  "confecţionat"  în
sensul notei 7(a) din secţiunea XI, deoarece este
decupat sub o formă care nu este nici pătrată, nici
dreptunghiulară.
Nota 2(a)(5) din capitolul 59 exclude o clasificare
în capitolul  39,  deoarece materialul  textil  tricotat
nu  serveşte  doar  ca  suport.  A  se  vedea,  de
asemenea,  notele  explicative  din  sistemul
armonizat  privind  capitolul  39,  generalităţi
(materiale plastice combinate cu materiale textile)
litera (d).
Conform  notei  8(a)  din  secţiunea  XI,  articolele
confecţionate se încadrează la capitolele 61-63

182. 2020/191 din 
10.02.2020 (JO L 
40/1, 13.02.2020)

Un tub flexibil  format  dintr-un strat  de material
textil sintetic tricotat (85 % nailon, 15 % elastan)
pe  partea  exterioară  și,  pe  partea  interioară,
dintr-o  căptuşeală  asemănătoare  unui  gel,
fabricată  dintr-un  material  plastic  nealveolar.
Acest  tub flexibil  se prezintă în lungimi  diferite
(între 65 și 150 mm) și cu diametre diferite (între
15  și  30  mm).  Produsul  este  prezentat  în
vederea  folosirii  pentru  a  atenua  presiunea  și
durerea cauzată de frecare asupra degetelor, a
unghiilor,  a  degetelor  de  la  picioare  sau  a
unghiilor  de  la  picioare  care  sunt  sensibile.
Lungimea  produsului  poate  fi  adaptată  prin

6307 90 10 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate, a notei 1 de la capitolul 63, precum și
a textului codurilor NC 6307, 6307 90 și 6307 90
10.  Clasificarea  la  poziția  3005  este  exclusă,
deoarece  mărfurile  nu  prezintă  caracteristici  de
vată, tifoane, feșe și articole similare, condiționate
sau  ambalate  pentru  vânzarea  cu  amănuntul  în
scopuri  medicale.  Clasificarea  la  capitolul  39  ca
materiale plastice și articole din materiale plastice
este exclusă, în conformitate cu nota 2 litera (p)
de la capitolul respectiv, deoarece mărfurile sunt
fabricate din țesături  de la poziția 5903 (țesături
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tăiere.  Produsul  este  destinat  vânzării  cu
amănuntul.

impregnate,  îmbrăcate sau acoperite cu material
plastic  sau  stratificate  cu  material  plastic).
Mărfurile  sunt  fabricate  în  stare  finită,  gata  de
utilizare și, ca atare, sunt articole confecționate din
textile,  în  conformitate cu nota 7 litera (b)  de la
secțiunea  XI.  Cu  toate  că  mărfurile  constau  în
țesături  de  la  poziția  5903  (țesături  impregnate,
îmbrăcate  sau  acoperite  cu  material  plastic  sau
stratificate  cu  material  plastic),  clasificarea  la
capitolul 59 este exclusă în conformitate cu nota 8
litera (a) de la secțiunea XI, deoarece capitolul 59
nu  se  aplică  articolelor  confecționate  în  sensul
notei  7  de  la  aceeași  secțiune.  Poziția  6307
cuprinde  alte  articole  confecționate,  din  orice
țesătură, în sensul notei 1 de la capitolul  63, cu
condiția ca acestea să nu fie incluse la alte poziții
din secțiunea XI. De asemenea, include articole a
căror  lungime  poate  fi  adaptată  prin  tăierea  la
lungimea  dorită  și  care  sunt  confecționate  în
sensul notei 7 de la secțiunea XI (a se vedea, de
asemenea,  notele  explicative  la  Sistemul
armonizat  aferente  poziției  6307,  primul  și  al
treilea  paragraf).  Prin  urmare,  mărfurile  trebuie
clasificate  la  codul  NC  6307  90  10,  ca  „alte
articole textile confecționate”.

183. 1171/2012 din 
3.12.2012 (JO L 337, 
11.12.2012, p.9)

Articol  textil  confecţionat  pentru depozitarea de
produse mici.
Articolul este alcătuit din două piese din material
textil  aproape  dreptunghiulare,  tricotate,  de
aceeaşi mărime, care sunt suprapuse şi cusute
una de alta pe trei laturi.
La  capătul  superior,  marginile  sunt  întoarse şi
cusute în aşa fel încât să formeze un tunel, cu

6307 90 10 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  a notelor  7 litera (f)  şi  8 litera (a)  la
secţiunea XI, a notei 1 la capitolul 63 şi pe baza
textului codurilor NC 6307, 630790 şi 63079010.
Articolul  nu  este  conceput  pentru  a  conţine
anumite articole. Nu prezintă o formă specială şi
nici  interior  corespunzător.  Întrucât  din  modul  în
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un  cordon  culisant  şi  un  stopper  care
funcţionează  ca  element  de  strângere.  La
capătul  inferior,  articolul  are  două  margini
rotunjite.
Atunci când este strâns, articolul  ia forma unei
pungi, cu o lungime de aproximativ 12,5 cm şi o
lăţime, măsurată în partea de jos, de aproximativ
6,5  cm  şi  care  se  îngustează  în  partea
superioară.
(A se vedea fotografia nr. 665)

care  este  conceput  articolul  nu  poate  fi  dedus
scopul  căruia  îi  este  destinat,  acest  articol  nu
poate  fi  considerat  "articol  similar"  în  sensul
poziţiei 4202. În consecinţă, clasificarea la poziţia
4202 este exclusă.
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
63079010,  ca  "alt  articol  textil  confecţionat
tricotat".

184. 671/2013 din 
09.07.2013 (JO L 193,
16.07.2013, p. 4-5)

Articol ce constă într-o ţesătură plată, măsurând
aproximativ 26 cm × 32 cm, compusă din diferite
materiale textile, în formă de pasăre.
Partea principală a articolului este alcătuită dintr-
un  singur  strat  de  material  pluşat,  pe  una  din
părţi fiind cusută o aripă în formă de coroană. Pe
cealaltă  parte,  materialul  pluşat  are  aplicată  o
bordură  din  material  textil,  ca  o  panglică.  O
bucată de material  de formă triunghiulară este
cusută de materialul pluşat şi reprezintă ciocul.
Ochii  sunt  imprimaţi  pe  bucăţele  separate  de
material şi două bucăţi de material decupate sub

6307 90 10 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  a notelor  7 litera (f)  şi  8 litera (a)  la
secţiunea XI, a notei de la subpoziţia 2 punctul A
la secţiunea XI, a notei 1 la capitolul 63 şi pe baza
textului codurilor NC 6307, 630790 şi 63079010.
Articolul  nu  este  conceput  special  pentru
amuzamentul  bebeluşilor  sau  al  copiilor  mici,
întrucât nici forma articolului, nici numerotarea ori
etichetele nu sunt recunoscute ca atare de către
aceştia;  el  serveşte  mai  degrabă  la  alinarea
copilului.
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formă  de  picioare  sunt  cusute  de  materialul
pluşat.  O  bucăţică  de  material  textil  decupată
decorativ reprezintă coada.
Pe partea superioară a materialului  pluşat sunt
cusute mai multe bucăţele de material, bucle şi
benzi  din  materiale  textile  numerotate  şi
multicolore.
(a  se  vedea  imaginile  nr.  665  A  şi  665  B)

Prin  urmare,  articolul  nu  poate  fi  clasificat  la
poziţia  9503  ca  "alte  jucării"  (a  se  vedea,  de
asemenea,  Notele  explicative  la  Sistemul
armonizat aferente poziţiei 9503 punctul D primul
paragraf). Prin urmare, articolul trebuie clasificat la
codul NC 63079010 ca "alte articole confecţionate,
tricotate sau croşetate".
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185. 376/2015 din 
23.4.2015 (JO L 111, 
30.4.2015, p.18-20)

Un articol sub formă de manșon, de aproximativ
20 cm lungime, fabricat din material textil tricotat
cu un strat subțire de căptușeală de spumă pe
partea  care  intră  în  contact  cu  palma  mâinii.
Acesta include o atelă palmară din aluminiu ușor
curbată, de aproximativ 2 cm lă țime, care poate
fi îndoită manual, și două stabilizatoare dorsale
flexibile făcute din plastic, de aproximativ 1 cm
lățime. Atela și stabilizatoarele sunt trecute prin
tuburi  cusute  din  material  contrastant,  care  se
întind  pe  toată  lungimea  articolului,  și  pot  fi
înlăturate. 
La  ambele  capete  ale  articolului  există  două
benzi  de  tip  „arici”  (velcro),  de  2  cm  lățime,
pentru  a  potrivi  articolul  pe  mână  și  pe
încheietura mâinii. La mijlocul articolului se află o
bandă  textilă  mai  lată,  de  5  cm  lățime,  cu  o
închizătoare de tip „arici”,  care se înfășoară în
jurul încheieturii mâinii pentru a obține limitarea
dorită a mișcării încheieturii. 

6307 90 10 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(b)  și  6  pentru  interpretarea
Nomenclaturii combinate (RGI) și pe baza textelor
codurilor NC 6307, 6307 90 și 6307 90 10.
Articolul  nu  poate  fi  adaptat  la  o  infirmitate
specifică  a  unui  pacient,  dar  are  o  utilizare
multifuncțională.  În  acest  sens,  articolul  nu
prezintă  caracteristici  care  îl  deosebesc,  prin
modul  de  funcționare  sau  prin  adaptabilitatea  la
infirmitățile  specifice  ale  unui  pacient,  de
suporturile  ordinare  de  uz  general  (a  se  vedea
nota 6 de la capitolul 90, precum și hotărârea în
cauzele  conexate  C-260/00–C-263/00,  Lohmann
GmbH & Co. KG și Medi Bayreuth Weihermüller &
Voigtmann  GmbH & Co.  KG/Oberfinanzdirektion
Koblenz,  ECLI:EU:  C:2002:637).  Clasificarea  la
poziția  9021  ca  articol  sau  aparat  de  ortopedie
este, prin urmare, exclusă. 
Materialul  textil  tricotat  din  care  sunt  confec
ționate  manșonul  și  banda  de  fixare  conferă
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Benzile  textile,  împreună cu atela  din  aluminiu
care poate fi îndoită, fac ca mișcarea încheieturii
mâinii să fie mai dificilă. Flexibilitatea încheieturii
mâinii depinde de gradul de strângere a benzilor.
 Articolul  este  prezentat  ca  stabilizator  pentru
încheietura mâinii. (a se vedea fotografiile A + B)

articolului  caracterul  său  esențial  în  sensul  RGI
3(b), deoarece prezența sa este predominantă din
punctul  de  vedere  al  cantității,  iar  rolul  său  în
raport  cu  utilizarea  articolului  este  important.  În
special, banda textilă de la mijlocul articolului este
esențială  pentru  limitarea  dorită  a  mișcării
încheieturii mâinii. 
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
6307 90 10, ca alt articol confecționat. 

186. 894/2012 din 6.8.2012 Articol  confecţionat,  format  din  10  benzi 6307 90 98 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
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(JO L 264, 29.9.2012, 
p.3)

dreptunghiulare de aproximativ 25 cm lungime şi
2 cm lăţime, din materiale neţesute alcătuite din
filamente  sintetice  (polietilenă),  solidificate  cu
lianţi.  Benzile  sunt  unite  între  ele  pe  toată
lungimea lor prin puncte perforate.
Aversul  benzilor  este  colorat  într-o  singură
culoare,  pe  cea  mai  mare  parte  a  suprafeţei
sale, în timp ce reversul şi capetele benzilor sunt
de  culoare  albă.  Fiecare  bandă  are,  la  unul
dintre  capete,  un  sistem  de  închidere  care
constă, pe avers, dintr-o ştanţare în zigzag, iar
pe revers,  dintr-un strat  de adeziv  acoperit  cu
hârtie  antiaderentă  ce  trebuie  înlăturată  la
închidere.
Pe  aversul  fiecărei  benzi,  chiar  înaintea
sistemului de închidere, dar pe fundalul alb, este
tipărit  un  număr  secvenţial,  cu  caractere  de
culoare neagră, măsurând 5 mm în înălţime.
După separarea de-a lungul punctelor perforate,
fiecare  bandă  devine  o  brăţară  rezistentă  la
rupere.
(A se vedea fotografia nr. 663)

generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate, a notelor 7 litera (b) şi 8 litera (a) de la
secţiunea XI, precum şi pe baza textului codurilor
NC 6307, 630790 şi 63079098.
Caracteristicile obiective ale articolului sunt faptul
că cea mai mare parte a aversului fiecărei benzi
este  colorată  într-o  singură  culoare  şi  faptul  că
numărul secvenţial, de dimensiuni reduse şi destul
de discret, este tipărit într-un loc nesemnificativ şi
devine  aproape  invizibil  în  momentul  în  care
brăţara  este  purtată.  Având  în  vedere  aceste
caracteristici,  utilizarea  primară  a  brăţării  este
identificarea  persoanelor  cu  ajutorul  culorii
acesteia,  în  timp  ce  numărul  secvenţial  este
destinat  unei  utilizări  secundare.  Deoarece
caracterul esenţial şi utilizarea primară a brăţărilor
sunt determinate de culoarea lor şi nu de numărul
tipărit  pe  acestea,  se  exclude  clasificarea
brăţărilor  la  capitolul  49  (a  se  vedea,  de
asemenea,  notele  explicative  ale  Sistemului
Armonizat  aferente  capitolului  49,  Consideraţii
generale,  primul  paragraf).  Articolul  este
confecţionat  din materiale neţesute, clasificate la
poziţia 5603. Cu toate acestea, deoarece brăţările
sunt articole finite,  gata de utilizare după simpla
lor  separare  cu  ajutorul  punctelor  perforate,  ele
sunt "articole textile confecţionate", în sensul notei
7 litera (b)  de la  secţiunea  XI.  Conform notei  8
litera  (a)  de  la  secţiunea  XI,  capitolul  56  nu  se
aplică articolelor confecţionate. Se exclude aşadar
clasificarea la capitolul 56.
În secţiunea XI nu există poziţii specifice, dedicate
acestui tip de articole textile confecţionate.
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Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
63079098,  drept  "alte  articole  textile
confecţionate". 

187. 2019/925 din 
03.06.2019 (JO L 
148/13 din 
06.06.2019)

Un articol tubular (o așa-numită „centură pentru
activități fizice”) fabricat din tricot, constând din
88  %  poliester  și  12  %  elastan,  cu  o
circumferință de 66 cm. Articolul este fabricat din
două  bucăți  rectangulare  de  dimensiuni  egale
din material textil tricotat, care sunt suprapuse și
cusute împreună pe trei laturi pentru a forma o
„centură  pentru  activități  fizice”  elastică
reversibilă.  Articolul  este  dotat  cu  elemente
reflectorizante,  un  buzunar  plat  cu  fermoar  și
două deschizături mici, una dintre acestea având
o  panglică  cu  bandă  elastică.  El  nu  prezintă

6307 90 10 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate, a notei 7(f) la secțiunea XI, precum și
pe baza  textului  codurilor  NC 6307,  6307 90  și
6307  90  10.  Centura  pentru  activități  fizice  are
caracteristicile  obiective  ale  unui  articol  textil
confecționat  în sensul poziției  6307 și în temeiul
notei  7(f)  la  secțiunea  XI.  Articolul  nu  este
conceput pentru a conține vreun obiect specific. El
nu prezintă nici o formă specială, nici o garnitură
interioară.  Articolul  nu  este  similar  articolelor
clasificate  la  poziția  4202  [a  se  vedea,  de
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niciun fel de închizătoare. Articolul este conceput
pentru a fi  purtat  în  jurul  taliei,  de exemplu în
timpul  activităților  sportive.
Buzunarele/deschizăturile  adăpostesc  obiecte
mici, cum ar fi cheile, cardurile de credit și alte
obiecte  similare.  A  se  vedea  imaginile(*).

asemenea,  primul  și  al  patrulea  paragraf  și
excluderea de la litera (c) din Notele explicative la
Sistemul  armonizat  aferente  poziției  4202].  În
consecință,  clasificarea  la  poziția  4202  este
exclusă.  Prin  urmare,  articolul  trebuie  să  fie
clasificat la codul NC 6307 90 10, ca „alte articole
tricotate confecționate”.

