
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 266/2005

z dnia 17 lutego 2005 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze 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),
w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenkla-
tury Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr
2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących
klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do
niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustanowiło ogólne
reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te
stosuje się także do każdej innej nomenklatury, całko-
wicie 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 uzasadnienia okreś-
lonego w kolumnie 3.

(4) Właściwe jest zapewnienie, że wiążąca informacja tary-
fowa wydana przez organy celne Państw Członkowskich
odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze
Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporzą-
dzeniem, może być nadal przywoływana przez otrzymu-
jącego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust.
6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia
12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy
Kodeks Celny (2).

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej
w Załączniku muszą być klasyfikowane w Nomenklaturze
Scalonej do kodu CN, określonego w kolumnie 2.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne
Państw Członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym
rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres
trzech miesięcy, 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 17 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1989/2004, (< Dz.U. L 344
z 20.11.2004, str. 5).

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione Aktem Przystąpienia z 2003 r.



ZAŁĄCZNIK

Opis Klasyfikacja
Kod CN Uzasadnienie

(1) (2) (3)

Obuwie zakrywające palce i śródstopie, pozos-
tawiające odkrytą piętę i ponad połowę stopy,
ze skórzaną cholewką wyściełaną od wewnątrz
tkaniną włókienniczą, ze skórzaną podeszwą
zewnętrzną i wkładkami nie dłuższymi niż
24 cm. Obuwie jest przymocowane do stopy
za pomocą dwóch gumek otaczających piętę.

(but do gimnastyki artystycznej)

(patrz fotografia nr 633 A i 633 B) (*)

6403 59 91 Klasyfikacja określona przez przepisy ogólnych
zasad nr 1 i 6 dotyczących interpretacji
Nomenklatury Scalonej, nota 3 lit. b) do
rozdziału 64 oraz treść kodów CN 6403,
6403 59 i 6403 59 91.

Przy stosowaniu ogólnej zasady nr 1 do inter-
pretacji Nomenklatury Scalonej termin
„podeszwa zewnętrzna”, użyty m.in. w pozycji
6403, oznacza tę część obuwia, która styka się
z podłożem, kiedy obuwie jest używane. Patrz
również: System Zharmonizowany, nota wyjaś-
niająca do rozdziału 64, Informacje ogólne, (C).

Ponieważ w gimnastyce artystycznej
z podłożem może stykać się tylko śródstopie,
odpowiadająca mu część obuwia jest jedyną
częścią wchodzącą w kontakt z podłożem,
kiedy obuwie jest używane, można ją zatem
uważać za „podeszwę zewnętrzną”
w rozumieniu rozdziału 64. Ponadto obiek-
tywne cechy charakterystyczne wyrobu (np.
fason i tkanina) sugerują, że nie można go
używać w żadnym innym celu niż jako obuwie
do gimnastyki artystycznej.

(*) Fotografie mają jedynie charakter informacyjny.

PLL 47/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2005



PL18.2.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 47/5


