
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 56/2009

z dnia 21 stycznia 2009 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, stanowiącej załącznik do rozporządzenia
(EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków
dotyczących klasyfikacji towaru określonego
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 została ustanowiona specyficznymi
przepisami wspólnotowymi, w celu stosowania środków
taryfowych i innych środków odnoszących 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 uzasadnień okreś
lonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, by wiążąca informacja taryfowa
wydana przez organy celne państw członkowskich
odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze
Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporzą
dzeniem, mogła 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

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

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne
państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym
rozporządzeniem, może być nadal stosowana 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 21 stycznia 2009 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. (2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.



ZAŁĄCZNIK

Opis towarów Klasyfikacja
(kod CN) Uzasadnienie

(1) (2) (3)

Torba wykonana z tkaniny z pasków polipro
pylenowych o szerokości mniejszej niż 5 mm,
w kształcie prostopadłościanu, o wymiarach ok.
54,5 cm × 74 cm × 25 cm, z dwoma mocnymi
uchwytami wykonanymi z takiego samego
materiału, przyszytymi do dwóch długich
boków torby, z których każdy sięga spodu
torby.

Obie powierzchnie torby są w widoczny sposób
pokryte folią z tworzywa sztucznego, wewnątrz
torby nie ma żadnych przegródek i można ją
zamknąć na górze za pomocą suwaka. Krawę
dzie wzmocnione są przyszytą taśmą.

(pojemnik podobny do torby na zakupy)

(zob. fotografia nr 649) (*)

4202 92 19 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogól
nych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę
2 (m) do działu 39, uwagę dodatkową 1 do działu 42
oraz brzmienie kodów CN 4202, 4202 92
i 4202 92 19.

Z uwagi na kształt prostopadłościanu, typowy dla
toreb na zakupy, oraz wzmocnione uchwyty, umie
szczone w sposób umożliwiający klientowi niesienie
torby w rękach, a także z uwagi na fakt, iż folia
z tworzywa sztucznego, suwak, wzmocnione brzegi
i mocne uchwyty (umieszczone wzdłuż boków
torby w celu wzmocnienia) umożliwiają jej przedłu
żone użytkowanie, torba posiada obiektywne cechy
„pojemnika podobnego do torby na zakupy”.

Pojemniki podobne do torby na zakupy objęte są
pozycją 4202 (zob. również Noty wyjaśniające do
Systemu Zharmonizowanego (HS) dot. pozycji 4202,
akapit pierwszy, który wyraźnie wskazuje, że pozycja
ta obejmuje wyłącznie artykuły w niej wymienione
i podobne pojemniki).

Z uwagi na wspomniane wyżej cechy artykuł,
o którym mowa, nie jest rodzajem pojemnika używa
nego powszechnie do pakowania lub przenoszenia
wszelkiego rodzaju produktów, a zatem wyklucza
się klasyfikację do pozycji 3923 w rozumieniu
uwagi 2 (m) do działu 39 (zob. również Noty wyjaś
niające do HS dot. pozycji 3923, akapit pierwszy,
lit. (a) oraz akapit drugi).

Ponieważ zewnętrzna powierzchnia tego artykułu
pokryta jest folią z tworzywa sztucznego widoczną
gołym okiem, artykuł należy klasyfikować jako artykuł
z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa sztucz
nego (zob. uwaga dodatkowa 1 do działu 42).

W rezultacie artykuł ten należy klasyfikować do kodu
CN 4202 92 19.

(*) Fotografia ma jedynie charakter informacyjny.
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