24.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 77/51

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 246/2010,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2010,
asetuksen (ETY) N:o 989/89 muuttamisesta toppaliivien yhdistettyyn nimikkeistöön luokittelun
osalta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn
nimikkeistön yhdenmukaisen tulkinnan varmistamiseksi
toppaliivien luokittelun osalta on tarpeen täsmentää,
että toppaliivit on luokiteltava nimikkeisiin 6101, 6102,
6201 ja 6202, vaikkei niissä ole hihoja.

(4)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 989/89 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodek
sikomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tul
litariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston ase
tuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1
kohdan a alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

CN-koodeihin 6101, 6102, 6201 ja 6202 kuuluvien
anorakkien, tuulipuseroiden sekä niiden kaltaisten tava
roiden luokitteluperusteista säädetään annetussa komis
sion asetuksessa (ETY) N:o 989/89 (2).
Edellä mainittuihin nimikkeisiin kuuluvia vaatteita käyte
tään yleensä kaiken muun vaatetuksen päällä, ja ne on
tarkoitettu suojaamaan säältä (nimikkeitä 6101, 6102,
6201 ja 6202 koskevat harmonoidun järjestelmän seli
tykset, ensimmäinen kappale), mistä syystä anorakeissa,
tuulipuseroissa ja -takeissa sekä näihin nimikkeisiin kuu
luvissa niiden kaltaisissa vaatteissa on oltava pitkät hihat.
Toppaliivien, vaikkei niissä ole hihoja lainkaan, olisi kuu
luttava näihin nimikkeisiin, koska niitä käytetään kaiken
muun vaatetuksen päällä, ne on tarkoitettu suojaamaan
säältä ja ne ovat topattuja (katso myös nimikkeitä 6101,
6102, 6201 ja 6202 koskevat harmonoidun järjestelmän
selitykset, toinen kappale).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Lisätään asetuksen (ETY) N:o 989/89 1 artiklaan kohta seuraa
vasti:

”Ensimmäisestä kohdasta poiketen toppaliivit, vaikkei niissä
ole hihoja lainkaan, kuuluvat näihin nimikkeisiin.”

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2010.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen
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