188. 1229/2013 din 
28.11.2013 (JO L 322,
03.12.2013, p. 8-10)

Articol care constă într-o platformă din lemn (ce
măsoară aproximativ 40 x 40 cm) acoperită pe
partea superioară şi pe margini cu o ţesătură din
fibre sintetice (polipropilenă) căptuşită cu pâslă.
Dosul ţesăturii este din plastic alveolar.
În  centrul  platformei  se  află  un  tub de 60  cm
înălţime, fabricat din carton, cu câte un capac la
ambele capete. Capacul din partea de jos este
din plastic dur; tubul este fixat de platforma de
lemn  cu  ajutorul  unui  şurub  care  trece  prin
platformă şi  prin  capacul  de  plastic  al  tubului.
Capacul din partea de sus a tubului constă într-o
bucată  rotundă  de  lemn  cu  diametrul  de
aproximativ  12  cm,  acoperită  cu  un  material
pluşat  (materialul  pluşat  este alcătuit  din 60 %
poliacril şi 40 % poliester).
Tubul  este  îmbrăcat  într-o  rogojină  din  sisal,
lipită de el şi fixată cu capse. Rogojina din sisal
este  formată  dintr-un  suport  de  latex  pe  care
este  aplicată  o  ţesătură  din  fibre  vegetale  de
sisal (a se vedea fotografia nr. 668B). Firele din
fibre de sisal  măsoară peste 20000 de decitex
fiecare.
(A se vedea fotografiile nr. 668A şi 668B)

6307 90 98 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1,  3  (b)  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate,  a  notei  7  (f)  de  la
secţiunea XI şi a textului de la codurile NC 6307,
630790 şi 63079098.
Având  în  vedere  caracteristicile  sale  obiective,
articolul  este  un  articol  pentru  pisici  şi  este
conceput să atragă pisicile şi să le ţină departe de
mobilă, pe care altfel ar zgâria-o şi ocupa-o.
Clasificarea  ca  mobilă  la  poziţia  9403  este
exclusă,  deoarece  această  poziţie  vizează
produse de altă natură care sunt utilizate pentru
locuinţele  particulare,  hoteluri,  birouri,  şcoli,
biserici,  magazine,  laboratoare etc.  [a se vedea,
de  asemenea,  Notele  explicative  ale  Sistemului
armonizat  (NESA)  aferente  poziţiei  9403  din
Sistemul armonizat].
Clasificarea  ca  jucării  la  poziţia  9503  este,  de
asemenea,  exclusă  deoarece  articolul  este
recunoscut ca fiind destinat exclusiv animalelor şi,
prin  urmare,  nu  este  acoperit  de  poziţia
respectivă,  în  conformitate  cu  nota  5  de  la
capitolul 95.
Materialul  textil  este  esenţial  pentru  atragerea
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pisicilor (de exemplu, îl pot zgâria cu ghearele, se
pot  aşeza  pe  el  şi  se  pot  juca  cu  el)  şi,  prin
urmare, este esenţial pentru ca articolul să poată fi
utilizat  ca  obiect  de  zgâriat  şi  de  joacă  pentru
pisici. Astfel, materialul textil (nu partea din lemn,
carton sau plastic) este cel care conferă articolului
caracterul său esenţial  în sensul regulii  generale
de interpretare 3 (b).
Fibrele de sisal de la poziţia 5305 au fost filate în
sfori  care  se  încadrează  la  poziţia  5607  în
conformitate cu nota 3 (A) (e) de la secţiunea XI
din  Nomenclatura  Combinată  [a  se  vedea,  de
asemenea,  notele  explicative  ale  Sistemului
armonizat  aferente poziţiei  5305 primul paragraf,
precum şi distincţia între fire şi sfoară din tabelul I,
tipul:  din alte fibre vegetale, în notele explicative
ale  Sistemului  armonizat  la  secţiunea  XI,
Consideraţii generale (1) (B) (2)].
Cu  toate  acestea,  materialul  ţesut  din  sisal  nu
poate  fi  clasificat  la  poziţia  5609,  ca  articol  din
sfoară,  deoarece  această  poziţie  nu  cuprinde
articole  textile  care  fac  obiectul  unei  poziţii  mai
specifice pentru ţesături  textile,  cum ar fi  poziţia
6307  [a  se  vedea,  de  asemenea,  notele
explicative  ale  Sistemului  armonizat  aferente
poziţiei 5609, primul şi al treilea paragraf litera (c)].
Nici  rogojina  din  sisal  şi  nici  ţesătura  din  fibre
sintetice căptuşită cu pâslă şi cu dosul din plastic
alveolar  nu  pot  fi  clasificate  la  capitolul  57,  în
sensul notei 1 de la capitolul respectiv, deoarece
aceste  materiale  fac  parte  dintr-un  accesoriu
pentru pisici şi nu au rol de mobilier (a se vedea,
de  asemenea,  notele  explicative  ale  Sistemului
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[*] Fotografiile au un caracter pur informativ.

armonizat  la  capitolul  57,  consideraţii  generale,
primul paragraf).
În consecinţă, un articol confecţionat din ţesătură
de  sisal,  ţesătură  pluşată  şi  ţesătură  din  fibre
sintetice căptuşită cu pâslă ar trebui  clasificat  la
poziţia 6307.
Prin urmare,  articolul  ar  trebui  clasificat  la codul
NC  63079098,  ca  "Alte  articole  textile
confecţionate". 

189. 349/2014 din 3.4.2014
(JO L 104, 8.4.2014, 
p. 1)

Un articol textil moale, cu două fețe, sub formă
de coș,  având  dimensiunile  de  aproximativ  35
cm × 25 cm, cu marginile (de 10 cm înălțime) și
cu  fundul  umplute.  Una  dintre  părțile  laterale
exterioare  ale  articolului  este făcută din  pânză
(100 % poliester), iar cealaltă parte este făcută
din pluș tricotat (100 % poliester). Articolul este
destinat utilizării de către animalele de companie
mici.

(a se vedea fotografiile A și B)

6307 90 98 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(c)  și  6  pentru  interpretarea
Nomenclaturii  combinate  și  pe  baza  textului
codurilor NC 6307, 6307 90 și 6307 90 98.

Având  în  vedere  caracteristicile  sale  obiective,
articolul  este  un  coș  textil  conceput  să  ofere
confort animalelor de companie mici.

Clasificarea  ca  mobilă  la  poziția  9403  este
exclusă,  deoarece  această  poziție  vizează
produse de altă natură care sunt utilizate pentru
locuințe particulare, hoteluri, birouri, școli, biserici,
magazine,  laboratoare  etc.  [a  se  vedea,  de
asemenea,  Notele  explicative  ale  Sistemului
armonizat (NESA) aferente poziției 9403 din SA].

Clasificarea  la  poziția  9404  este  de  asemenea
exclusă,  deoarece  coșurile  textile  nu  sunt
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asimilate articolelor  de pat  și  articolelor  similare.
De  asemenea,  articolul  nu  are  elemente
suplimentare care să indice utilizarea sa ca articol
de pat.

Articolul  este  considerat  un  articol  textil
confecționat în sensul poziției 6307.

Interiorul  și  exteriorul  sunt esențiale articolului  în
egală măsură, datorită faptului că acesta poate fi
întors pe dos,  putând astfel  fi  folosit  pe ambele
fețe. Întrucât nu se poate stabili  dacă ceea ce îi
conferă articolului caracterul său esențial în sensul
regulii  generale  de  interpretare  3(b)  este  plușul
tricotat (determinând clasificarea la codul NC 6307
90  10)  sau  pânza  (determinând  clasificarea  la
codul NC 6307 90 98), articolul trebuie clasificat la
poziția  plasată  ultima  în  ordinea  numerotării
printre cele care merită în mod egal să fie luate în
considerare.

În consecință,  articolul  trebuie  clasificat  la  codul
NC 6307 90 98.

190. 350/2014 din 3.4.2014
(JO L 104, 8.4.2014, 
p. 4)

Articol  care  constă  dintr-o  casetă  din  lemn
acoperită  în  interior  și  în  exterior  cu  material
textil. Caseta are o deschidere în partea din față
care permite unei pisici să intre înăuntru și este
suficient  de mare pentru  ca o pisică  să poată

6307 90 98 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  3  litera  (b)  și  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate,  a  notei  7  litera  (f)  la
secțiunea XI și a textului de la codurile NC 6307,
6307 90 și 6307 90 98.
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dormi în interior.

Un  tub  din  carton  este  fixat  vertical  deasupra
casetei.  Tubul  este  înfășurat  cu  o  coardă  din
sisal atașată. Coarda este confecționată din fibre
filate  de  sisal  și  măsoară  peste  20 000  de
decitex.

Tubul susține o platformă din lemn acoperită cu
material textil.  Platforma este suficient de mare
pentru ca o pisică să se poată întinde pe ea.

Un tub din lemn acoperit în interior și în exterior
cu material  textil  este  lipit  de  partea  de jos  a
platformei. Tubul este suficient de lat pentru ca o
pisică să poată merge târâș în el.

Materialul  textil  utilizat  este  un  material  plușat
(pluș din poliester).

Suprafața  totală  a  materialului  textil  este  mai
mare decât suprafața materialului de sisal.

(A se vedea fotografia)

Având  în  vedere  caracteristicile  sale  obiective,
articolul  este conceput să atragă pisicile și să le
țină departe de mobilă, pe care altfel ar zgâria-o și
ocupa-o.

Clasificarea  ca  mobilă  la  poziția  9403  este
exclusă,  deoarece  această  poziție  vizează
produse de altă natură care sunt utilizate pentru
locuințele  particulare,  hoteluri,  birouri,  școli,
biserici,  magazine,  laboratoare etc.  [a se vedea,
de  asemenea,  Notele  explicative  ale  Sistemului
armonizat  (NESA)  aferente  poziției  9403  din
Sistemul armonizat].

Clasificarea  ca  jucării  la  poziția  9503  este,  de
asemenea,  exclusă  deoarece  articolul  este
destinat  exclusiv  animalelor  și,  prin  urmare,  nu
este acoperit de poziția respectivă, în conformitate
cu nota 5 de la capitolul 95.

Materialul textil (materialul textil țesut și coarda din
sisal)  este  esențial  pentru  a  permite  utilizarea
produsului  în  scopul  prevăzut,  deoarece  atrage
pisicile  care  pot,  spre  exemplu,  să  îl  zgârie  cu
ghearele, să se așeze și să doarmă pe el, și să se
joace  cu el.  Prin  urmare,  materialul  textil  (și  nu
lemnul  sau  cartonul)  este  cel  care  conferă
articolului caracterul său esențial în sensul regulii
generale de interpretare 3 (b).

Deoarece  nu  se  poate  stabili  dacă  sisalul  sau
materialul  textil  țesut  este  mai  important  pentru
atragerea pisicilor, se consideră că materialul textil
țesut, care este prezent într-o cantitate mai mare
și care permite o mai mare varietate de activități
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pisicilor, conferă articolului caracterul său esențial
în sensul regulii generale de interpretare 3 (b) [a
se  vedea  de  asemenea  NESA  pentru  regula
generală de interpretare 3 (b), (VIII)].

În  sensul  notei  7  (f)  la  secțiunea  XI,  materialul
textil  țesut  este  asamblat  prin  coasere  și
constituie,  în  consecință,  un  articol  textil
confecționat din material textil.

Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
6307 90 98, ca „Alte articole textile confecționate”.

191. 874/2014 din 8.8.2014
(JO L 240, 13.8.2014, 
p. 6-8)

Husă  din  material  textil  în  formă  de  inel  din
poliester țesut, care urmează să fie utilizată pe
roți  cu  pneuri  pentru  tipuri  specifice  de
autovehicule  pentru a îmbunătăți  funcția  benzii
de  rulare  a  anvelopei  în  cazul  circulării  pe
zăpadă.

Partea  interioară  a  părții  centrale  a  articolului
este  constituită  din  fire  de  fibre  de  poliester
continue și solide care dau rezistență structurii.
Partea  exterioară  a  părții  centrale  a  articolului
este constituită  din fire de fibre discontinue de
poliester  cu  două  dimensiuni  diferite  care
asigură absorbția și aderența datorită rugozității

6307 90 98 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  a  notei  7  litera  (f)  la  secțiunea  XI,
precum și  pe  baza  definiției  codurilor  NC 6307,
6307 90 și 6307 90 98.

Clasificarea  ca  accesoriu  la  subpoziția  8708  70
este exclusă, deoarece articolul nu face decât să
consolideze funcția benzii de rulare a anvelopei în
cazul  circulării  pe  zăpadă  și,  prin  urmare,  nu
adaptează vehiculul pentru o anumită operațiune,
nu mărește numărul de operațiuni posibile și nici
nu  efectuează  un  anumit  serviciu  în  raport  cu
funcția principală a vehiculului (a se vedea cauza
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suprafeței  articolului.  Prin  urmare,  partea
centrală  a  articolului  care  acoperă partea unui
pneu care intră în contact cu solul este în mai
mare măsură rezistentă  la  uzură  și  are  o  mai
bună absorbție și aderență decât celelalte părți.

Celelalte  părți  ale  articolului  acoperă  părți  ale
laturilor anvelopei și sunt construite astfel încât
să  mențină  articolul  în  loc  atunci  când
autovehiculul este în mișcare.

Toate  componentele  sunt  asamblate  prin
coasere.

Pe una dintre părțile laterale ale articolului sunt
atașate patru benzi din polipropilenă țesută, care
funcționează  ca  mânere  cu  scopul  de  a  fi
utilizate pentru fixarea articolului pe anvelopă.

A se vedea imaginea

C-152/10,  Unomedical,  Rec.,  2011,  p.  I-5433,
punctul 29).

În consecință și datorită faptului că articolul  este
fabricat  exclusiv  din  material  textil,  iar  diferitele
componente sunt asamblate prin coasere, articolul
trebuie  clasificat  la  codul  NC 6307 90 98,  drept
„alte articole textile confecționate”.
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192. 2019/927 din 
03.06.2019 (JO L 
148/19 din 
06.06.2019)

Un coș cu dimensiunile de aproximativ 32 × 27 ×
20 cm, de formă cubică.  Articolul  este fabricat
din  sârmă  de  oțel  (diametrul  sârmei  este  de
aproximativ  4  mm)  și  din  hârtie.  Sârma  este
plasată  numai  de-a  lungul  marginilor  cubului,
formând un cadru. Cadrul susține un material din
urzeală  și  bătătură din  sfori  de hârtie.  Fiecare
sfoară  este  alcătuită  din  două  fâșii  de  hârtie
pliate și răsucite împreună pe lungime. Fiecare
fâșie  răsucită  măsoară  aproximativ  5,5  mm în
lățime.  Sârma  este  acoperită  în  întregime  de
hârtie.

A se vedea imaginile(*).

