
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1178/2007

z dnia 5 października 2007 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 dotyczą-
cych klasyfikacji towarów, określonych w załączniku do
niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzenie Rady (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 stoso-
wania środków taryfowych i innych środków odnoszą-
cych się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej Ogólnych reguł
towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej
w załączniku powinien być klasyfikowany do kodu CN
wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnienia okreś-
lonego w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Właściwe jest zapewnienie, że z zastrzeżeniem środków
obowiązujących we Wspólnocie dotyczących systemu
podwójnej kontroli oraz uprzedniego

i retrospektywnego nadzoru importu wyrobów tekstyl-
nych do Wspólnoty, wiążąca informacja taryfowa
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 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).

(5) Komitet Kodeksu Celnego nie wydał opinii w terminie
ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku
musi być klasyfikowany w Nomenklaturze Scalonej do kodu
CN, wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Z zastrzeżeniem środków obowiązujących we Wspólnocie doty-
czących systemu podwójnej kontroli oraz uprzedniego
i retrospektywnego nadzoru importu 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 5 października 2007 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 Rady (WE) nr 733/2007 (Dz.U. L 169
z 29.6.2007, str. 1).

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).



ZAŁĄCZNIK

Opis towarów Klasyfikacja
Klasyfikacja kod CN Uzasadnienie

(1) (2) (3)

Artykuł wykonany z dwóch dzianin
w różnych kolorach z włókien chemicz-
nych. Materiały te nadają się na strój
kąpielowy. Artykuł ten przeznaczony jest
do noszenia bezpośrednio na ciele, sięga
tuż poniżej biustu, ma dwie wyprofilo-
wane, lekko wyściełane miseczki
z metalowymi fiszbinami służącymi do
podtrzymywania.

Artykuł ma wąskie odpinane ramiączka.
Zapięcie znajduje się na plecach. Część
artykułu opasująca plecy posiada od
wewnątrz przylepne taśmy, przylegające
do pleców osoby noszącej artykuł
i utrzymujące go w miejscu wraz
z ramiączkami i wyprofilowanymi fiszbi-
nami.

(biustonosz zaprojektowany jak górna
część stroju bikini)

(Patrz: fotografie nr 640 A, 640 B) (*)

6212 10 90 Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia
reguł 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej, uwagę 2 lit. a) do działu 61 oraz brzmienie
kodów CN 6212, 6212 10 i 6212 10 90.

Pomimo że artykuł ten wydaje się być górną częścią
dwuczęściowego kostiumu kąpielowego („bikini”) ze
względu na ogólny wygląd, krój oraz rodzaj włókien,
klasyfikacja tego artykułu do pozycji 6112 (strój kąpie-
lowy) jest wykluczona, ponieważ brakuje dolnej części
do tego „dwuczęściowego kostiumu kąpielowego”.
Patrz również: Noty wyjaśniające do HS, dotyczące
pozycji 6112 lit. C).

Ponadto artykuł ten nie jest „niekompletnym arty-
kułem” objętym pozycją 6112 (strój kąpielowy)
w rozumieniu ORI 2 lit. a), ponieważ artykuł ten nie
ma zasadniczego charakteru kompletnego artykułu
(tzn. dwuczęściowego kostiumu kąpielowego), gdyż
nie można kąpać się tylko w nim.

Artykuł ten klasyfikowany jest jako biustonosz do
pozycji 6212, ponieważ obejmuje ona biustonosze
wszelkich rodzajów. Patrz: Noty wyjaśniające do HS,
dotyczące pozycji 6212, pkt 1) drugiego akapitu. Te
dwie wyprofilowane wyściełane miseczki
z metalowymi fiszbinami służącymi do podtrzymy-
wania są charakterystyczne dla typowego biustonosza.
Wraz z przylepnymi taśmami przylegającymi do
pleców noszącej je osoby oraz razem
z odczepianymi ramiączkami lub bez nich artykuł
jest w rodzaju „przeznaczonego do noszenia jako
odzież podtrzymująca ciało”. Patrz również: Noty
wyjaśniające do HS, dotyczące pozycji 6212 akapit
pierwszy.

(*) Fotografie mają wyłącznie charakter informacyjny.

640 A 640 B
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