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DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

26.7.1997

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1458/97
z dnia 25 lipca 1997 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia
23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1195/97 (2), w szczególności jego art. 9,
a także mając na uwadze, co następuje:
w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia,
konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;
rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły
interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także
do jakiejkolwiek innej nomenklatury, w całości lub w części opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych
środków odnoszących się do obrotu towarowego;
na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł, towary opisane
w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia
muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;
przyjęte jest, z zastrzeżeniem środków obowiązujących we
Wspólnocie dotyczących systemów podwójnej kontroli oraz
wspólnotowego nadzoru uprzedniego i następczego wyrobów
tekstylnych w chwili przywozu do Wspólnoty, że na wiążące
informacje taryfowe wydane przez organy celne Państw Członkowskich w odniesieniu do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej niezgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia,
posiadacz może się powoływać przez okres 60 dni zgodnie z
(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.
(2) Dz.U. L 170 z 28.6.1997, str. 11.

przepisami art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92
z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy
Kodeks Celny (3);
Wydział nomenklatury taryfowej i statystycznej Komitetu
Kodeksu Celnego nie dostarczył w terminie wyznaczonym przez
przewodniczącego opinii w sprawie produktu nr 4 w załączonej
tabeli;
środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z
opinią wydziału nomenklatury taryfowej i statystycznej Komitetu
Kodeksu Celnego odnośnie do produktów nr 1, 2, 3, 5 przedstawionych w załączonej tabeli,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie
klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich
kodów CN, określonych w kolumnie 2 tej tabeli.
Artykuł 2
Z uwzględnieniem środków obowiązujących we Wspólnocie
dotyczących systemów podwójnej kontroli oraz wspólnotowego
nadzoru uprzedniego i następczego wyrobów tekstylnych
w chwili przywozu do Wspólnoty, na wiążącą informację
taryfową wydaną przez organy celne Państw Członkowskich
niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, można
powoływać się przez okres 60 dni zgodnie z przepisami art. 12
ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego
pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Wspólnot Europejskich.
(3) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 1997 r.
W imieniu Komisji
Mario MONTI

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Wyszczególnienie
(1)

1.

Włóknina (długość: 180 do 220 cm, szerokość: 70 do
160 cm, grubość: około 5 cm, waga powyżej 150 g/m2),
składająca się ze splotu kilku warstw włókien kokosowych,
połączonych na całej grubości tkaniny za pomocą substancji
wiążącej (lateksu) i obróbki cieplnej.

Klasyfikacja
(kod CN)
(2)

5603 94 90

Uzasadnienie
(3)

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, sekcja XI uwaga 8 lit. b), rozdział 56 uwaga 3 oraz treścią kodów CN 5603, 5603 94
i 5603 94 90.
Patrz również uwagi wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego odnoszące się do pozycji 56.03.
Artykuł nie może być klasyfikowany do pozycji 5305 ponieważ
został przekształcony w artykuł z włókien.

2.

Tuba z dzianiny ze splecionego włosia, z mieszanych syntetycznych i sztucznych włókien, impregnowanych poliglikolem etylenu.

6001 22 00

Produkt jest przeznaczony do sprzedaży w częściach,
w belach o długości wynoszącej około 23 metry i szerokości
7,5 cm w stanie płaskim.

Klasyfikacja do pozycji 5911 jest wyłączona z powodu niespełnienia wymogów wyszczególnionych w rozdziale 59 uwaga 7 lit.
b) do, ponieważ omawiany produkt musi zostać poddany dalszej
obróbce.

ta tuba z dzianiny, po przetworzeniu, może być używana
jako „osłona nawilżająca” lub „tuba nawilżająca” do cylindrów maszyn drukarskich.

3.

Ubranie, wielokolorowe, nie lekkie, wykonane z kilku grubo
dzianych materiałów, zmechaconych po stronie wewnętrznej (55 % bawełna, 45 % poliester), o różnej grubości, z
ponad 10 ściegami na centymetr długości, o prostym kroju,
przeznaczone do okrycia górnych partii ciała, do bioder.
Obrębione na rękawach i u dołu.

