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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1559/2004
av den 24 augusti 2004
om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen
das av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende varuklassificeringen i Kombinerade nomenklaturen och som
inte överensstämmer med de rättigheter som fastställs i
denna förordning fortfarande kan åberopas av innehavaren enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om
inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), under
en period av 60 dagar.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den
23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9(1) a i denna, och
(5)

av följande skäl:
(1)

(2)

Det är i syfte att sörja för enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som utgör en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, nödvändigt att anta bestämmelser om klassificering av sådana varor som avses i bilagan
till den här förordningen.
Genom förordning (EEG) nr 2658/87 fastställdes allmänna bestämmelser för tolkning av Kombinerade nomenklaturen. De bestämmelserna gäller också för varje
annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på
denna eller tillfogar underuppdelningar till denna och har
upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser i
syfte att tillämpa tulltaxeåtgärder och andra åtgärder
som rör handeln med varor.

(3)

I enlighet med de allmänna bestämmelserna bör sådana
varor som avses i kolumn 1 i den tabell som intagits i
bilagan klassificeras enligt det KN-nummer som anges i
kolumn 2, av de skäl som anges i kolumn 3.

(4)

Det är lämpligt, om inte annat följer av gällande bestämmelser i gemenskapen avseende systemen för dubbelkontroll samt övervakning på gemenskapsnivå, i förväg
eller i efterhand, av textilvaror som importeras till gemenskapen, att bindande klassificeringsbesked som utfär-

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Sådana varor som avses i kolumn 1 i den tabell som intagits i
bilagan skall i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt
det KN-nummer som anges i kolumn 2.
Artikel 2
Om inte annat följer av gällande bestämmelser i gemenskapen
avseende systemen för dubbelkontroll samt övervakning på gemenskapsnivå, i förväg eller i efterhand, av textilvaror som
importeras till gemenskapen kan bindande klassificeringsbesked
som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte
stämmer överens med de rättigheter som fastställs i denna förordning fortfarande åberopas enligt bestämmelserna i artikel
12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92 under en period av 60
dagar.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 augusti 2004.
På kommissionens vägnar
Frederik BOLKESTEIN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 2344/2003 (EUT L 346,
31.12.2003, s. 38).

(2) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
anslutningsakten från 2003.
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BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
KN-nummer

Motivering

(1)

(2)

(3)

Enfärgat, ärmlöst plagg av trikå av syntetfibrer
(100 % polyester) som täcker överkroppen. Plagget
är v-ringat, har genomgående öppning framtill
som knäpps från vänster till höger med tryckknappar, och vida ärmhålor men inga fickor eller foder.
Två horisontella reflexränder löper runt hela plagget.
(Väst).
(Se foto nr 634) (*)
(*) Fotografiet är av rent vägledande karaktär.

6110 30 91

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade
nomenklaturen, anmärkning 7 e till avdelning
XI, anmärkningarna 1 och 9 till kapitel 61 samt
texten till KN-nummer 6110, 6110 30 och
6110 30 91.
Detta plagg har de objektiva egenskaperna hos en
väst. Se de förklarande anmärkningarna till HSoch KN-nummer 6110.