6307 90 98 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  3  litera  (b)  și  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii combinate, a notei 1 de la capitolul
63, precum și pe baza textului codurilor NC 6307,
6307 90 și 6307 90 98. Coșul nu este un articol de
menaj sau de uz gospodăresc din fontă, din fier
sau din oțel de la poziția 7323, deoarece nu sârma
din  metal  comun,  ci  țesătura  din  hârtie  conferă
articolului caracterul său esențial în sensul regulii
generale  de  interpretare  3  litera  (b),  întrucât
articolul are aspectul unui coș din hârtie. Articolul
nu  are  aspectul  unui  coș  din  metal,  deoarece
sârma este acoperită în totalitate de hârtie și deci
nu este vizibilă. Mai mult, articolul este fabricat în
principal  din  hârtie.  Prin  urmare,  se  exclude
clasificarea  la  poziția  7323.  Întrucât  fășiile  de
hârtie  sunt  răsucite,  sunt  considerate  fibre  de
hârtie (fibre textile)  în sensul poziției  5308 [a se
vedea și Notele explicative la Sistemul armonizat
aferente poziției 5308, partea (B) fibre din hârtie,
al  treilea  paragraf].  Clasificarea  articolului  la
capitolul  46  este  exclusă  în  temeiul  notei  1  la
capitolul  46,  deoarece  fibrele  textile  nu  sunt
considerate „materiale pentru împletit”.  Mai  mult,
fibrele  sunt  țesute  împreună,  creând  o  țesătură
(urzeală și bătătură din fâșii).  Prin urmare, coșul
nu este un articol din fibre de hârtie, ci un articol
dintr-o țesătură, iar clasificarea sa la poziția 5609
este exclusă [a se vedea și Notele explicative la
Sistemul armonizat aferente poziției 5609, primul
și  al  treilea  paragraf  litera  (c)].  Articolele  textile
confecționate din orice fel de țesătură textilă care
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nu sunt descrise în mod mai specific în altă parte
din nomenclatură sunt clasificate la subcapitolul I
din capitolul 63 (a se vedea și Notele explicative la
Sistemul  armonizat  aferente  capitolului  63,
Considerații  generale, punctul 1 primul paragraf).
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
6307 90 98, ca „alte articole textile confecționate”.

193. 2019/645 din 
15.04.2019 (JO L 
110/7 din 25.04.2019)

Articol confecționat din țesătură textilă (bumbac)
compus  din  trei  buzunare  textile  cusute
împreună și concepute a fi agățate pe o șină de
protecție pentru paturi suspendate. Acest articol
este  destinat  depozitării  articolelor  mici.
Buzunarele  pot  fi  decorate  pentru  a  se  asorta
decorului  camerei  copilului.  A  se  vedea
imaginea(*).

6307 90 98 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate, a notei 7(f) la secțiunea XI, precum și
pe baza  textului  codurilor  NC 6307,  6307 90  și
6307 90 98. Buzunarele nu sunt considerate drept
stofe de mobilă [a se vedea, de asemenea, notele
explicative  ale  Sistemului  armonizat  (NESA)
aferente  poziției  6304],  ci  servesc  ca  articole
pentru  depozitare.  În  consecință,  este  exclusă
clasificarea articolului la poziția 6304, ca alte stofe
de  mobilă.  Este  un  articol  confecționat  din
materiale textile, care nu este inclus mai precis la
alte  rubrici  din  secțiunea  XI  sau  altundeva  în
sensul poziției  6307 (a se vedea, de asemenea,
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(*) Imaginea are caracter pur informativ. 

NESA  aferente  poziției  6307).  Prin  urmare,
articolul trebuie clasificat la codul NC 6307 90 98,
corespunzător altor articole confecționate.

194. 3176/94 din 
21.12.1994 (JO L 335,
23.12.1994, p. 56)
modificat prin Reg. 
441/2013

Articol  neindicat  în mod normal  pentru spălare
periodică, confecţionat dintr-o pânză cu ţesătură
foarte deasă monocoloră  (100 % bumbac),  de
formă  dreptunghiulară.  Marginile  prezintă  o
întăritură  din  pânză  şi  un  tiv.  Acest  articol
prezintă  un  tighel  pe  suprafaţa  sa,  care
formează compartimente interioare cu deschideri
situate  pe  una  dintre  margini,  care  permit
umplerea cu pene, fulgi sau alte materiale (faţă
de plapumă sau de sac de dormit).

6307 90 98

INITIAL:
(Reg. 3176/94)
6307 90 99

Clasificarea  este  conformă  cu  dispoziţiile  din
normele  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 6307, 630790 şi 6307 90 98.
A se vedea, de asemenea, notele explicative din
Sistemul Armonizat privind poziţia 6302. 

195. 1529/1999 din 
13.7.1999 (JO L 178, 
14.7.1999, p. 10)
modificat prin Reg. 
441/2013

3 Carrying-device, made of aluminium tubing and
pieces  of  knitted  and  woven  fabrics  (synthetic
fibres) sewn together, consisting of a child's seat
with  padding  at  the  side  and  at  head-height,
retaining-  and carrying-straps and,  underneath,
storage-space for small objects. The surface of
the seat  (including  the  seat-back),  the  integral
hood,  small  pocket-like  receptacle  under  the
seat, and the carrying-, lap- and other straps are
made of  textile  material  (other  made-up textile
articles - baby-carrier)
Varianta RO nu a fost publicată

6307 90 98

INITIAL:
(Reg. 
1529/1999)
6307 90 99

196. 1017/2002 din 
13.6.2002 (JO L 155, 
14.6.2002, p. 23)

2 Stea cu cinci colţuri, din material textil, cu fibre
metalice şi de altă natură, cu umplutură sintetică,
cu dimensiuni aproximative de 8 cm × 8 cm. La

6307 90 98

INITIAL:

Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, conform notelor 7 (a) şi
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moficat prin Reg. 
441/2013

unul din colţurile stelei este fixat un fir metalizat,
care serveşte drept buclă pentru agăţat
(alte articole confecţionate - articole decorative)
(fotografia nr. 623)

(Reg. 
1017/2002)
6307 90 99

(f)  din  secţiunea  XI,  notei  1  din  capitolul  63,
precum şi  conform formulării  codurilor  NC 6307,
630790 şi 63079098
Ţinând seama de aspectul  general  al  articolului,
acesta poate fi folosit tot timpul anului şi nu numai
cu  ocazia  sărbătorilor  de  iarnă.  În  consecinţă,
clasificarea la poziţia 9505 este exclusă

197. 804/2015 din 
19.5.2015 (JO L 128, 
23.5.2015, p. 7-9)

Un articol textil conceput pentru susținerea unei
persoane  în  poziția  așezat  atunci  când  este
ridicată de un mecanism de ridicat. 
Articolul  este  compus  dintr-o  țesătură  din
material textil (poliester), în esență sub formă de
dreptunghi. Una dintre cele două laturi scurte ale
dreptunghiului are două prelungiri asemănătoare
unor  clape,  care  funcționează  ca  un  scaun.
Restul țesăturii sprijină spatele și părțile laterale
ale  persoanei.  Unele  părți  ale  țesăturii  sunt
căptușite (inserții din spumă de polipropilenă).
Mai multe benzi textile sunt cusute pe marginile
țesăturii, astfel încât articolul să poată fi atașat la
mecanismul de ridicat și să fie ridicat. 
(A se vedea imaginile) 

6307 90 98 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  a  notei  7  litera  (f)  la  secțiunea  XI,
precum  și  pe  baza  textului  codurilor  NC  6307,
6307 90 și 6307 90 98. 
Clasificarea  la  codul  NC  8431  31  00  ca  parte
destinată  exclusiv  sau în principal  mașinilor  sau
aparatelor de la poziția 8428 (ascensoare, aparate
de ridicat etc.) este exclusă, deoarece articolul nu
este  indispensabil  pentru  funcționarea
mecanismului  de  ridicat  (a  se  vedea  cauza  C-
152/10,  Unomedical,  ECLI:EU:C:2011:402,
punctele 29, 34 și 36). În plus, cablurile de legare
sunt excluse de la pozi ția 8431 și sunt clasificate
în secțiunea XI [a se vedea și notele explicative la
Sistemul  armonizat  aferente  poziției  8431,  al
patrulea paragraf, litera (b)]. 
Articolul  este  compus  în  principal  din  material
textil,  iar  diferitele  componente  sunt  asamblate
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prin coasere. 
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
6307 90 98, ca „alte articole textile confecționate 

198. 1385/2015 din 
10.8.2015 (JO L 214, 
13.8.2015, p. 6)

Un articol destinat sprijinirii cultivării plantelor în
interior și stimulării creșterii acestora.

Articolul măsoară aproximativ 80×80×160cm. El
se compune dintr-un cadru de tuburi goale din
oțel și din fețe laterale, superioare și inferioare,
realizate  dintr-un  material  textil  care  poate  fi
închis  complet  și  are o acoperire care reflectă
lumina  în  interior.  Materialul  textil  prezintă
deschideri  pentru  ventilație,  apă  și  energie
electrică. El este impermeabil,  ermetic și opac.
Pe materialul textil sunt cusute fermoare, pentru
a  permite  accesul  la  interiorul  articolului,  din
toate părțile.

A se vedea imaginea (1).

6307 90 98 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  3 litera (b)  și  6  pentru interpretarea
Nomenclaturii  combinate  și  pe  baza  textelor
codurilor NC 6307, 630790 și 63079098.

Clasificarea la poziția 9403, ca „alt mobilier”, este 
exclusă, deoarece articolul nu este destinat 
echipării locuințelor particulare, hotelurilor, 
birourilor, școlilor, bisericilor, magazinelor, 
laboratoarelor și similare, ci mai degrabă sprijinirii 
cultivării plantelor și stimulării creșterii acestora (a 
se vedea, de asemenea, notele explicative la 
Sistemul armonizat aferente poziției 9403, al 
doilea paragraf).

Clasificarea la poziția 9406, drept „construcție 
prefabricată”, este și ea exclusă, deoarece 
construcția indică utilizarea în interior.
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Acoperirea reflectorizantă de pe fața interioară a 
materialului textil și deschiderile pentru ventilație, 
apă și energie electrică sunt esențiale pentru 
sprijinirea cultivării plantelor în interiorul articolului.
Prin urmare, materialul textil este cel care conferă 
articolului caracterul său esențial, în sensul regulii 
generale de interpretare 3 litera (b).

În consecință, articolul trebuie clasificat la codul 
NC 63079098, ca „alte articole textile 
confecționate”.

199. 1385/2015 din 
10.8.2015 (JO L 214, 
13.8.2015, p. 6-8)

Un articol destinat sprijinirii cultivării plantelor în
interior  și  stimulării  creșterii  acestora.
Articolul măsoară aproximativ 80 × 80 × 160 cm.
El se compune dintr-un cadru de tuburi goale din
oțel și din fețe laterale, superioare și inferioare,
realizate  dintr-un  material  textil  care  poate  fi
închis  complet  și  are o acoperire care reflectă
lumina  în  interior.  Materialul  textil  prezintă
deschideri  pentru  ventilație,  apă  și  energie
electrică. El este impermeabil,  ermetic și opac.
Pe materialul textil sunt cusute fermoare, pentru
a  permite  accesul  la  interiorul  articolului,  din
toate părțile.
A se vedea imaginea   (1)  .

6307 90 98 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  3 litera (b)  și  6  pentru interpretarea
Nomenclaturii  combinate  și  pe  baza  textelor
codurilor  NC  6307,  6307 90  și 6307 90 98.
Clasificarea la poziția 9403, ca „alt mobilier”, este
exclusă,  deoarece  articolul  nu  este  destinat
echipării  locuințelor  particulare,  hotelurilor,
birourilor,  școlilor,  bisericilor,  magazinelor,
laboratoarelor și similare, ci mai degrabă sprijinirii
cultivării plantelor și stimulării creșterii acestora (a
se  vedea,  de  asemenea,  notele  explicative  la
Sistemul  armonizat  aferente  poziției  9403,  al
doilea  paragraf).
Clasificarea  la  poziția  9406,  drept  „construcție
prefabricată”,  este  și  ea  exclusă,  deoarece
construcția  indică  utilizarea  în  interior.
Acoperirea reflectorizantă de pe fața interioară a
materialului textil și deschiderile pentru ventilație,
apă  și  energie  electrică  sunt  esențiale  pentru
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   (1)  . Imaginea are un caracter strict informativ.

sprijinirea cultivării plantelor în interiorul articolului.
Prin urmare, materialul textil este cel care conferă
articolului caracterul său esențial, în sensul regulii
generale de interpretare 3 litera (b). În consecință,
articolul trebuie clasificat la codul NC 6307 90 98,
ca „alte articole textile confecționate”.

200. 1796/91 din 24.6.1991
(JO L 160, 25.6.1991, 
p. 40)

4 Bucăţi din materiale neţesute şi din ţesătură tip
tricot,  din  diverse  fibre  textile,  de  dimensiuni
reduse,  care  nu  sunt  tăiate  cu  precizie,  fie  în
formă  pătrată  sau  dreptunghiulară  (în  general
între 30 şi 35 cm), fie tăiate în forme neregulate.
Aceste  bucăţi,  dintre  care  unele  sunt  uzate,
murdare  sau  destrămate,  se  prezintă  în  stare
netriată, în baloturi (cârpe). 

6310 90 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textele codurilor NC 6310, 63109000. Mărfurile
nu pot fi reutilizate ca atare şi nu pot fi refolosite
decât la recuperarea fibrelor, la fabricarea hârtiei
sau a materialelor plastice, la fabricarea articolelor
pentru lustruit sau şters în industrie.

201. 1796/91 din 24.6.1991
(JO L 160, 25.6.1991, 
p. 40)

5 Bucăţi de materiale neţesute şi din ţesătură tip
tricot,  din diverse fibre textile,  tăiate neregulat.
Aceste  bucăţi,  dintre  care  unele  sunt  uzate,
murdare  sau  destrămate  se  prezintă  în  stare
netriată,  în  baloturi.  Baloturile  conţin  bucăţi  de
dimensiuni  reduse,  tăiate  în  forme  neregulate
(între 30 şi 35 cm) şi o cantitate neglijabilă de
bucăţi de mari dimensiuni (cârpe). 

6310 90 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu  textele  codurilor  NC  6310  şi  63109000.
Mărfurile nu pot fi reutilizate ca atare şi nu pot fi
refolosite  decât  la  recuperarea  fibrelor,  la
fabricarea  hârtiei  sau  a  materialelor  plastice,  la
fabricarea  articolelor  pentru  lustruit  sau  şters  în
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industrie.
202. 440/89 din 22.2.1989 

(JO L 51, 23.2.1989, 
p. 8)

Ghete pentru patinaj fără patine, în special din
material  plastic,  dar  care  conţin  părţi  accesorii
din material textil sau din alt material

6402 19 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, în nota 1, litera (e) şi în
nota de la subpoziţia 1 din capitolul 64, în nota 1,
litera (g) din capitolul 95, precum şi în textul de la
codurile NC 6402 şi 64021900.
Produsele  nu  pot  fi  clasificate  în  capitolul  95,
având în vedere notele 1 litera (e) şi 1 litera (g)
indicate mai sus. 

203. 3801/92 din 
23.12.1992 (JO L 384,
30.12.1992, p. 9) 
modificat prin Reg. 
936/1999 + 1179/2009

4 Încălţăminte  pentru  antrenament  care  acoperă
glezna, cu talpa exterioară din cauciuc cu striaţii
adânci, şi cu faţa din material plastic (79 %) şi
din  piele  (21  %),  care  acoperă  în  întregime
suportul  interior  din  material  textil,  constituind
dublura pe care pielea şi materialul plastic sunt
cusute. (A se vedea schiţa nr. 8).

6402 91 90
INIŢIAL:
(Reg. 3801/92)
6402 91 90
(Reg. 936/99)
6402 91 00

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  4  a)  şi  cu
nota complementară 1 de la capitolul 64, precum
şi  cu  textul  codurilor  NC  6402,  640291  şi
62049190. 

