SEKSIONI XVII

MJETET E TRANSPORTIT RRUGOR, AJROR
DHE DETAR, DHE PAJISJET SHOQËRUESE TË TRANSPORTIT

Shënime

1. Ky seksion nuk përfshin artikujt e kreut 9503 apo 9508 apo sajat, slitat ose të ngjashme me to të kreut 9506.

2. Shprehjet "pjesët" dhe "pjesët dhe plotësuesit" nuk zbatohen për artikujt e mëposhtme, nëse ato janë të identifikueshme apo jo si mallra të këtij Seksioni:
(a) Bashkuesit, Guarnicionet apo të ngjashme prej çdo materiali (klasifikuar në përputhje me materialin e tyre përbërës apo në kreun 8484) apo artikuj të tjerë prej gome të
vullkanizuar ndryshe nga ato prej gome të fortë (kreu 4016);
(b) Pjesët për përdorim të përgjithshëm, siç janë përcaktuar në Shënimin 2 të Seksionit XV, prej metali bazë (Seksioni XV), apo mallrat e ngjashme prej plastike (Kapitulli 39);
(c) Artikujt e Kapitullit 82 (veglat e punës);
(d) Artikujt e kreut 8306;
(e) Makinat ose aparaturat e krerëve 8401 deri 8479, apo pjesët e tyre; ndryshe nga radiatorët për artikujt e këtij Seksioni; artikujt e kreut 8481 apo 8482 apo, me kusht që ato
përbëjnë pjesë integrale të makinerive apo motorëve, artikujt e kreut 8483;
(f) Makineritë apo pajisjet elektrike (Kapitulli 85);
(g) Artikujt e Kapitullit 90;
(h) Artikujt e Kapitullit 91;
(ij) Armët (Kapitulli 93);
(k) Llambat ose pajisjet ndriçuese të kreut 9405; apo
(l) Furçat të një lloji të përdorur si pjesë të mjeteve të transportit rrugor (kreu 9603).

3. Referencat në Kapitujt 86 deri 88 për "pjesët" apo "plotësuesit" nuk zbatohen për pjesët apo plotësuesit të cilët nuk janë të përshtatshme për t’u përdorur vetëm ose kryesisht
me artikujt e këtyre Kapitujve. Pjesa apo plotësuesi që i përgjigjet përshkrimit të dy apo më shumë krerëve të këtyre Kapitujve do të klasifikohet nën atë kre që korrespondon me
përdorimin kryesor të asaj pjese apo plotësuesi.

4. Për qëllimet e këtij Seksioni:
(a) Mjetet e transportit të konstruktuara për të udhëtuar mbi të dyja shina dhe rrugë do të klasifikohen në kreun e përshtatshëm të Kapitullit 87;
(b) Makinat amfibe me motor të transportit do të klasifikohen në kreun e përshtatshëm të Kapitullit 87;
(c) Mjetet e transportit ajror të konstruktuar veçanërisht në mënyrë të atillë që të mund të përdoren edhe si mjete të transportit rrugor do te klasifikohen në kreun e përshtatshëm
të Kapitullit 88.

5. Mjetet e transportit me jastëk ajri do të klasifikohen brenda këtij Seksioni bashkë me mjetet e transportit me të cilat ato janë më shumë të ngjashëm siç vijon:
(a) Në Kapitullin 86, të projektuar që të lëvizin mbi një shinë drejtuese (kovertrenat);
(b) Në Kapitullin 87 të projektuar që të lëvizin mbi tokë ose mbi të dyja tokë dhe ujë
(c) Në kapitullin 89 të projektuar që të lëvizin mbi ujë, nëse janë në gjendje apo jo të ankorohen në plazhe apo në vendet e ankorimit apo nëse janë ne gjendje të lëvizin mbi akull.
Pjesët dhe plotësuesit e mjeteve të transportit me jastëk ajri do të klasifikohen në të njëjtën mënyre si ato të mjeteve të tjera të transportit, në kreun ku janë klasifikuar mjetet e
transportit me jastëk ajri sipas rregullave të mësipërme.
Fiksuesit dhe përshtatjet e shinave të kovertrenave do të klasifikohen si fiksues dhe përshtatje të shinave të hekurudhave, dhe pajisjet sinjalizuese, pajisjet mbrojtëse apo të
kontrollit të trafikut për sistemet e transportit të kovertrenave do të klasifikohen si pajisje sinjalizuese, pajisje mbrojtëse apo të kontrollit të trafikut për hekurudhat.

Shënime shtesë

1.

Nënshtruar klauzolave të shënimit shtesë 3 të Kapitullit 89, veglat dhe artikujt e nevojshëm për ruajtjen apo riparimin e mjeteve të transportit rrugor, ajror dhe detar duhet të
klasifikohen me këto mjete të transportit rrugor, ajror
e detar nëse paraqiten bashkë me to.
Pajisje të tjera të paraqitura me mjetet e transportit rrugor, ajror e detar, gjithashtu duhet të klasifikohen me to nëse ato përbëjnë pjesë të pajisjeve normale të mjeteve të
transportit rrugor, ajror e detar dhe normalisht shiten bashkë me to.

2.

Klauzolat e rregullit të përgjithshëm 2 (a) janë gjithashtu të aplikueshëm, me kërkesën e deklaruesit dhe nënshtruar kushteve të përcaktuara nga autoritetet kompetente, për
mallrat që futen në krerët Nr. 8608, 8805, 8905 dhe 8907 të importuara në ngarkesa të veçanta.