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 6001
i 6001 22 00.

6110 20 99

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagami 4 i 9 do działu 61, oraz
treścią kodów CN 6110, 6110 20 i 6110 20 99.
Ze względu na krój i wygląd ogólny tego ubrania (w szczególności grubość materiału i zastosowanie ściągacza na golfie),
należy je klasyfikować jako artykuł podobny do pulowera.

Posiada długie rękawy, jest dopasowane pod szyją, ma
umieszczony ściągacz w wycięciu szyjnym i jest rozcięte częściowo, zapinane za pomocą zamka na suwak.
Posiada także szwy dekoracyjne, a z przodu naszyte motywy
dekoracyjne.
(Część garderoby przypominająca pulower)
(Patrz fotografia nr 563) (*)

4.

Luźne ubranie z tkaniny (65 % poliester, 35 % bawełna),
przeznaczone do okrycia dolnych partii ciała, od pasa do
kostek, z rozporkiem na zatrzaski, umieszczonym z przodu.
Z tyłu posiada także dwie klapki zwężające, które umożliwiają odpowiednie dopasowanie w pasie.
Omawiane ubranie jest wyposażone w dwie naszywane kieszenie z przodu, dwie kieszenie wewnętrzne z tyłu oraz dwie
kieszenie boczne, naszywane na poziomie ud.
Omawiana część garderoby posiada również kawałki takiej
samej tkaniny na kolanach i na pośladkach.
Wylot nogawek zakończony jest szwem, wewnątrz którego
znajduje się sznurek, umożliwiający użytkownikowi ściśnięcie spodni od dołu.
(Spodnie dresowe)
(Patrz fotografia nr 562) (*)

(*) Fotografie mają wyłącznie charakter orientacyjny.

6203 43 19

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6
wykładni Nomenklatury Scalonej, uwagami do sekcji XI podpozycja 2 (A), uwagą 8 do działu 62, oraz treścią kodów CN 6203,
6203 43 i 6203 43 19.
Ogólny wygląd tego ubrania nie wskazuje, czy jest ono przeznaczone wyłącznie lub głównie jako okrycie ochronne (do celów
ochrony fizycznej lub ochrony zdrowia) dla innych ubrań i/lub
osób w trakcie wykonywania działalności rzemieślniczej, zawodowej czy czynności domowych.
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Wyszczególnienie

Klasyfikacja
(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

6210 40 00

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, rozdział 59 uwaga2 lit. a) (5),
rozdział 62 uwagi 5 i 8 do, oraz treścią kodów CN 6210
i 6210 40 00.

Ubranie wykonane z jednobarwnej tkaniny o grubości
0,3 mm (100 % poliester), przeznaczone do okrycia dolnych
partii ciała, od pasa do kostek, z czarną podszewką, zamkiem
na suwak z przodu i rozporkiem zapinanym na guziki po
prawej stronie. Omawiane ubranie posiada szelki i dwie
zapinki do napinania ich w pasie. Na dole nogawek jest rozpinane za pomocą zamka na suwak i zapięcia „na rzepy”.
Tkanina posiada także nadrukowany motyw, z przodu na
lewej nogawce i z tyłu, pod tylną kieszenią, a od wewnętrznej strony jest pokryta warstwą komórkowego tworzywa
sztucznego, która jest widoczna gołym okiem.
(Spodnie narciarskie)
(Patrz fotografia nr 564) (*)

(*) Fotografie mają wyłącznie charakter orientacyjny.

Ze względu na grubość tkaniny (około 0,2 mm materiału
włókienniczego i tylko 0,1 mm warstwy tworzywa sztucznego),
jej wytrzymałość i trwałość, dopasowanie i zastosowanie jako
pokrycia zewnętrznego, nadaje ona ubraniu zasadniczy charakter (tj. tkanina służy wyłącznie jako wzmocnienie).
Patrz również uwagi wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego odnoszące się do działu 39, uwagi ogólne (łączenia tworzyw
sztucznych z materiałami włókienniczymi).