204. 849/2002 din Încălţăminte  cu  talpă  exterioară  şi  parte 6402 99 39 Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
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22.5.2002 (JO L 135, 
23.5.2002, p. 10)

superioară  din  material  plastic;  înălţimea  tălpii
unite cu tocul este mai mică de 3 cm.
Talpa şi o parte din partea superioară (marginile
care acoperă parţial piciorul) sunt obţinute dintr-
o singură bucată.
Cealaltă  parte a părţii  superioare  este formată
dintr-o bandă din material plastic care trece pe
deasupra piciorului  şi este fixată de margini cu
patru butoni orizontali (Vezi fotografia nr. 621)

regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  conform
formulării codurilor NC 6402, 640299 şi 64029939
Partea superioară a încălţămintei este considerată
a  fi  partea  încălţămintei  care  acoperă  părţile
laterale şi partea superioară a labei piciorului. A se
vedea,  de  asemenea,  notele  explicative  din  SA
privind capitolul 64, generalităţi punctul (D)
Deoarece  butonii  nu  sunt  fixaţi  de  partea
încălţămintei care formează talpa, acest articol nu
se clasifică la codul NC 64022000 

205. 3801/92 din 
23.12.1992 (JO L 384,
30.12.1992, p. 9)

2 Încălţăminte  pentru  antrenament  cu  talpa
exterioară din cauciuc şi  cu talpa interioară de
aproximativ 27 cm lungime, cu faţa din material
plastic, pe care sunt cusute în exterior benzi sau
bucăţi de piele, acoperind aproximativ 40 % din
suprafaţă. 

6402 99 93 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  4  a)  şi  cu
nota complementară 1 de la capitolul 64, precum
şi  cu  textul  codurilor  NC  6402,  640299  şi
62049993. 

206. 266/2005 din 
17.2.2005 (JO L 47, 
18.2.2005, p. 3)

Încălţăminte  care  acoperă  degetele  şi  partea
anterioară  a  tălpii  piciorului,  lăsând  călcâiul  şi
mai  mult  de  jumătate  din  laba  piciorului
descoperite,  cu  partea  de  deasupra  din  piele
naturală căptuşită pe interior  cu material  ţesut,
cu tălpi  exterioare din piele naturală şi cu tălpi

6403 59 91 Clasificarea  este  în  conformitate  cu  dispoziţiile
cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  Combinate,  cu nota 3,  litera (b)
din capitolul 64, precum şi cu textul codurilor NC
6403, 640359, 64035991.
În  conformitate  cu  regula  generală  1  de
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interioare  mai  mici  de  24  cm  în  lungime.
Încălţămintea  se  fixează  pe  picior  prin
intermediul  a  două  benzi  elastice  care  se
plasează după călcâi.
(Încălţăminte  destinată  practicării  gimnasticii
ritmice)
(A se vedea imaginile nr. 633 A şi 633 B)

interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate,  se
înţelege prin "talpă exterioară",  în sensul poziţiei
6403, inter alia, partea încălţămintei care, în timpul
folosirii acesteia, se află în contact cu solul. A se
vedea şi notele explicative din Sistemul Armonizat
referitoare  la  capitolul  64  (consideraţii  generale,
litera C).
Deoarece  în  gimnastica  ritmică  doar  partea
anterioară  a  tălpii  piciorului  poate  atinge  solul,
partea  încălţămintei  corespunzătoare  acesteia
este  singura  care  se află  în  contact  cu  solul  în
timpul utilizării şi poate, aşadar, să fie considerată
ca fiind  o "talpă exterioară"  în  sensul  capitolului
64. Pe de altă parte, caracteristicile obiective ale
articolului (de exemplu croiala şi materialul) fac ca
acesta  să  nu  poată  fi  utilizat  decât  în  scopul
practicării gimnasticii ritmice. 
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207. 3801/92 din 
23.12.1992 (JO L 384,
30.12.1992, p. 9)

5 Încălţăminte  pentru  antrenament  care  acoperă
gleznele,  cu  talpa  exterioară  din  cauciuc  cu
striaţii  adânci,  cu talpa interioară de o lungime
de 24 cm sau mai mult şi cu faţa din piele (84 %)
şi  din  material  plastic  (16  %),  acoperind  în
întregime suportul interior din material textil care,
de  unul  singur,  nu  ar  putea  constitui  partea
exterioară a feţei. Pielea şi materialul plastic sunt
cusute pe suport
(A se vedea schiţa nr. 9).

6403 91 13 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii Combinate, cu nota 3, cu nota 4
a) şi cu nota complementară 1 de la capitolul 64,
precum şi cu textul codurilor NC 6403, 640391 şi
64039113. 

208. 895/2009 din 
23.9.2009 (JO L 256, 
29.9.2009, p. 3)

Gheată care acoperă glezna. Talpa ghetei este
confecţionată  din  cauciuc,  însă  cea  mai  mare
parte a tălpii exterioare este decupată şi permite
inserarea, în partea scobită, a unor diverse tălpi
exterioare.
Pentru  vânzarea  cu  amănuntul,  ghetele  sunt
prezentate  sub  forma  unui  set,  împreună  cu
două perechi de tălpi exterioare inserabile şi cu
un instrument de metal  necesar  pentru fixarea

6403 91 13 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1,  2(a),  3(b)  şi  6  pentru  interpretarea
Nomenclaturii  combinate,  a notelor  4(a) şi  (b) la
capitolul 64 şi pe baza textului codurilor NC 6403,
640391 şi 64039113.
Întrucât  tălpile  exterioare  inserabile  de  cauciuc,
tipice pentru ghetele de trekking, se potrivesc cu
căputele,  acest  articol  de  încălţăminte  este
destinat  să fie  utilizat  şi  montat,  în  principal,  ca
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tălpilor. Una dintre perechile de tălpi exterioare
inserabile  este  compusă  din  tălpi  de  cauciuc,
foarte  scobite,  specifice  ghetelor  de  trekking.
Cealaltă  pereche  este  compusă  din  tălpi
exterioare  confecţionate  din  material  textil
(aproximativ  8  mm  de  pâslă),  care,  potrivit
documentaţiei  importatorului,  pot  fi  utilizate
pentru a merge prin ape puţin adânci.
Talpa  propriu-zisă  a  ghetei  reprezintă  doar  o
mică porţiune din talpa exterioară, având forma
unei borduri  aproape neîntrerupte pe marginea
tălpii. Această mică parte a tălpii exterioare este
confecţionată din acelaşi cauciuc ca şi talpa de
trekking inserabilă.
Ghetele nu pot fi utilizate fără tălpile inserabile.
Tălpile interioare au o lungime de peste 24 cm.
Căputa  ghetei  este  compusă  din  mai  multe
bucăţi de piele cusute între ele şi separate prin 9
inserţii de plasă metalică şi 4 inserţii de material
textil. Cea mai mare parte a suprafeţei exterioare
a căputei este confecţionată din piele. Interiorul
ghetei este căptuşit cu material textil.
Gheata nu este nici impermeabilă, nici rezistentă
la apă.
Încălţămintea poate fi  utilizată de bărbaţi  şi  de
femei.
(gheată de trekking)
(A se vedea fotografiile nr. 650 A, 650 B şi 650
C)

gheată de trekking. În plus, mica bordură de talpă
exterioară care se păstrează pe marginea tălpilor
ghetelor se potriveşte perfect cu tălpile de trekking
inserabile.  În  schimb,  nu  este  clară  utilitatea
tălpilor  exterioare  inserabile  confecţionate  din
material textil. În apă, utilizarea acestora poate fi
doar  foarte  limitată,  deoarece  căputa  ghetei  nu
este nici impermeabilă şi nici rezistentă la apă. În
consecinţă,  tălpile  inserabile  din  material  textil
sunt  accesorii  destinate  a  fi  utilizate  exclusiv  în
situaţii  specifice,  ameliorând  astfel  utilizarea
produsului. Ghetele şi tălpile de cauciuc inserabile
trebuie, prin urmare, clasificate ca articol complet,
dar nemontat,  în sensul regulii  2(a) a doua teză
din  Regulile  generale  pentru  interpretarea
Nomenclaturii  combinate.  Suprafaţa  tălpii
exterioare  care  are  contact  cu  solul  este
confecţionată din cauciuc, în sensul notei 4(b) la
capitolul 64; şi, prin urmare, încălţămintea are tălpi
exterioare  din  cauciuc.  Deoarece  cea  mai  mare
parte  a  suprafeţei  exterioare  a  căputei  este
confecţionată  din  piele,  materialul  căputei  este
pielea, în sensul notei 4(a) la capitolul 64.
Pentru vânzarea cu amănuntul,  tălpile  inserabile
din material textil sunt prezentate sub forma unui
set, împreună cu ghetele de trekking nemontate şi
cu instrumentul de metal necesar pentru montarea
articolului. Acest set trebuie clasificat ca şi când ar
fi compus doar din ghetele de trekking, deoarece
acestea conferă caracterul  esenţial  al  setului,  în
sensul regulii generale 3(b). Tălpile inserabile din
material  textil  şi  instrumentul de metal sunt doar
accesorii ale ghetelor.
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Astfel,  setul  trebuie  clasificat  ca  încălţăminte  cu
tălpi exterioare din cauciuc şi căpute de piele. 
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209. 347/2001 din 
19.2.2001 (JO L 52, 
22.2.2001, p. 8)

3 Sandale cu talpă exterioară din cauciuc, având o
înăltime a tocului si a tălpii mai mică de 3 cm, cu
talpa interioară de eel putin 24 cm lungime. Cea
mai  mare  parte  a  suprafetei  exte-rioare  de
deasupra  este  constituită  din  fasii  de  piele
căptusită cu o tesătură din fibre artificiale.  Trei
bentite din material textil sunt fixate pe cambrura
labei piciorului printr-o închizătoare de tip „arici”
(velcro).
(A se vedea fotografiile 609 A si 609 B)

6403 99 33 Clasificarea se face conform regulilor generale 1
si  6 de interpre-tare a Nomenclaturii  Combinate,
notei 4 din capitolul 64 si notei complementare 1
din capitolul 64, precum si formulării coduri-lor NC
6403, 6403 99 si 6403 99 33.
Aceste  sandale  nu  se  consideră  „articole  de
încăltaminte sport” în sensul notei de la subpozitia
1 din capitolul 64.
De asemenea, ele nu pot fi considerate „articole
de încăltaminte pentru activitati sportive” în sensul
definitiei „articolelor de încăltaminte realizate cu o
tehnologie  speciala",  în  special  deoarece  partea
de deasupra nu asigură o stabilitate a piciorului în
papuc.
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210. 1324/1999 din 
23.6.1999 (JO L 157, 
24.6.1999, p. 31)

Încălţăminte de tip mocasin cu feţe din piele, cu
talpă exterioară din material plastic acoperită cu
un strat de ţesătură intrând în contact cu solul.
(A se vedea fotografia nr. 591)

6403 99 91 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  4  b)  din
capitolul  64,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC
6403, 640399 şi 64039991.
Prin  aplicarea  notei  din  capitolul  menţionat  mai
sus şi ţinând seama de caracteristicile stratului de
ţesătură  din  materie  textilă,  talpa  exterioară
trebuie  să  fie  considerată  ca  fiind  din  material
plastic. Acest strat de ţesătură din materie textilă
nu  posedă  nici  o  caracteristică  de  durabilitate
şi/sau  de  rezistenţă  cerută  pentru  folosinţa
normală  a  unei  tălpi  exterioare.  În  consecinţă,
aceste  articole  nu pot  fi  clasificate  în  codul  NC
6405. 

211. 289/2000 din 3.2.2000 Încălţăminte sport  cu talpa din material  plastic, 6403 99 93 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
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(JO L 33, 8.2.2000, p. 
3)

prevăzută cu o  placă  dură  din  material  plastic
prinsă cu şuruburi sub partea centrală a tălpii şi
cu faţa din piele (materialul constitutiv principal
al  suprafeţei  exterioare),  din  material  plastic  şi
din ţesătură, cu căpută închisă, fără bombeuri de
protecţie  din metal,  care nu acoperă glezna şi
care  are  o  talpă  interioară  de 24 cm sau mai
mult.
Încălţămintea  nu  poate  fi  recunoscută  ca  fiind
pentru femei sau bărbaţi.
(A se vedea fotografia nr. 592)

în  regulile  generale  1  şi  6  pentru  interpretarea
Nomenclaturii Combinate, cu nota 4 litera (b) de la
capitolul 64, cu nota de la subpoziţia 1 litera (a) de
la  capitolul  64  şi  cu  textul  codurilor  NC  6403,
640399 şi 64039993.
Încălţăminte,  creată  pentru  alunecarea  pe
bordurile trotuarelor, pe şinele de cale ferată şi pe
rampele scărilor,  nu este destinată unei activităţi
sportive.  Prin  urmare,  aceste  mărfuri  nu  pot  fi
clasificate la codul NC 64031900. 

212. 650/90 din 16.3.1990 
(JO L 71, 17.3.1990, 
p. 11)

2 Încălţăminte  de  sport  montantă  cu  o  talpă
exterioară din cauciuc şi o faţă în întregime din
material  textil  cu  bucăţi  de  piele  cusute
deasupra,  precum  şi  bucăţi  decorative  din
material textil acoperit cu plastic. Pielea acoperă
aproximativ  59  %  din  suprafaţa  exterioară  în
timp ce pânza nu acoperă decât aproximativ 41
% din ea

6404 11 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 3,
cu nota 4 litera (a) şi cu nota de la subpoziţia 1
litera  (b)  din  capitolul  64,  precum  şi  cu  textele
codurilor NC 6404 şi 64041100.
Într-adevăr, dacă se face abstracţie de părţile din
piele şi din material plastic care constituie întărituri
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(a se vedea fotografia nr. 2) sau  accesorii,  suprafaţa  din  material  textil
predomină.

213. 3801/92 din 
23.12.1992 (JO L 384,
30.12.1992, p. 9)

1 Încălţăminte  pentru  antrenament  cu  talpa
exterioară din cauciuc sau din material plastic cu
striaţii  adânci,  şi  cu  faţa  din  material  textil  pe
care  sunt  cusute  în  exterior,  în  diverse
combinaţii,  benzi sau bucăţi de piele şi/sau din
material  textil  acoperit  cu material  plastic,  care
acoperă până la 70 % din suprafaţă.
(A se vedea schiţele nr. 1-6).

6404 11 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii Combinate, cu nota 3, cu nota 4
a) şi cu nota complementară 1 de la capitolul 64,
precum  şi  cu  textul  codurilor  NC  6404  şi
64041100.
Într-adevăr, după îndepărtarea bucăţilor de piele şi
de material textil acoperit cu material plastic, care
sunt considerate întărituri, suprafaţa de acoperire
exterioară  a  feţei  este  în  întregime alcătuită  din
material textil. 
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214. 3801/92 din 
23.12.1992 (JO L 384,
30.12.1992, p. 9)

3 Încălţăminte  pentru  antrenament  cu  talpa
exterioară  din  material  plastic  şi  cu  faţa  din
material  textil,  pe  care  sunt  cusute  în  diferite
locuri  bucăţi  de  piele  naturală  (65  %)  şi  din
material plastic (18 %)
(A se vedea schiţa nr. 7).

