
JEDNOLITE STOSOWANIE NOMENKLATURY SCALONEJ (CN)

(Klasyfikacja towarów)

(2005/C 168/05)

Publikacja Not wyjaśniających przyjętych na podstawie art. 10 ust. 1. rozporządzenia Rady (EWG)
2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie

Wspólnej Taryfy Celnej (1)

Wprowadza się następujące zmiany do Not wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europej-
skich (2):

Strona 227

6104 41 00
do
6104 49 00

sukienki

Dodać następujący tekst po drugim zdaniu Not wyjaśniających

„Określenie to obejmuje również sukienki przezroczyste”

Strona 232

Wstaw następujący tekst po Nocie wyjaśniającej dla „6112 11 00 do 6112 19 00”:

„6112 31 10
do
6112 49 90

Stroje kąpielowe męskie lub chłopięce
i
Stroje kąpielowe damskie lub dziewczęce

Patrz Noty wyjaśniające HS do pozycji 6112, (C) informujących, że dział 61 obejmuje, między innymi,
spodenki kąpielowe i kąpielówki, nawet elastyczne.

Spodenki kąpielowe są to części garderoby, które z uwagi na wygląd ogólny, krój i rodzaj tkaniny, prze-
znaczone są do noszenia wyłącznie jako strój kąpielowy, a nie jako »szorty« objęte pozycją 6103 lub
6104. Generalnie są one wyprodukowane w całości lub głównie z włókien chemicznych.

Spodenki kąpielowe muszą mieć wszystkie następujące charakterystyczne cechy:

— posiadać wewnętrzne slipy przyszyte do tej części garderoby lub przynajmniej podszewkę od przodu
lub w kroku

— powinny być obcisłe w talii (np. posiadać ściągany sznurek lub całkowicie elastyczną talię).

Spodenki kąpielowe mogą mieć kieszenie pod warunkiem, że:

— zewnętrzne kieszenie mają mocny system zapinania (np. muszą posiadać zamek błyskawiczny lub
zapięcie na rzep, w celu całkowitego zapięcia kieszeni, tj.: nie mogą być zapinane z przerwami)

— wewnętrzne kieszenie mają ten sam mocny system zapinania jak wspomniane powyżej zewnętrzne
kieszenie. Jednakże, wewnętrzne kieszenie, w przypadku kiedy są przymocowane do talii mogą mieć
jedynie system zapinania z zakładką, pod warunkiem, że zapewnia on całkowite zapięcie kieszeni przed
otwarciem.

Spodenki kąpielowe nie mogą mieć następujących charakterystycznych cech:

— otworu z przodu, nawet jeśli zamykany jest za pomocą systemu zapinania

— otworu w talii, nawet jeśli zamykany jest za pomocą systemu zapinania.”
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) 493/2005 (Dz.U. L
82 z 31.3.2005, str. 1).

(2) Dz.U. C 256 z 23.10.2002, str. 1.



Strona 238

Wstaw następujący tekst po tekście pozycji „6211”

„6211 11 00
do
6211 12 00

Stroje kąpielowe męskie lub chłopięce
i
Stroje kąpielowe damskie lub dziewczęce

Patrz Noty wyjaśniające HS do pozycji 6211, akapit 1.

Mają zastosowanie Noty wyjaśniające do podpozycji od 6112 31 10 do 6112 49 90, z uwzględnieniem
istniejących różnic.”
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