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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1559/2004
z dnia 24 sierpnia 2004 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej
wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne
Państw Członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów
w Nomenklaturze Scalonej, która nie jest zgodna z
niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres 60 dni, zgodnie z
art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z
dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

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), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr
2658/87 konieczne jest przyjęcie środków dotyczących
klasyfikacji towarów określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustanowiło Ogólne
reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te
stosuje się także do każdej innej nomenklatury, całkowicie lub częściowo opartej na Nomenklaturze Scalonej
bądź takiej, która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy
podpodział i która jest ustanowiona przez specyficzne
postanowienia wspólnotowe w celu stosowania środków
taryfowych lub innych środków odnoszących się do
obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł
towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w
Załączniku powinny być klasyfikowane do kodu CN
wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3.

(4)

Właściwe jest zapewnienie, że, z zastrzeżeniem obowiązujących we Wspólnocie środków dotyczących systemu
podwójnej kontroli oraz uprzedniego i retrospektywnego
nadzoru przywozu wyrobów tekstylnych do Wspólnoty,

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w Załączniku musi być klasyfikowany w Nomenklaturze Scalonej do
kodu CN określonego w kolumnie 2.
Artykuł 2
Z zastrzeżeniem obowiązujących we Wspólnocie środków dotyczących systemu podwójnej kontroli oraz uprzedniego i retrospektywnego nadzoru przywozu wyrobów tekstylnych do
Wspólnoty, wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy
celne Państw Członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym
rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres
60 dni, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr
2913/92.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 24 sierpnia 2004 r.
W imieniu Komisji
Frederik BOLKESTEIN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2344/2003 (Dz.U. L 346 z
31.12.2003, str. 38).

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.
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ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja
(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Odzież z jednobarwnej dzianiny wykonanej z
włókien syntetycznych (100 % poliester), bez
rękawów, okrywająca górną część ciała, całkowicie
rozcięta z przodu, posiadająca dekolt w szpic,
zapinana na zatrzaski ze strony lewej na prawą,
z obszernym podkrojem pach, nieposiadająca
podszewki ani kieszeni.

6110 30 91

Na zewnętrznej stronie tego wyrobu (z przodu i z
tyłu) znajdują się dwa poziome, odbijające światło
paski.
(Kamizelka)
Patrz: fotografia nr 634 (*).
(*) Fotografia została zamieszczona jedynie w celach informacyjnych.

Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1 i 6.
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej, uwagę 7 lit. e) do sekcji XI, uwagi 1 i
9 do działu 61 oraz brzmienie kodów CN 6110,
6110 30 i 6110 30 91.
Odzież ta posiada cechy charakterystyczne dla
kamizelki. Patrz: Noty wyjaśniające do HS i do
CN, dotyczące pozycji 6110.