6404 11 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii Combinate, cu nota 3, cu nota 4
a) şi cu nota complementară 1 de la capitolul 64,
precum  şi  cu  textul  codurilor  NC  6404  şi
64041100.
Într-adevăr, după îndepărtarea bucăţilor de piele şi
de material plastic care sunt considerate întărituri,
suprafaţa de acoperire exterioară a feţei  este în
întregime alcătuită din material textil. 
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215. 757/2011 din 
27.7.2011 (JO L 199, 
2.8.2011, p. 37)

Încălţăminte care nu acoperă glezna şi care nu
poate fi  identificată  ca fiind  pentru bărbaţi  sau
pentru femei,  cu tălpile interioare cu o lungime
de peste 24 cm.
Talpa  exterioară  este  din  cauciuc,  iar  talpa
intermediară din polimeri cu densitate redusă.
Faţa este constituită din bucăţi de material textil,
din piele şi din material plastic.
Un material textil gri acoperă întreaga suprafaţă
a feţei,  cu excepţia unei părţi  de material textil
alb  (fetru)  [2  [1]]  de  pe  călcâiul  articolului  de
încălţăminte (a se vedea fotografia nr. 655 B).
Acest  material  textil  alb  este  acoperit  cu  mai
multe bucăţi de piele gri. El este acoperit în cea
mai mare parte de o bucată pe călcâi [C [1]] şi
parţial de două bucăţi de-a lungul ambelor părţi

6404 11 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii combinate, cu nota 4 literele (a) şi
(b) la capitolul 64 din Nomenclatura combinată, cu
nota complementară 1 la capitolul 64 şi cu textul
codurilor NC 6404 şi 64041100.
La identificarea materialului constituent pentru feţe
în  sensul  notei  4  litera  (a)  la  capitolul  64,  nu
trebuie  luată  în  considerare  bucata  de  material
plastic gri care acoperă partea din faţă a articolului
de  încălţăminte  [a  [*]],  deoarece  aceasta
protejează degetele, întărind materialul textil gri de
dedesubt.
În mod similar, nu trebuie luate în considerare cele
patru  benzi  verticale  din  material  textil  [1  [*]]
prezente pe ambele părţi laterale ale articolului de
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laterale ale articolului  de încălţăminte [D [1]]  şi
de două bucăţi curbate în jurul restului piciorului
[B [1]] (a se vedea fotografia nr. 655 C).
La  extremitatea  călcâiului,  acest  material  textil
alb este acoperit de o bucată de material textil
impermeabil de culoare neagră şi de o bucată de
material plastic gri închis [b [1]], cusută deasupra
(a se vedea fotografia nr. 655 C). Materialul textil
negru  este  vizibil  prin  micile  deschizături  din
bucata de material plastic.
Materialele textile de culoare gri menţionate mai
sus sunt cusute între ele şi sunt fixate de talpă.
Pe una  dintre  părţile  laterale  ale  articolului  de
încălţăminte,  două  bucăţi  de  material  textil  gri
sunt îmbinate cu ajutorul unei cusături în zigzag,
la  care  se  adaugă  câte  o  cusătură  pe  mijloc
aplicată pe ambele părţi laterale ale cusăturii în
zigzag  (a  se  vedea  fotografia  nr.  655  D).
Aceleaşi  cusături  pe  mijloc  servesc  şi  pentru
fixarea unei fâşii de material textil sub cele două
bucăţi  de  material  textil  pentru  a  întări
ansamblul.  În  partea  din  faţă  a  articolului  de
încălţăminte, o bucată de material plastic gri [a
[1]] acoperă materialul textil gri de dedesubt.
Pe  ambele  părţi  laterale  ale  articolului  de
încălţăminte sunt fixate de materialul textil bucăţi
de  piele  gri  [A  [1]]  şi  peste  bucata  de
piele/materialul  textil  gri  s-au  adăugat  de
asemenea patru benzi verticale de material textil
[1 [1]] (a se vedea fotografiile nr. 655 A şi 655
D). În plus, o bandă textilă este fixată ca o buclă
de  materialul  textil  la  călcâiul  articolului  de
încălţăminte.

încălţăminte,  întrucât  acestea  întăresc  părţile
laterale  ale  articolului,  şi  nici  bucla  din  material
textil  de  la  călcâiul  articolului  de  încălţăminte,
aceasta fiind un accesoriu care ajută la încălţat.
De  asemenea,  nu  trebuie  luate  în  considerare
bucăţile de piele gri fixate de materialul textil gri pe
ambele părţi laterale ale articolului de încălţăminte
[A [*]], deoarece şi acestea întăresc părţile laterale
ale articolului.
Materialul  textil  alb [2 [*]]  nu poate fi  considerat
material constituent al feţei pentru că nu este nici
măcar  parţial  expus  pe  suprafaţa  exterioară  a
articolului de încălţăminte [a se vedea notele de la
capitolul  64  din  Nomenclatura  combinată,
Consideraţii  generale,  punctul  1  litera  (a),  prima
teză din al doilea paragraf].
În schimb, bucăţile de piele gri [B, C, D [*]] care
acoperă  majoritatea  materialului  textil  alb  sau  o
parte din acesta [2 [*]] (a se vedea fotografiile nr.
655 B şi nr. 655 C) reprezintă material constituent
al feţei,  deoarece suprafaţa acestora este parţial
sau total expusă pe suprafaţa exterioară şi nu sunt
nici accesorii, nici întărituri.
Materialul textil impermeabil de culoare neagră de
sub  materialul  plastic  gri  închis  de  la  călcâiul
articolului  de  încălţăminte  [b  [*]]  nu  reprezintă
material constituent al feţei, deoarece este doar o
inserţie  care  împiedică  apa  să  pătrundă  prin
deschizăturile  bucăţii  de  material  plastic.  De
aceea, şi bucata de material plastic gri închis de la
călcâiul  articolului  de  încălţăminte  reprezintă
material constituent al feţei în sensul notei 4 litera
(a) de la capitolul 64.
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(încălţăminte pentru antrenament)
(A se vedea fotografiile nr. 655 A, 655 B, 655 C
şi 655 D)

Materialele  textile  de  culoare  gri  sunt  materiale
constituente ale feţei în sensul notei 4 litera (a) de
la capitolul 64, deoarece sunt fixate atât unele de
altele, cât şi de celelalte materiale constituente ale
feţei,  identificate mai sus [B, C, D, b [*]]  printr-o
metodă durabilă de asamblare [a se vedea notele
de  la  capitolul  64  din  Nomenclatura  combinată,
Consideraţii  generale,  punctul  1  litera  (a)  ultima
teză din al doilea paragraf, coroborată cu punctul
1 litera (c) ultima teză din al doilea paragraf].
Mai  mult,  materialele  constituente  ale  feţei,
identificate mai sus, [B, C, D, b [*] şi materialele
textile  de culoare  gri]  (a  se vedea fotografia  nr.
655  C),  prezintă  caracteristicile  unei  feţe,  şi
anume sprijină  suficient  piciorul  astfel  încât  să-i
permită  persoanei  care  poartă  articolul  de
încălţăminte să meargă cu acesta (a se vedea a
doua  teză  din  primul  paragraf  al  notei
complementare 1 de la capitolul 64).
După  înlăturarea  întăriturilor  şi  a  accesoriilor
menţionate anterior (a se vedea fotografia nr. 655
C), materialele textile de culoare gri au o suprafaţă
exterioară  mai  mare decât  a celorlalte  materiale
[B,  C,  D,  b [*]]  identificate mai  sus ca materiale
constituente ale feţei şi, prin urmare, se consideră
că  faţa  articolului  de  încălţăminte  este  din
materiale textile în sensul notei 4 litera (a) de la
capitolul 64. Partea tălpii care intră în contact cu
solul este din cauciuc în sensul notei 4 litera (b) de
la capitolul 64. În consecinţă, încălţămintea are o
talpă exterioară din cauciuc. 

217



crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI

(EEC)/(EC)/(EU) NR/
DATĂ N

R
. 

C
R

T
/ A

N
E

X
A

DESCRIEREA MĂRFURILOR
CLASIFICARE

COD NC
MOTIVE

(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

216. 489/89 din 24.2.1989 
(JO L 57, 28.2.1989, 
p. 16)

Papuci  cu  faţa  din  ţesătură  şi  care  au  talpa
exterioară  aplicată,  din  material  de  bumbac,
acoperită cu un strat vizibil  din material  plastic

6404 19 10 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  în nota 3 din capitolul
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pe partea care intră în contact cu solul. 64, precum şi în textul de la codurile NC 6404 şi
64041910.
Produsele  nu  pot  fi  clasificate  la  codul  NC
64052091  deoarece,  în  conformitate  cu  nota  3
menţionată anterior, tălpile trebuie considerate ca
fiind din material plastic. 

217. 1165/95 din 23.5.1995
(JO L 117, 24.5.1995, 
p. 15)

2 Papuci  formaţi  dintr-o  parte  superioară  din
material  textil  şi  dintr-o  talpă  exterioară  din
material  plastic  (de aproximativ  1 cm grosime)
acoperită  complet  pe  partea  exterioară  cu  o
ţesătură foarte subţire şi  puţin  rezistentă,  lipită
de-a lungul marginilor. 

6404 19 10 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  în  conformitate  cu
nota  4  (b)  din  capitolul  64,  precum  şi  în
conformitate cu formularea prevăzută la  codurile
NC 6404, 640419 şi 64041910. 

218. 292/2001 din 
12.2.2001 (JO L 43, 
14.2.2001, p. 7)

Papuci de casă alcătuiti dintr-o parte supe-rioară
din material textil (eponj) si o talpă exterioară din
material  plastic,  a  cărei  parte  centrală  este
acoperită  cu un strat  subtire de material  textil.
Acest strat de material textil, care reprezintă 58
% din talpa exterioară, este acoperit cu puncte
din PVC în relief.
(a se vedea fotografiile 603 A + B)

6404 19 10 Clasificarea  este  determinată  prin  aplicarea
regulilor  generale  1  si  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  4  (b)  din
capitolul  64,  cu  nota  complementară  2  din
capitolul  64,  precum  si  cu  textul  codurilor  NC
6404, 6404 19 si 6404 19 10.
Având  în  vedere  caracteristicile  stratului  de
material  textil,  talpa exterioară va fi  conside-rată
ca fiind talpă din plastic. Stratul de material textil
nu prezintă caracteristicile de durabilitate si/sau de
rezistenta cerute de folosirea normală a unei tălpi
exterioare.
În consecinta, aceste articole nu pot fi clasifi-cate
în cadrul pozitiei 6405.
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219. 3801/92 din 
23.12.1992 (JO L 384,
30.12.1992, p. 9)

6 Ghete (încălţăminte care acoperă glezna) pentru
mers  la  drum  sau  pentru  munte,  cu  talpa
exterioară din cauciuc cu striaţii adânci şi cu faţa
din material textil pe care sunt cusute bucăţi din
piele  care  acoperă  aproximativ  80  %  din
suprafaţă.
(A se vedea schiţa nr. 10).

6404 19 90 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  4  a)  şi  cu
nota complementară 1 de la capitolul 64, precum
şi  cu  textul  codurilor  NC  6404,  640419  şi
64041990.
Într-adevăr, după îndepărtarea bucăţilor de piele,
care  sunt  considerate  întărituri,  suprafaţa  de
acoperire  exterioară  a  feţei  este  în  întregime
alcătuită din material textil. 
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220. 2518/98 din 
23.11.1998 (JO L 315,
25.11.1998, p. 3)

4 Articol de încălţăminte cu feţe din material textil,
cu talpa exterioară din material plastic, acoperită
cu  un  strat  de  ţesătură  din  material  textil  cu
grosimea  de  aproximativ  1  mm,  cu  proprietăţi
scăzute de durabilitate şi rezistenţă.
Această  ţesătură  de  material  textil  intră  în
contact cu solul. 

6404 19 90 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 4 litera (b) de la
capitolul  64,  precum  şi  cu  textul  codurilor  NC
6404, 640419 şi 64041990.
Prin  aplicarea  notei  de  la  capitolul  menţionat
anterior,  talpa exterioară trebuie considerată a fi
din material plastic. În consecinţă, aceste articole
nu pot fi clasificate la codul NC 6405.

221. 2343/2003 din 
23.12.2003 (JO L 346,
31.12.2003, p. 36)

Încălţăminte uşoară pentru copii,  care acoperă
glezna,  cu  talpă  exterioară  din  cauciuc  şi  cu
parte superioară formată dintr-o folie de material
plastic cu faţa exterioară acoperită cu fibre textile
cu o lungime de maxim 5 mm (fire tunse de pe
postav),  lipite,  şi  care  este  combinată,  pe faţa
interioară,  cu  un  strat  subţire  din  ţesătură.
Încălţămintea e prevăzută cu o căptuşeală  din
material textil
(Vezi fotografia nr. 628)

6404 19 90 Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, conform notei 4 (a) din
capitolul 64, precum şi conform formulării codurilor
NC 6404, 640419 şi 64041990
În ceea ce priveşte "materialul  părţii  superioare",
expresia  "materiale  textile"  se  referă,  în  sensul
capitolului 64, la fibre, fire, ţesături etc. cuprinse în
capitolele  50-60.  A  se  vedea,  de  asemenea,
notele  explicative  din  Sistemul  armonizat  privind
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capitolul 64, generalităţi, punctul (F)
Firele  tunse  de  pe  postav  de  la  poziţia  5601
reprezintă materialul din care este alcătuită partea
superioară în sensul notei 4 (a) din capitolul  64,
deoarece  acestea  sunt  singurul  material  al
suprafeţei de acoperire exterioară 

222. 872/2009 din 
18.9.2009 (JO L 249, 
23.9.2009, p. 3)

Încălţăminte cu talpa exterioară din plastic şi cu
căputa formată din barete, prinse de talpă în trei
puncte.
Căputa  se întinde  din  partea stângă în  partea
dreaptă a tălpii. Arcul format de această parte a
căputei  este  de  asemenea  prins  de  talpă  cu
ajutorul  unei  barete  care  porneşte  din  mijlocul
arcului şi pătrunde în talpă, separând degetele.
Căputa încălţămintei  în cauză este formată din
mai multe straturi de materiale diferite.
Cele  două  barete  care  formează  arcul  sunt
confecţionate  dintr-un  strat  de  material  textil
(benzile  textile  T1  şi  T2  din  fotografii)  pe
deasupra  căruia  este  cusut  un  strat  de  piele
(cele  două  benzi  din  piele  C1  din  fotografii).
Peste  acesta  este  cusut,  cu  un  fir  textil  de
culoare deschisă, un alt strat de piele, mai mic

