SEKSIONI XV

METALET BAZË DHE ARTIKUJT PREJ METALEVE BAZË
Shënim
1. Ky Seksion nuk përfshin:
(a) Bojërat dhe ngjyrosësit e përgatitur apo produkte të tjera me bazë të fetëzave apo të pluhurit metalik (krerët 3207 deri 3210, 3212, 3213 apo 3215);
(b) Ferro-cerriume apo lidhje të tjera piroforike (kreu 3606);
(c) Veshjet e kokës apo pjesët e tyre të kreut 6506 apo 6507;
(d) Skelet e çadrave apo artikuj të tjerë të kreut 6603;
(e) Mallërat e Kapitullit 71 (psh, lidhjet e metaleve të çmuar, veshjet e metaleve bazë me metal të çmuar, imitacionet e bizhuterive);
(f) Artikujt e Seksionit XVI (makineritë, pajisjet mekanike dhe mallërat elektrike);
(g) Shinat hekurudhore apo të tramvajeve (kreu 8608) apo artikuj të tjerë të Seksionit XVII (mjetet e transportit detar, tokësor dhe ajror);
(h) Instrumentet apo aparaturat e Seksionit XVIII, përfshirë zemberekët e orëve të murit dhe të dorës;
(ij) Plumbat prej plumbi të përgatitur për municion (kreu 9306) apo të tjerë artikuj të Seksionit XIX (armët dhe municionet);
(k) Artikujt e Kapitullit 94 (për shembull, mobiljet, mbajtëset e dyshekut, ndriçuesit dhe pajisjet e ndriçimit, shenjat e ndriçuara, ndërtesa të parafabrikuara);
(l) Artikujt e Kapitullit 95 (psh, lodrat, pajisjet e lojërave dhe të sportit);
(m) Sitat e dorës, butonet, lapsat, mbajtësit e lapsave, majat e penave, monopodet, bipodet, tripodet dhe aartikujt e ngjashëm apo artikujt tjetrë të Kapitullit 96 (artikuj të ndryshëm
të prodhuar); apo
(n) Artikujt e Kapitullit 97 (psh, veprat e artit).

2. Gjatë gjithë Nomenklaturës, shprehja" pjesët e përdorimit të përgjithshëm" nënkupton:
(a) Artikujt e kreut 7307, 7312, 7315, 7317 ose 7318, dhe artikuj të ngjashëm prej metali tjetër bazë, përveç artikujve të projektuar posaçërisht për përdorim ekskluzivisht në
implantet në shkencat mjekësore, kirurgjike, dentare ose veterinare (kreu 9021);

(b) Sustat dhe fletat e sustave, prej metali bazë, përveçse zembereku i orëve të murit dhe të dorës (kreu 9114); dhe
(c) Artikujt e krerëve 8301, 8302, 8308, 8310 dhe skeletet dhe pasqyrat, prej metali bazë, të kreut 8306.
Në Kapitujt 73 deri 76 dhe 78 deri 82(por jo në kreun 7315) referencat për pjesët e mallërave nuk përfshijnë referencat për pjesët e përdorimit të përgjithshëm siç u përcaktua më
lartë.
Nënshtruar ndaj paragrafit të sipërshkuar dhe të Shënimit 1 të Kapitullit 83, artikujt e Kapitullit 82 apo 83 janë të përjashtuara nga Kapitujt 72 deri 76 dhe 78 deri 81.
3. Gjatë gjithë Nomenklaturës, shprehja “metale bazë” nënkupton: gizë dhe çelik, bakër, nikel, alumin, plumb, zink, kallaj, tungsten (volfram), molibden, tantalum, magnez, kobalt,
bismuth, kadmium, titanium, zirkonium, antimon, manganez, berilium, krom, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (kolombium), renium dhe talium.
4. Gjatë gjithë Nomenklaturës, termi “metaloqeramika” nënkupton produktet që përmbajnë një kombinim mikroskopik heterogjen prej një komponenti metalik dhe një komponenti
qeramik. Termi “metaloqeramika” përfshin karbitet e metaleve të shkrirshme (karbit metali të shkrirë me një metal).