6404 19 90 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii combinate, cu nota 4 literele (a) şi
(b) la capitolul 64 din Nomenclatura combinată, cu
nota complementară 1 la capitolul 64 şi cu textul
codurilor NC 6404, 640419 şi 64041990.
Bucata  dreptunghiulară  de  piele  C3  întăreşte
bareta  textilă  centrală  T3  şi,  de  asemenea,
decorează  încălţămintea.  Prin  urmare,  la
identificarea materialului  constitutiv al feţei nu se
va  ţine  seama  de  această  întăritură/acest
accesoriu în sensul  notei  4 litera (a)  la  capitolul
64.
Cele  două  benzi  mici  din  piele  C2,  care  sunt
cusute de benzile din piele C1 cu un fir textil de
culoare deschisă, decorativ, au în principal un rol
decorativ  şi,  prin  urmare,  sunt  considerate
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(cele două benzi C2 din fotografii).  Între stratul
textil (T1/T2) şi stratul de piele (C1) se introduc,
astfel  încât  să  nu  fie  vizibile,  două  benzi  (din
plastic) (banda A din fotografia 646 D), câte una
pe fiecare braţ al arcului.
Cele două benzi textile (T1 şi T2) şi cele patru
benzi  din  piele  (C1  şi  C2)  se  cos  laolaltă  în
centrul  arcului,  cu  un  singur  fir  (a  se  vedea
fotografia 646 C).
În  centrul  arcului,  bareta  textilă  care  separă
degetele  prinde,  într-o  buclă,  toate  materialele
menţionate  din  care  este  confecţionat  arcul
(banda  textilă  T3  din  fotografii).  Bareta  textilă
este parţial vizibilă.
Deasupra acestei bride textile, în centrul arcului,
este cusută o bucată dreptunghiulară de piele pe
deasupra  bridei  textile  şi  a  materialelor
menţionate  din  care  este  confecţionat  arcul
(bucata  dreptunghiulară  pe  piele  C3  din
fotografii). Pe braţul stâng şi drept al arcului, în
locul unde acesta se fixează de talpă, mai multe
dintre benzile care formează arcul sunt introduse
în talpă şi lipite de aceasta. Dacă din lungimea
benzilor  din  piele  C1  se  introduce  în  talpă
aproape 1 cm, iar din lungimea benzilor din piele
C2 se introduc în talpă aproximativ 5 mm, din
lungimea benzilor textile T1 şi T2 se introduc în
talpă 5 cm (a se vedea fotografia 646 E).
(papuci "thong" – papuci cu baretă între degete)
(A se vedea fotografiile  646 A,  646 B,  646 C,
646 D şi 646 E)

accesorii în sensul notei 4 litera (a) la capitolul 64.
În  centrul  arcului,  cele  două  benzi  textile  (T1 şi
T2 ) şi cele două benzi din piele (C1) sunt cusute
laolaltă cu un singur fir, în aşa fel încât să se arate
că materialul textul şi pielea au aceeaşi importanţă
în componenţa feţei.  Cu toate acestea, faptul că
doar benzile textile (T1 şi T2) sunt bine introduse
în talpă – spre deosebire de benzile din piele C1 –
arată  că  numai  benzile  textile  sunt  cele  care
fixează faţa (arcul) de talpă. Prin urmare, benzile
textile T1 şi T2 nu pot fi considerate căptuşeală, ci
reprezintă materialul  constitutiv al  feţei  în sensul
notei 4 litera (a) la capitolul 64, în timp ce benzile
din piele C1 doar întăresc benzile textile T1 şi T2
şi nu trebuie considerate drept material constitutiv
al feţei.
Cele  două  benzi  A  care  nu  sunt  vizibile  sunt
inserate complet între banda din piele C1 şi banda
textilă  T1/T2,  de-a  lungul  ambelor  braţe  ale
arcului.  Având în vedere că sunt mai mici  decât
benzile  din  piele  (C1)  şi  decât  benzile  textile
(T1/T2)  care  le  acoperă,  ele  nu  influenţează
funcţia de întărire a benzilor din piele C1.
Banda  textilă  centrală  T3  care  separă  degetele
face  parte  din  materialul  constitutiv  al  feţei,
deoarece dă forma specifică a acestui  papuc cu
baretă  între  degete  ("thong")  şi,  în  plus,  este
singurul  material  care  constituie  această  baretă.
Mai mult,  materialul  textil  (T1 şi T2 împreună cu
T3)  prezintă  caracteristicile  unei  feţe  în  sensul
notei  complementare 1 la capitolul  64, deoarece
materialul  textil  al  feţei  papucului,  fără  celelalte
materiale,  îndeplineşte  rolul  unei feţe,  şi  anume,
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furnizează  suficient  sprijin  piciorului  pentru  a
permite purtătorului să meargă încălţat cu papucii
(A  se  vedea  Hotărârea  Curţii  de  Justiţie  a
Comunităţilor  Europene  în  cauza  C-165/07,
Skatteministeriet  vs.  Ecco Sko A/S,  punctul  48).
Cele două benzi textile T1 şi T2 şi bareta textilă
centrală  T3  reprezintă,  prin  urmare,  materialul
constitutiv  al  feţei  în  sensul  notei  4  litera  (a)  la
capitolul  64.  Suprafaţa  materialului  constitutiv  al
feţei  este  cel  puţin  parţial  vizibilă  pe  suprafaţa
exterioară  a  încălţămintei,  deoarece  o  parte  din
materialul textil [constând în trei piese asamblate
din materiale textile identice (T1, T2 şi T3)]  este
vizibil  pe  suprafaţa  exterioară  a  încălţămintei
(parte din  bareta textilă  T3) [A se vedea Notele
explicative  ale  Nomenclaturii  combinate  la
capitolul 64, Consideraţii generale, punctul 1 litera
(a)  al  doilea  paragraf  prima  teză].  Partea  tălpii
care intră în contact  cu solul  este din  plastic  în
sensul  notei  4  litera  (b)  la  capitolul  64.  Prin
urmare,  încălţămintea  are  talpă  exterioară  din
material plastic. 
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Explicarea simbolurilor utilizate în fotografii
C3 (bucată de piele dreptunghiulară)
C1 (două benzi  din  piele,  câte  una pe fiecare
braţ al arcului)
C2 (două benzi din piele mai mici, câte una pe
fiecare dintre benzile C1)
T1 şi T2 (două benzi textile, T1 pe braţul drept al
arcului, iar T2 pe braţul stâng al acestuia)
T3 (baretă textilă centrală care separă degetele)
A  (bandă  din  plastic,  care  nu  este  vizibilă,
inserată  complet  între  banda  laterală  din  piele
C1  şi  banda  laterală  textilă  T2;  a  se  vedea
fotografia 646 D)
S (talpă)

223. 347/2001 din 
19.2.2001 (JO L 52, 
22.2.2001, p. 8)

4 Încăltaminte de interior  cu partea de deasupra
din  material  de  plus,  având  marginea  ridicată
astfel  încât  să  acopere  glezna,  cu  un  cap  de
animal  (maimuta)  confectionat  din  acelasi
material aplicat pe partea din fata a papucului.
Talpa  constă  într-un  strat  de  material  plastic

6405 20 91 Clasificarea se face conform regulilor generale 1
si  6 de interpre-tare a Nomenclaturii  Combinate,
conform notei 4 litera (b) din capitolul 64 si notei
complementare  2  din  capitolul  64,  precum  si
formulării codurilor NC 6405, 6405 20 si 6405 20
91.
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celular  subtire,  inserat  între  două  straturi  de
material textil.
Pe stratul exterior confectionat din material textil
rezistent  este  aplicată  o  stropitură  din  PVC.
Materialul  textil  exterior  (aproximativ  80  % din
suprafata tălpii exterioare) si stropitura din PVC
(aproximativ 20 % din suprafata tălpii exterioare)
intră în contact cu solul.
(A se vedea fotografiile 608 A si 608 B) (*)

Stratul  exterior  din  material  textil  prezintă
caracteristicile  de  durabilitate  si/sau  rezistenta
necesare  pentru  o  utilizare  normals  a  unei  tălpi
exterioare.
Tinând  seama  de  aceste  caracteristici,  talpa
exterioară trebuie con-siderată talpă din material
textil.

224. 2018/1209 din 
27.08.2018 (JO L 
220/7 din 30.08.2018)

Încălțăminte  (așa-numiții  „cipici  de  dans”)  care
acoperă piciorul, dar nu acoperă pulpa, deschisă
la  căpută.  Încălțămintea  este  făcută  dintr-o
singură  bucată  de  material  textil,  cusută
împreună la talpă și  călcâi  și  are o căptușeală
din material textil. Încălțămintea are două bucăți

6405 20 99 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate, a notei 4 de la capitolul 64, precum și
pe baza textelor  codurilor  NC 6405,  6405 20 și
6405 20 99. Articolul nu este exclus din capitolul
64  prin  aplicarea  dispozițiilor  notei  1(b)  de  la
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de piele cusute de talpă, una în partea din față a
tălpii piciorului și cealaltă parte la călcâi. Partea
textilă  din  față  a  tălpii  este  plisată  pentru  a-i
conferi  o formă rotunjită  pentru degete.  Partea
textilă a tălpii care se află între cele două bucăți
de piele  se plisează și  devine elastică  printr-o
bandă elastică cusută pe interiorul articolului de
încălțăminte. Ea servește la ajustarea tălpii de la
degete la călcâi în timpul dansului. Încălțămintea
are două bucăți de burete acoperite cu material
textil,  cusute pe interior, deasupra bucăților din
piele, care sunt puțin mai mari decât pielea, dar
mai mici decât talpa care intră în contact cu solul
atunci  când  încălțămintea  este  în  uz.
Deschiderea încălțămintei poate fi strânsă cu un
șnur elastic. Două barete elastice sunt fixate în
partea din spate pentru a menține încălțămintea
pe picior.  Atunci când încălțămintea este în uz
(purtată în poziția de stând în picioare pe sol),
partea de încălțăminte care nu acoperă părțile
laterale și partea superioară a piciorului și care
intră  în  contact  cu  solul  este  constituită  din
aproximativ  33  %  piele  și  aproximativ  67  %
material textil. A se vedea imaginile(*).

capitolul  64,  deoarece  articolul  are  componente
cusute pe talpa exterioară. În plus, partea din față
plisată creează o talpă cu formă rotunjită  relativ
tare pentru degete. Deoarece materialul feței face
parte și  din talpă,  pentru a identifica  delimitarea
dintre  față  și  talpă,  talpa  este  considerată  a  fi
partea  de  încălțăminte  care  nu  acoperă  părțile
laterale  și  partea  superioară  a  piciorului  [a  se
vedea, de asemenea, identificarea feței în notele
explicative  ale  Sistemului  armonizat  (NESA)
aferente  capitolului  64,  Considerații  generale,
litera  (D)].  Materialul  component  pentru  talpa
exterioară este materialul textil, deoarece are cea
mai  mare suprafață  ce  intră  în  contact  cu  solul
atunci  când  este  în  uz  (încălțăminte  purtată  în
poziția de stând în picioare pe sol) în sensul notei
4 de la  capitolul  64 [a se vedea,  de asemenea,
notele  explicative  ale  Sistemului  Armonizat
referitoare  la  capitolul  64,  Considerații  generale,
litera (C)]. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la
codul  NC  6405  20  99  ca  alte  articole  de
încălțăminte  cu  fețe  și  tălpi  exterioare  din
materiale textile.

225. 696/2012  din
25.7.2012  (JO L 203,
31.7.2012, p. 30)

Tălpi interioare alcătuite dintr-o porţiune arcuită
flexibilă,  bifurcată,  din  oţel,  şi  dintr-o  perniţă
capitonată interschimbabilă, fabricată din diverse
materiale.

6406 90 50 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate şi pe baza textului codurilor NC 6406,
640690 şi 64069050.
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Tălpile  interioare  sunt  asamblate  în  funcţie  de
amprenta piciorului  şi de greutatea corporală a
clientului.
Tălpile  interioare  sunt  concepute  pentru  a
reduce presiunea exercitată asupra piciorului şi
a  întregului  corp.  Sistemul  de  sprijin  în  trei
puncte al tălpii interioare este conceput pentru a
sprjini şi a consolida ligamentele, tendoanele şi
muşchii,  precum şi  pentru  a  le  permite  să  se
mişte.  Sistemul  permite  absorbţia  şocurilor,
distribuirea  în  mod  egal  de-a  lungul  întregului
picior  a  greutăţii  corporale  şi  poate  compensa
efectele  negative  ale  platfusului  deja  existent.
Perniţa capitonată masează piciorul.
A se vedea imaginea.

Tălpile  interioare  nu  sunt  concepute  pentru  a
corecta  afecţiunile  ortopedice  deoarece  ele  nu
sunt special adaptate pentru handicapuri pe care
urmăresc  să  le  corecteze,  ci  sunt  concepute
pentru a creşte confortul corpului şi al piciorului şi
pentru  a  compensa  efectele  negative  ale
problemelor  existente  (a  se  vedea  nota  6  la
capitolul 90).
Clasificarea la poziţia 9021 ca articole şi aparate
ortopedice este, prin urmare, exclusă.
Tălpile  interioare trebuie deci  clasificate la codul
NC 64069050 ca tălpi interioare detaşabile.

226. 401/2012 din 7.5.2012
(JO L 124, 11.5.2012, 
p. 15)

Un articol  de formă conică (de aproximativ  40
cm  lungime),  confecţionat  prin  coaserea
împreună a două bucăţi triunghiulare de material
textil roşu neţesut, a cărui bază este împodobită
cu o bandă aplicată de culoare albă, şi având un
ciucure alb la vârf.
(articole de acoperit capul)
(A se vedea fotografia nr. 658)

6505 00 90 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  precum şi  pe  baza  textului  codurilor
NC 6505 şi 65050090.
Pe  lângă  pălăriile  păpuşilor,  alte  articole  de
acoperit  capul  care  au  caracterul  de  jucării  sau
articolele pentru carnaval, pălăriile şi alte articole
de acoperit  capul  de toate  tipurile,  indiferent  de
materialele  din  care  sunt  confecţionate  şi  de
destinaţia  avută  în  vedere,  sunt  clasificate  în
capitolul  65  (a  se  vedea,  de  asemenea,  Notele
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explicative la Sistemul armonizat privind capitolul
65, Consideraţii generale, primul alineat).
Articolele  de  acoperit  capul  confecţionate  din
dantelă, pâslă sau alte produse textile, sub formă
de una sau mai  multe  bucăţi,  sunt  clasificate  la
poziţia  6505 (a se vedea,  de asemenea,  Notele
explicative  la  Sistemul  armonizat  privind  poziţia
6505, primul alineat).
În conformitate cu nota 1 litera (o) la secţiunea XI
("Materiale textile şi articole din aceste materiale"),
articolele de acoperit capul incluse în capitolul 65
sunt excluse din secţiunea respectivă.
Articolele din material textil cu funcţie utilitară sunt
excluse din capitolul 95 chiar şi atunci când sunt
concepute  pentru  sărbători  [a  se  vedea,  de
asemenea,  Notele  explicative  la  Sistemul
armonizat privind poziţia 9505, punctul (A), ultimul
alineat].  Clasificarea  la  subpoziţia  95051090
împreună  cu  articolele  pentru  sărbătorile  de
Crăciun este, prin urmare, exclusă.
Articolul  are, în mod evident, caracteristicile unui
articol de acoperit capul şi este conceput pentru a
fi purtat ca atare.
În consecinţă,  articolul  trebuie  clasificat  la  codul
NC 65050090 ca articol de acoperit capul.

227. 2020/517 din 
03.04.2020 (JO L 
114/4 din 14.04.2020)

Articol care constă într-o ghirlandă de brad (pin)
artificial,  cu o lungime de aproximativ 5 m și o
instalație  cu  aproximativ  60  de  LED-uri,
înfășurată  în  jurul  ghirlandei.  Instalația
luminoasă  este  alimentată  de  o  sursă  de
alimentare cu energie de 230 V. Atât ghirlanda,
cât  și  instalația  luminoasă  sunt  fabricate  din
materiale plastice. A se vedea imaginea (*).

6702 10 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  (RGI)  1,  3(b)  și  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate,  precum  și  pe  baza
textului codurilor NC 6702 și 6702 10 00. Articolul
este un articol compus în sensul regulii generale
de  interpretare  3(b).  Având  în  vedere
caracteristicile  sale obiective, și anume faptul  că
articolul constă într-o ghirlandă de brad artificial cu
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becuri  care  îi  conferă  un  efect  decorativ
suplimentar,  acesta  este  conceput  în  principal
pentru  a  avea  o  funcție  decorativă.  În  plus,
ghirlanda  de  brad  artificial  poate  fi  utilizată  în
scopuri ornamentale sau decorative chiar și atunci
când becurile sunt stinse. Prin urmare, ghirlanda
de brad artificial, care imită produsul natural (a se
vedea,  de  asemenea,  notele  explicative  la
Sistemul  armonizat  aferente  poziției  6702),  este
componenta care conferă articolului caracterul său
esențial ca articol decorativ. Clasificarea articolului
la subpoziția 9405 40 ca alte aparate electrice de
iluminat  este,  prin  urmare,  exclusă.  Clasificarea
articolului la subpoziția 9505 10 ca articol pentru
sărbătorile  de  Crăciun  este,  de  asemenea,
exclusă,  deoarece  caracteristicile  sale  obiective
sugerează  că  acesta  nu  este  utilizat  exclusiv
pentru  sărbătorile  de  Crăciun,  ci  în  principal  ca
decorațiune  în  timpul  sezonului  de  iarnă  [a  se
vedea nota complementară 1 de la capitolul  95,
1(a) ultimul paragraf]. Prin urmare, articolul trebuie
clasificat  la  codul  NC  6702  10  00  ca  frunze
artificiale din plastic.

228. 1155/2010 din 
1.12.2010 (JO L 324, 
9.12.2010, p. 42)

Articol  compozit,  constituit  dintr-o  ramură  de
cireş  artificială,  becuri  electrice  şi  un
transformator electric.  Aceste componente sunt
ataşate  astfel  încât  să  formeze  un  ansamblu
practic inseparabil.
Ramura  artificială  se  aseamănă  cu  produsul
natural  (o  ramură  de  cireş  înflorit)  şi  este
fabricată  prin  asamblarea  unor  părţi  diferite
(hârtie maro care imită crengile, sârme cu rol de
susţinere, benzi adezive cu rol de fixare, material

6702 90 00 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale (RGI) 1, 3 (b) şi 6 pentru interpretarea
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  pe  baza
textului codurilor NC 6702 şi 67029000.
Articolul  este constituit  din produse compozite în
sensul  RGI  3  (b),  respectiv  flori  artificiale  de  la
poziţia 6702, becuri electrice de la poziţia 9405 şi
un  transformator  electric  de  la  subpoziţia  8504.
Becurile electrice sunt integrate în ramura cu flori
artificială,  astfel  încât  să  formeze  un  ansamblu
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textil alb care imită petalele florilor şi mici piese
din plastic care susţin florile). Părţile sunt legate,
lipite şi montate împreună.
În  ramura  artificială  este  integrată  o  ghirlandă
electrică  cu  60  de  micro-becuri.  Becurile
reprezintă pistilurile florilor. Ca urmare a mărimii
lor, becurile produc un efect de iluminare redus.
Cablul electric al ghirlandei de micro-becuri este
complet  acoperit  de  ramură.  Din  ramura
principală iese cablul electric rămas, în lungime
de câţiva metri,  care intră într-un transformator
electric.
Articolul nu stă în poziţie verticală şi nici nu are
părţi  cu  ajutorul  cărora  să  poată  fi  atârnat.
Articolul  este proiectat  pentru a fi  plasat  într-o
vază.
(ramură de cireş artificială)
(A se vedea fotografiile nr. 654 A, B şi C)

inseparabil  [a  se  vedea,  de  asemenea,  Notele
explicative ale Sistemului armonizat pentru RGI 3
(b), (IX)].
Având în vedere caracteristicile sale obiective (se
aseamănă  cu  o  floare  artificială  tipică;  becurile
sunt mici şi produc un efect de iluminare redus),
rezultă că articolul este proiectat mai ales pentru a
fi  plasat  într-o vază şi  a  decora camera imitând
florile.  Iluminarea  constituie  numai  un  efect
suplimentar,  care  accentuează  efectul  decorativ.
În  consecinţă,  ramura  cu  flori  artificială  este
componenta care conferă articolului caracterul său
esenţial (şi anume, de articol decorativ) în sensul
RGI 3 (b).
Articolul  nu  poate  fi  clasificat  ca  lampă  de  la
poziţia 9405, deoarece nu este proiectat în primul
rând pentru a ilumina,  de exemplu,  o cameră şi
nici nu este o lampă specializată [a se vedea, de
asemenea,  Notele  explicative  ale  Sistemului
armonizat pentru poziţia 9405, (I), (1) şi (3)].
Ramura  cu  flori  artificială  se  aseamănă  cu
produsul  natural  [a  se  vedea,  de  asemenea,
Notele explicative ale Sistemului armonizat pentru
poziţia  6702,  (1)].  Prin  urmare,  articolul  trebuie
clasificat la poziţia 6702, ca "flori artificiale". 
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229. 554/2012 din 
19.6.2012 (JO L 166, 
27.6.2012, p. 20)

O  crenguţă  decorativă  alcătuită  din  flori
(poinsetia), frunze şi fructe (rămurele de conifer
şi  fructe  de  tip  bacă)  artificiale.  Este
confecţionată din material textil (brocart), plastic
şi sârmă.
Produsul  este  destinat  utilizării  ca  decoraţie

6702 90 00 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  precum  şi  pe  baza  textului  de  la
codurile NC 6702 şi 67029000.
Crenguţa  nu  este  considerată  articol  pentru
sărbători  aparţinând  poziţiei  9505,  deoarece  nu
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pentru  lumânări.  Se  prezintă  fără  lumânare  şi
fără suportul de lumânare.
A se vedea imaginea.

este  proiectată,  produsă  şi  recunoscută  în  mod
exclusiv drept articol pentru sărbători. Nu conţine
însemne,  ornamente,  simboluri  sau  inscripţii  şi,
prin  urmare,  nu este  destinată  utilizării  pentru  o
anumită  sărbătoare  (a  se  vedea  de  asemenea
notele explicative ale NC de la poziţia 9505).
Prin  urmare,  se  exclude  clasificarea  la  poziţia
9505 ca articol pentru sărbători.
Prin  urmare,  produsul  este  clasificat  la  codul
67029000  ca  articol  confecţionat  din  flori,  fructe
sau frunze artificiale din alte materiale.

230. 1170/2012 din 
28.11.2012 (JO L 337,
11.12.2012, p. 6)

Un articol care constă dintr-o ghirlandă de flori
artificiale de diferite culori, imitând un aşa-numit
"lei".
Fiecare  floare este formată din  două piese de
material  textil  colorate  într-o  singură  culoare,
decupate în formă de petale de floare.
Fiecare  floare  este  separată  de  următoarea
floare  printr-un  tub  din  material  plastic
transparent care imită tulpina florii. Un fir subţire
de plastic leagă tuburile şi florile pentru a forma
un cerc cu diametrul de aproximativ 30 cm, care
imită o ghirlandă de flori circulară.
(A se vedea fotografia nr. 662)

6702 90 00 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1,  3 litera (a)  şi  6  pentru interpretarea
Nomenclaturii  combinate  şi  pe  baza  textului
codurilor NC 6702 şi 67029000.
Articolul  se aseamănă cu o ghirlandă de flori  şi
este conceput pentru a fi purtat în jurul gâtului ca
imitaţie de "lei".
Articolul  nu face obiectul  excluderii  prevăzute în
nota 3 litera (b) de la capitolul 67, întrucât florile
artificiale  nu sunt  realizate  dintr-o singură piesă,
fiecare floare constând din două piese de material
textil, tăiate în formă de petale de floare şi întrucât
asamblarea petalelor şi a tulpinilor prin intermediul
unui fir subţire este o metodă similară cu legarea,
lipirea  sau  îmbinarea  părţilor.  Articolul  se
aseamănă, ca formă, cu un produs natural (a se
vedea,  de  asemenea,  notele  explicative  ale
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Sistemului  armonizat  aferente poziţiei  6702,  1 şi
3),  indiferent dacă detaliile corespund sau nu cu
exactitate produsului natural.
Clasificarea la poziţia 7117 ca imitaţii  de bijuterii
se exclude,  deoarece articolul  nu este o imitaţie
de bijuterii ci imitaţia unei ghirlande de flori care se
poartă  în  jurul  gâtului,  un  aşa-numit  "lei".  Prin
urmare, articolul nu se încadrează la poziţia 7117
(imitaţii de bijuterii).
Clasificarea  la  poziţia  9505  ca  articole  pentru
sărbători, carnaval sau alte divertismente este de
asemenea  exclusă,  deoarece  articolul  nu  este
conceput, fabricat şi recunoscut exclusiv ca articol
pentru  sărbători.  El  nu  conţine  imprimeuri,
ornamente, simboluri sau inscripţii şi, prin urmare,
nu  este  destinat  a  fi  folosit  pentru  o  anumită
sărbătoare  (a  se  vedea  de  asemenea  notele
explicative  ale  Sistemului  armonizat  aferente
poziţiei  9505).  În  plus,  "lei"-ul  serveşte  ca
decoraţiune pentru persoane şi nu pentru încăperi,
mese etc. El nu reprezintă o parte a unui articol
pentru  deghizare  folosit  pentru  carnaval  (a  se
vedea  de  asemenea  notele  explicative  ale
Sistemului armonizat aferente poziţiei 9505, A 1 şi
3).
Clasificarea  la  poziţia  6307  ca  alte  articole
confecţionate  este  de  asemenea  exclusă,
deoarece  articolul  este  denumit  mai  specific  la
poziţia  6702  (articole  confecţionate  din  flori
artificiale)  în  sensul  regulii  generale  3  litera  (a)
pentru interpretarea Nomenclaturii combinate.
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
67029000,  ca  "articol  confecţionat  din  flori
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artificiale,  din  alte  materiale  decât  materiale
plastice".

231. 2019/823 din 
17.05.2019 (JO L 
134/16 din 
22.05.2019)

Un articol confecționat din păr uman, constând
într-o  șuviță  de  fire  de  păr  uman  pieptănate,
unite  la  capetele  dinspre  rădăcină.  Capetele
dinspre rădăcină ale șuviței care sunt unite sunt
gata  să  fie  combinate,  fără  niciun  fel  de
prelucrare  suplimentară,  prin  aplicarea căldurii,
cu părul natural al persoanei care o utilizează.

 A se vedea imaginea(*).

(*) Imaginea are caracter pur informativ. 

6704 20 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  precum și  pe  baza  textului  codurilor
NC 6704 și 6704 20 00. Din cauza unirii firelor la
capetele  dinspre  rădăcină,  articolul  este
considerat  ca  fiind  supus  unei  prelucrări
suplimentare  față  de  cea  menționată  la  poziția
6703.  În  consecință,  este exclusă clasificarea  la
poziția 6703 ca păr uman pieptănat, subțiat, albit
sau  altfel  prelucrat.  Din  cauza  unirii  firelor  la
capetele dinspre rădăcină și a faptului că articolul
este  gata  să  fie  combinat,  fără  nicio  prelucrare
suplimentară, cu părul natural al persoanei care îl
utilizează,  articolul  trebuie  considerat  ca  fiind
articol  confecționat  din  categoria  extensiilor  de
păr,  care  se  încadrează  la  poziția  6704  (a  se
vedea și Notele explicative la Sistemul armonizat
aferente poziției 6704 punctul 1 primul paragraf).
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
6704 20 00 ca „meșe și articole similare din păr
uman”.

232. 729/2004 din 1 Accesorii  pentru  capătul  de  bară  de  formă 6810 99 00 Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
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15.4.2004 (JO L 173, 
7.5.2004, p. 9)

ovoidală dintr-un amestec de 75 % praf de piatră
şi 25 % poliester, prevăzut cu un inel de metal la
unul  dintre  capete  pentru  a  permite  barei  de
galerie să fie inserată. În scopuri decorative, pe
18 % din suprafaţa lor, acestea sunt încrustate
cu rondele din os de bivol. 

regulile  generale  1,  3  (b)  şi  6  de interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  conform
formulării  codurilor  NC  6810  şi  68109900.
Produsul  este confecţionat  din  materiale  diferite,
praful de piatră se află în cea mai mare proporţie
din  greutate.  Produsul  este  exclus  de  la  poziţia
9601,  deoarece caracterul  de material  decorativ,
os de bivol, nu constituie caracteristica esenţială. 

233. 679/72 din 29.3.1972 
(JO L 81, 5.4.1972, p. 
1) modificat prin Reg. 
2080/91

Produsele  de  tipul  "vitreous  china"  sau  "semi-
vitreous china", care sunt produse din ceramică
mai  mult  sau  mai  puţin  vitrificată,  din  material
ceramic  de  culoare  alb-cenuşie  sau  colorat
artificial, care nu aderă la limbă, sunt încadrate
în  Codul  Vamal  Comun  la  poziţiile  sau
subpoziţiile 69.09 A, 69.11, 69.13 B sau 69.14 A,
după caz, atunci când prezintă simultan:
(a) o porozitate (coeficient de absorbţie a apei)
mai mică sau egală cu 3 %, în conformitate cu
metoda prezentată în anexa I;
(b) o densitate egală sau mai mare de 2,2;
(c)  o  transluciditate  până  la  o  grosime  de
aproximativ  3  mm,  în  conformitate  cu  metoda
prezentată în anexa II.
Cu toate acestea, acest criteriu nu se aplică în
cazul în care materialul ceramic este colorat în
interior  sau  este  acoperit  cu  lac  sau  email
colorate sau opace.

6909 11 00
6911
6913 10 00
6914 10 00

234. 166/2007 din 
16.2.2007 (JO L 52, 
21.2.2007, p. 3)

1 Set  de  articole  de  toaletă  condiţionate  pentru
vânzarea cu amănuntul, care conţine:
— un pahar
— un suport pentru săpun
— un  recipient  de  formă  cilindrică  pentru

6912 00 50 Clasificarea  este  determinată  prin  aplicarea
Regulilor generale 1, 3(b) şi 6 pentru interpretarea
Nomenclaturii  Combinate şi  a textului  subpoziţiei
6912 00 şi al codului 6912 00 50.
Articolele de toaletă prezentate aici constituie un
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periuţele de dinţi şi
— un distribuitor pentru săpun lichid.
Distribuitorul de săpun lichid este constituit dintr-
un recipient din faianţă, prevăzut cu o pompă din
material plastic. Celelalte articole sunt fabricate
din ceramică.
Aspectul  exterior  este  acelaşi  pentru  toate
articolele.
Ele sunt destinate utilizării casnice ca articole de
toaletă.
(A se vedea fotografia)

set în sensul Regulii generale interpretative 3(b).
Ele  trebuie  clasificate  în  funcţie  de  materialul
constitutiv din care au fost fabricate – ceramică –
care conferă produselor caracterul esenţial.

235. 729/2004 din 
15.4.2004 (JO L 173, 
7.5.2004, p. 9)

2 Râşniţă manuală cu o greutate de maximum 10
kg  pentru  măcinat  sare  pentru  condiţionarea
alimentelor.
Sarea  se  introduce  în  recipientul  sferoidal  din
plastic şi este măcinată de o plăcuţă de măcinat
din ceramică. 

6912 00 90 Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1,  3  (b)  şi  6  de interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, de la nota 1 litera (b) de
la  capitolul  84,  precum  şi  conform  formulării
codurilor NC 691200 şi 69120090.
Produsul este exclus de la capitolul 82 în virtutea
aplicării notei 1 litera (a) a acestui capitol.
Caracteristica esenţială a produsului este dată de
plăcuţa de măcinat din ceramică. 
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236. 810/83 din 5.4.1983 
(JO L 90, 8.4.1983, p. 
11) modificat prin Reg.
2080/91

1 Puşculiţă  de ceramică  în  formă de porc,  cu  o
lungime  de  aproximativ  15  centimetri  şi  o
înălţime de aproximativ  9 centimetri,  ornată cu
un motiv floral, prevăzută în partea din spate cu
o  fantă  pentru  introducerea  monedelor  şi  o
deschizătură rotundă la bază, închisă cu un dop
din  cauciuc  moale,  care  permite  scoaterea
acestora: 

6913

237. 810/83 din 5.4.1983 
(JO L 90, 8.4.1983, p. 
11) modificat prin Reg.
2080/91

2 Puşculiţă  de  ceramică  în  formă  de  figurină,
reprezentând un bătrân (cerşetor), cu o înălţime
de aproximativ 18 centimetri, cu hainele şi faţa
vopsite,  prevăzută  cu  o  fantă  pentru
introducerea  monedelor  şi  o  deschizătură
rotundă la bază, închisă cu un dop din cauciuc
moale, care permite scoaterea acestora: 

6913

238. 810/83 din 5.4.1983 
(JO L 90, 8.4.1983, p. 
11) modificat prin Reg.
2080/91

3 Puşculiţă de ceramică în formă de pinguin, cu o
înălţime de aproximativ 30 centimetri, prevăzută
în  partea  din  spate  cu  o  fantă  pentru
introducerea monedelor  şi  în partea de jos,  cu
un lacăt

6913

239. 305/2001 din 
12.2.2001 (JO L 44, 
15.2.2001, p. 22)

1 Vas  de  flori,  unicolor,  de  formă  pătrată,  din
ceramică  (100  %  ceramică  obisnuită)  cu  o
înăltime de 15 cm.
Este emailat atât pe interior, cât si pe exterior.
Acesta prezintă motive decorative, abstracte sau
realiste pe exterior.