5. Klasifikimi i lidhjeve (përveçse ferro-lidhjeve dhe master lidhjeve siç janë të përcaktuara në Kapitujt 72 dhe 74):
(a) Një lidhje prej metaleve bazë do të klasifikohet si një lidhje e metalit i cili predominon ndaj peshës mbi çdo nga metalet e tjera;
(b) Një lidhje e përbërë nga metalet bazë të këtij Seksioni dhe prej elementeve që nuk përfshihen në këtë Seksion do të trajtohen si një lidhje prej metaleve bazë të këtij Seksioni
nëse pesha totale e metaleve të tillë është e barabartë apo e tejkalon peshën totale të elementeve të tjerë prezent;
(c) Në këtë Seksion termi "lidhje" përfshin përzierjet e shkrirshme të pluhurave metalike, përzierjet heterogjene të lidhura ngushtë fituar nga shkrirja (përveçse metaloqeramikat)
dhe përbërjet ndërmetalike.

6. Derisa konteksti ta kërkojë ndryshe, çdo referencë në Nomenklaturë për metalet bazë përfshin një referencë për lidhjet të cilat, sipas Shënimit 3 me lartë, do të klasifikohen si
lidhje të atij metali.
7. Klasifikimi i artikujve të përbërë:
Me përjashtim të rasteve kur titujt e kërkojnë ndryshe, artikujt prej metali bazë (përfshirë artikujt e materialeve të përziera të trajtuara si artikuj prej metali bazë sipas rregullave të
përgjithshme interpretuese) që përmbajnë dy ose më shumë metale bazë duhet të trajtohen si artikuj të metaleve bazë që mbizotërojnë sipas peshës mbi secilin të metaleve të tjera.

Për këtë qëllim:
(a) Giza dhe çeliku, apo lloje të ndryshëm të gizës dhe të çelikut, do të vlerësohen si një dhe i njejti metal;
(b) Një lidhje do të vlerësohet sikur është e përbërë tërësisht nga ai metal sipas të cilit do të klasifikohet kjo lidhje, në bazë të Shënimit 5;
(c) Një metaloqeramik i kreut 8113 do të vlerësohet si nje metal i vetëm bazë.

8. Në këtë pjesë, shprehjet e mëposhtme kanë kuptimet që u janë caktuar atyre:
(a) Mbeturinat dhe skrapet
(1) të gjitha mbeturinat dhe mbetjet e metaleve;
(2) produktet metalike definitivisht nuk mund të përdoren si të tilla për shkak të prishjes, prerjes, veshjes ose arsye të tjera.

Produktet prej të cilave 90 % apo më shumë ndaj peshës kalon nëpërmjet një site me diametër prej 1mm.
9. Për qëllimet e Kapitujve 74 deri 76 dhe 78 deri 81, shprehjet e mëposhtme kanë kuptimet që u janë caktuar atyre:

(a) Shufra dhe shufra
Produkte të mbështjella, të ekstruduara, të vizatuara ose të falsifikuara, jo në mbështjellje, të cilat kanë një seksion kryq të njëtrajtshëm të njëtrajtshëm përgjatë gjithë
gjatësisë së tyre në formën e qarqeve, vezoreve, drejtkëndëshave (përfshirë katrorët), trekëndëshat barabrinjës ose poligone të rregullt konveks (përfshirë "të rrafshuar"
qarqe 'dhe' drejtkëndësha të modifikuar ', nga të cilët dy anët e kundërta janë harqe konveks, dy anët e tjera janë të drejta, me gjatësi të barabartë dhe paralele). Produktet
me një seksion kryq drejtkëndor (përfshirë katrorin), trekëndësh ose poligonal mund të kenë qoshe të rrumbullakosura përgjatë gjithë gjatësisë së tyre. Trashësia e
produkteve të tilla të cilat kanë një prerje tërthore drejtkëndëshe (përfshirë ‘drejtkëndëshen e modifikuar’) tejkalon një të dhjetën e gjerësisë. Shprehja mbulon gjithashtu
produkte të derdhura ose të sinterizuara, të të njëjtave forma dhe dimensione, të cilat janë punuar më pas pas prodhimit (përndryshe sesa me krasitje të thjeshtë ose
shkallëzim), me kusht që ato nuk kanë marrë kështu karakterin e artikujve ose produkteve të titujve të tjerë.
Shiritat dhe pllakat e kapitullit të Kapitullit 74 me skajet e tyre të ngushtuara ose të punuara ndryshe thjesht për të lehtësuar hyrjen e tyre në makina për shndërrimin e tyre në,
për shembull, mjete tërheqëse (shufra teli) ose tuba, megjithatë do të merren si bakër i papunuar i kreu 7403. Kjo dispozitë zbatohet mutatis mutandis për produktet e
Kapitullit 81.
(b) Profilet
Produkte të mbështjella, të ekstruduara, të vizatuara, të falsifikuara ose të formuara, të mbështjella ose jo, të një seksion kryq uniform në të gjithë gjatësinë e tyre, të cilat
nuk përputhen me asnjë nga përkufizimet e shufrave, shufrave, telit, pllakave, çarçafëve, shiritave, fletëve, tubave ose tubave. Shprehja gjithashtu mbulon produkte të
derdhura ose të sinterizuara, të të njëjtave forma, të cilat janë punuar më pas pas prodhimit (ndryshe nga ato të thjeshta zvogëlimin ose shkallëzimin), me kusht që ato të mos
kenë marrë karakterin e artikujve ose produkteve të titujve të tjerë.
(c) Tela
Produkte të mbështjella, të ekstruduara ose të vizatuara, në mbështjellje, të cilat kanë një seksion kryq të njëtrajtshëm solid gjatë gjithë gjatësisë së tyre në formën e
qarqe, ovale, drejtkëndësha (përfshirë katrorët), trekëndëshat barabrinjës ose shumëkëndëshat konveks të rregullt (përfshirë "rrathët e rrafshuar" dhe "Drejtkëndëshat e
modifikuar", nga të cilët dy anët e kundërta janë harqe konveks, dy anët e tjera janë të drejta, me gjatësi të barabartë dhe paralele).
Produktet me një seksion kryq drejtkëndor (përfshirë katrorin), trekëndësh ose poligonal mund të kenë qoshe të rrumbullakosura përgjatë gjithë tyre gjatësia. Trashësia e
produkteve të tilla që kanë një seksion kryq drejtkëndor (përfshirë "drejtkëndëshin e modifikuar") tejkalon një të njëtin të gjerësisë.
(d) Pllaka, fletë, shirita dhe fletë metalike
Produkte me sipërfaqe të sheshtë (të ndryshme nga produktet e papunuara), të mbështjellura ose jo, të seksionit të ngurtë drejtkëndor (të ndryshëm nga katrori)
me ose pa qoshe të rrumbullakosura (përfshirë "drejtkëndëshat e modifikuar" nga të cilët dy anët e kundërta janë harqe konveks, dy të tjerat anët janë të drejta, me gjatësi të
barabartë dhe paralele) me një trashësi uniforme, të cilat janë:
- me formë drejtkëndëshe (përfshirë katrorin) me një trashësi që nuk kalon një të dhjetën e gjerësisë

- të një forme të ndryshme nga drejtkëndëshe ose katrore, të çdo madhësie, me kusht që ato të mos marrin karakterin e artikujve ose produkteve të titujve të tjerë.
Titujt për pllaka, fletë, shirit dhe fletë metalike aplikohen, ndër të tjera, në pllaka, fletë, shirit dhe fletë metalike me modele (për shembull, groove, brinjët, damë, lotët, butonat,
pluhurat) dhe për produkte të tilla të cilat janë shpuar, valëzuar, lëmuar ose veshur, me kusht që në këtë mënyrë ata të mos marrin karakterin e artikujve ose produkteve të
titujve të tjerë.
(e) Tubat dhe tubat
Produkte të zbrazëta, të mbështjella ose jo, të cilat kanë një seksion kryq uniform me vetëm një zbrazëti të mbyllur përgjatë gjithë gjatësisë së tyre në formën e qarqeve, vezoreve,
drejtkëndëshave (përfshirë katrorët), trekëndëshat barabrinjës ose poligone të rregullt konveks, dhe që kanë një uniformë trashësi muri. Produkte me një seksion kryq drejtkëndor
(përfshirë katrorin), trekëndësh barabrinjës ose të rregullt konveks, të cilat mund të kenë qoshe të rrumbullakosura përgjatë gjithë gjatësisë së tyre, gjithashtu duhet të konsiderohen si
tuba dhe tuba me kusht që pjesa e brendshme dhe seksionet e jashtme janë koncentrike dhe kanë të njëjtën formë dhe orientim. Tubat dhe tubat e seksioneve të mësipërme mund të
të jetë i lëmuar, i veshur, i përkulur, i filetuar, i shpuar, me bel, i zgjeruar, në formë koni ose i pajisur me fllanxha, jakë ose unaza