6913 90 10 Clasificarea este conformă cu dispozitiile cuprinse
în  regulile  generale  1  si  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  si  cu  textul
codurilor NC 6913, 6913 90 si 6913 90 10.
Produsul  este  impermeabil  datorită  suprafetei
interioare  emailate  si  a  absentei  unui  orificiu  la
bază. Aceste caracteristici, precum si aspectul său
general,  îi  conferă  caracterul  unui  articol
ornamental

240. 1462/2006 din 
2.10.2006 (JO L 272, 
3.10.2006, p. 13)

Articol în formă de oaie, cu o înălţime de circa 10
cm.  Blana  este  confecţionată  din  tricot,  care
acoperă  cea  mai  mare  parte  a  corpului  din
ceramică, lăsând vizibile o parte din cap şi cele

6913 90 10 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(b)  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  a  textelor
codurilor NC 6913, 691390 şi 69139010.
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patru  copite.  Tricotul  este  lipit  pe  corpul  din
ceramică.
(A se vedea fotografia nr. 639)

Produsul în cauză este un articol din ceramică de
genul  celor  destinate  în  principal  decorării
interioare a locuinţelor. Nu are valoare utilitară şi
este destinat în exclusivitate utilizării ca ornament;
deoarece nu este conceput în mod special ca un
obiect  de  divertisment,  nu  posedă  caracterul  de
jucărie al articolelor din capitolul  95. A se vedea
notele  explicative  din  SA  privind  poziţia  6913,
primul  alineat  şi  al  doilea  alineat,  punctul  (A),
precum şi notele explicative ale SA privind poziţia
9503, primul alineat.
Produsul  în  cauză  este  un  articol  compozit  din
ceramică  şi  din  tricot.  Materialul  ceramic  care
formează corpul articolului  (reprezentând o oaie)
este materialul care îi conferă caracterul esenţial
în  sensul  Regulii  generale  3  b),  deoarece  dă
formă articolului. 

241. 305/2001 din 
12.2.2001 (JO L 44, 
15.2.2001, p. 22)
modificat prin Reg. 
441/2013

2 Vas  de  flori,  multicolor,  de  formă rotundă,  din
ceramică  (100  %  ceramică  obisnuită)  cu  o
înăltime si un diametru de 38 cm.
Vasul  prezintă  un  orificiu  mic  pe  fund  si  la
exterior,  o  suprafata  emailată,  prezintă  motive
decorative, abstracte sau realiste.

6914 90 00

INITIAL:
(Reg. 305/2001)
6914 90 10

Clasificarea este conformă cu dispozitiile cuprinse
în  regulile  generale  1  si  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  si  cu  textul
codurilor NC 6914 si 6914 90 00.
Prezenta  unui  orificiu  la  bază  conferă  articolului
caracteristicile unui recipient utilizat pentru plante.

242. 650/90 din 16.3.1990 
(JO L 71, 17.3.1990, 
p. 11) modificat prin 
Reg. 1179/2009

3 Foi  de  sticlă  subţire,  de  formă  pătrată  sau
dreptunghiulară,  numită  "de  horticultură",  cu  o
singură margine şlefuită simplu şi folosită în mod
obişnuit în construcţia de sere.

7004 90 80
INIŢIAL:
(Reg.650/90)
7004 90 70

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textele codurilor NC 7004 şi 70049070. Marfa
nu poate fi  încadrată la codul NC 70060090 dat
fiind  faptul  că  nu  a  fost  prelucrată  în  sensul
acestui cod. Într-adevăr, prelucrarea suferită la un
singur capăt nu are o importanţă reală din punct
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de vedere tehnic  şi  economic şi  prin  urmare nu
transformă articolul  în sensul  notei  explicative  la
Sistemului  armonizat  privind  poziţia  7006  (a  se
vedea litera B).

243. 1735/96 din 4.9.1996 
(JO L 225, 6.9.1996, 
p. 1) modificat prin 
Reg. 936/1999

Ramă  de  fotografie  prevăzută  cu  sticlă,  cu
dimensiuni de 30 × 40 cm, constând din:
- o foaie de sticlă prelucrată mecanic, cu margini
tăiate oblic
- o foaie de hârtie imprimată
şi
- un panou din fibre care serveşte drept suport
pentru  fotografie  ţinute  împreună  prin  patru
agrafe din metal obişnuit.

7013 99 00
INIŢIAL:
(Reg.1735/96)
7013 99 90

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1,  3  litera  (b)  şi  6  de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textul codurilor NC 7013, 701399 şi 70139990.
Articolul  este  utilizat  pentru  decorarea
apartamentelor. 

244. 1509/97 din 30.7.1997
(JO L 204, 31.7.1997, 
p. 8) modificat prin 
Reg. 936/1999

3 "Bulgăre de zăpadă muzical", constând dintr-un
glob din sticlă, prelucrată mecanic, fixată pe un
soclu  din  material  plastic  care  conţine  o  cutie
muzicală.
Globul este umplut cu un lichid în care se află
figurine şi fulgi de zăpadă artificială.
Prin agitarea globului, fulgii de zăpadă artificială
creează impresia unei furtuni de zăpadă. 

7013 99 00
INIŢIAL:
(Reg.1509/97)
7013 99 90

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1,  3  litera  (b)  şi  6  de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textul codurilor NC 7013, 701399 şi 70139990. 

245. 141/2002 din 
25.1.2002 (JO L 24, 
26.1.2002, p. 11)

1 Recipient  din  sticlă  striată  (craquelé),  cu  trei
picioare din sticlă, înalt de aproximativ 9 cm, cu
o deschidere  circulară  în partea superioară  cu
diametru  de  aproximativ  7,5  cm.  În  interiorul
recipientului poate fi aşezată o lumânare.
Recipientul este prezentat fără lumânare.
(A se vedea fotografia A)

7013 99 00 Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  conform
formulării codurilor NC 7013 şi 70139900.
Recipientul  nu  este  destinat  să  menţină  o
lumânare  într-o  poziţie  fixă;  în  consecinţă,  nu
poate fi considerat sfeşnic în sensul poziţiei 9405. 
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246. 2019/1812 din 
23.10.2019 (JO L 
278/4 din 30.10.2019)

Sticlă pentru apă reutilizabilă fabricată din sticlă
borosilicică transparentă, prevăzută cu un capac
filetat din oțel inoxidabil. Capacul are o garnitură
inelară  interioară  din  silicon  care  asigură
închiderea  etanșă.  Sticla  este  prevăzută  cu  o
toartă  de  transport  atașată  la  capac  și  un
manșon  antialunecare  din  silicon  detașabil
pentru  o  utilizare  confortabilă.  Sticla  are  o
înălțime de aproximativ 220 mm și un diametru
de 60 mm. Diametrul gâtului este de aproximativ
30 mm. Sticla are o capacitate de până la 0,6 l.
(*) A se vedea imaginile.

7013 99 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate și  pe baza textului  de la codurile  NC
7013 și 7013 99 00. Clasificarea la poziția 7010 ca
sticle, baloane și alte recipiente, din sticlă, folosite
pentru transportul  sau ambalarea de bunuri  este
exclusă, deoarece articolul nu este utilizat în mod
curent în comerț [a se vedea și notele explicative
ale Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției
7010,  primul  paragraf,  NESA  aferente  poziției
7013, ultimul paragraf litera (b), precum și avizul
de  clasificare  în  Sistemul  armonizat  3924.90/2].
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
7013 99 00 ca alte obiecte din sticlă pentru servicii
de masă, pentru bucătărie,  toaletă, birou,  pentru
decorarea locuințelor sau pentru utilizări similare.
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247. 141/2002 din 
25.1.2002 (JO L 24, 
26.1.2002, p. 11)

2 Trei  articole  ambalate  într-o  cutie  de  carton
destinată vânzării cu amănuntul, respectiv:
-  un  recipient  din  sticlă  incoloră,  înalt  de
aproximativ 15 cm, cu o deschidere circulară în
partea superioară cu un diametru de aproximativ
11 cm;
- o lumânare cilindrică înaltă de aproximativ 4,5
cm şi cu un diametru de aproximativ 5 cm;
- un săculeţ de plastic conţinând aproximativ 150
g de nisip fin.Lumânarea se aşează pe nisip, pe
fundul recipientului.
(A se vedea fotografia B)

7013 99 00 Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1,  3  (b)  şi  6  de interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  conform
formulării codurilor NC 7013 şi 70139900.
Cele trei articole respectă criteriile de clasificare a
mărfurilor  prezentate  sub  formă  de  seturi.
Recipientul din sticlă conferă setului caracterul lui
esenţial.
Recipientul  nu  este  destinat  să  menţină  o
lumânare  într-o  poziţie  fixă;  în  consecinţă,  nu
poate fi considerat sfeşnic în sensul poziţiei 9405
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248. 3558/81 din 8.12.1981
(JO L 356, 
11.12.1981, p. 28) 
modificat prin Reg. 
2080/91 + 441/2013

Cercei  din  oţel  placat  cu  aur  sau argint,  chiar
într-un  ambalaj  steril,  alcătuiţi  dintr-o  tijă
prevăzută  cu  un  cap  decorativ  şi  cu  o
închizătoare, această tijă fiind folosită pentru a
perfora urechea cu un dispozitiv special care o
fixează în lobul urechii

7117 19 00

INIŢIAL:
(Reg.3558/81)
71.16
(Reg.2080/91)
7117 19 91
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249. 300/2012 din 2.4.2012
(JO L 99, 5.4.2012, p. 
17)

Un suport de formă rectangulară cu dimensiunile
de aproximativ 55 × 31 cm, din sticlă de silice
topită cu grosimea de 8 mm.
Suportul include un cilindru de sticlă înalt de 5
cm cu diametrul de 5,5 cm şi un braţ de fixare
special conceput.
De braţul  de fixare este ataşată o consolă din
material  plastic  de  formă  rectangulară  cu
dimensiunile de aproximativ 17 × 10 × 2,5 cm.
Suportul  este  utilizat  pentru  aşezarea  unui
televizor pe o masă, de exemplu.
A se vedea imaginea.

7020 00 10 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(b)  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate  şi  pe  baza  textului
codurilor NC 702000 şi 70200010.
Prezenţa suportului nu este indispensabilă pentru
funcţionarea  televizoarelor  încadrate  la  poziţia
8528.  Clasificarea  la  poziţia  8529  ca  parte
destinată exclusiv sau în principal aparatelor de la
poziţiile 8525-8528 este, aşadar, exclusă.
Suportul trebuie clasificat, prin urmare, în funcţie
de materialul constitutiv care îi conferă caracterul
esenţial (sticlă).
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
70200010,  drept  alte  articole  din  sticlă  de  silice
topită. 

250. 2016/1962 din 
07.11.2016 (JO 303/1,
10.11.2016)

Uși de dușuri neasamblate, proiectate pentru a fi
montate  și  fixate  în  perete,  alcătuite  din
următoarele elemente:
-două panouri  din geam de sticlă securit  (ESG

7020 00 80 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  2(a),  3(b)  și  6  pentru  interpretarea
Nomenclatorului  combinat,  precum  și  pe  baza
textului codurilor NC 7020 00 și 7020 00 80 .
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EN 12150), cu dimensiunea de 2 100 × 860 × 6
mm (panou pivotant cu rol de ușă) și de 2 100 ×
810 × 6 mm (panou fix/nepivotant);
-două profiluri de aluminiu care se fixează pe o
singură latură a fiecărui panou, cu dimensiunea
de  2  100  ×  25  mm,  formate  din  șine,  un
dispozitiv de etanșare din plastic și patru găuri
pentru șurub;
-mânere,  tije,  plăci,  balamale,  șuruburi  de
strângere și alte dispozitive de fixare, din oțel de
calitate superioară;
-șuruburi, chei hexagonale, știfturi și ancore;
-dispozitive  de  etanșare  (un  dispozitiv  de
etanșare magnetic pentru închiderea panourilor
cu rol de ușă și  un dispozitiv de etanșare prin
burduf de cauciuc pentru închiderea etanșă între
părțile fixe și cele mobile).
Sticla  are  o  protecție,  fiind  impregnată  și
prelucrată astfel încât să fie protejată împotriva
calcarului,  a murdăriei și a depunerilor cauzate
de agenții de curățare.
A se vedea imaginea articolului  gata asamblat
(*).

Articolul  este  un  produs  compus,  prezentat
neasamblat,  alcătuit  din  diferite  componente.
Întrucât profilurile sunt montate pe o singură latură
a fiecărui panou, produsul nu este considerat a fi
așezat  în  monturi  sau în rame (a se vedea,  de
asemenea,  Notele  explicative  la  Nomenclatorul
combinat, capitolul 70, „Considerații  generale”, al
doilea paragraf). Profilurile, dispozitivele de fixare,
șuruburile, știfturile, dispozitivele de etanșare etc.
sunt  componente secundare.  Așadar,  sticla  este
cea care îi conferă produsului caracterul esențial.
Prin  urmare,  este  exclusă  clasificarea  la  poziția
7326 , alte articole din oțel, sau la poziția 7610 ,
rame din aluminiu.
Clasificarea  la  poziția  7013  ,  obiecte  din  sticlă
pentru toaletă sau pentru utilizări similare, este, de
asemenea,  exclusă,  întrucât  această  poziție
cuprinde numai articole mobile mici (a se vedea,
de  asemenea,  Notele  explicative  la  Sistemul
armonizat  referitoare  la  poziția  7013  ,  primul
paragraf, punctul 2).
Clasificarea la poziția 7007 , sticlă securit, este de
asemenea  exclusă,  întrucât  această  poziție
cuprinde sticla securit, dar nu și articolele fabricate
din aceasta.
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
7020 00 80 , ca alte articole din sticlă.
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251. 2020/1279 din 
09.09.2020 (JO L 
301/1 din 15.09.2020)

Un  articol  sub  formă  de  medalie,  fabricat  din
metale  comune,  neplacat  cu  metale  prețioase,
având diverse forme (circulară, dreptunghiulară,
neregulată  etc.)  și  mărimi  (de  obicei  cu  un
diametru  cuprins  între  35  mm  și  70  mm).
Articolul  poate  fi  decorat  cu  diferite  motive
(ștanțări)  și  este  colorat  în  auriu,  argintiu  sau
arămiu.  El  poate  avea  un  inel  în  partea
superioară,  pentru a fi  agățat  pe o panglică  și
purtat  în  jurul  gâtului.  Articolul  este  prezentat
pentru  a  fi  folosit  ca  medalie,  cu  sau  fără
panglică,  pentru  decorarea  unei  persoane  în

7117 19 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate, a notei 11 de la capitolul 71, precum și
pe baza textelor  codurilor  NC 7117,  7117 19 și
7117  19  00.  Articolul  este  conceput  pentru  a  fi
purtat  pe  corp  sau  pe  îmbrăcăminte.  El  este
considerat un obiect mic de podoabă [a se vedea
și  Notele  explicative  ale  Sistemului  armonizat
(NESA)  aferente  poziției  7117,  primul  paragraf].
Clasificarea  la  poziția  8306  ca  „ornamente  din
metale comune” este exclusă, întrucât articolul nu
este  conceput  în  principal  pentru  decorarea
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urma  reușitei  la  o  competiție.  A  se  vedea
imaginile (*)

caselor,  a  birourilor  etc.  (a  se  vedea  și  NESA
aferente poziției  8306 partea B primul  paragraf).
Poziția  respectivă  include  numai  medalioanele,
altele decât cele utilizate ca podoabe (a se vedea
și NESA aferente poziției 8306 partea B al treilea
paragraf punctul 1). În consecință, articolul trebuie
clasificat la codul NC 7117 19 00 ca „alte imitații
de bijuterii din metale comune”.
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