
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 246/2010 

z dnia 23 marca 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 989/89 w odniesieniu do klasyfikacji ocieplanych 
kamizelek według Nomenklatury scalonej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 989/89 ( 2 ) określa 
kryteria klasyfikacji stosowane do skafandrów (włącznie 
z narciarskimi), wiatrówek i podobnych artykułów obję
tych kodami CN 6101, 6102, 6201 i 6202. 

(2) Wspomniane artykuły należą do kategorii odzieży prze
ważnie noszonej na innej odzieży oraz zapewniają 
ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi 
(uwagi objaśniające do Systemu Zharmonizowanego 
odnoszące się do pozycji 6101, 6102, 6201 i 6202, 
ust. 1) i w związku z tym skafandry (włącznie 
z narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne 
artykuły objęte wspomnianymi pozycjami muszą 
posiadać długie rękawy. Niemniej jednak ocieplane kami
zelki, chociaż w ogóle nie posiadają rękawów, powinny 
być objęte powyższymi pozycjami, ponieważ są noszone 
na innej odzieży w celu ochrony przed złymi warunkami 
atmosferycznymi oraz dlatego, że są ocieplane (zob. 
również uwagi objaśniające do Systemu Zharmonizowa

nego odnoszące się do pozycji 6101, 6102, 6201 
i 6202, ust. 2). 

(3) Aby zapewnić jednolitą interpretację Nomenklatury 
scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 
2658/87 w odniesieniu do klasyfikacji taryfowej ociepla
nych kamizelek, należy w związku z tym uściślić, że 
ocieplane kamizelki powinny być klasyfikowane 
w pozycjach 6101, 6102, 6201 lub 6202, chociaż nie 
mają rękawów. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie 
(EWG) nr 989/89. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 989/89 dodaje się ustęp 
w brzmieniu: 

„W drodze odstępstwa od ust. 1 pozycje te obejmują ocie
plane kamizelki, mimo że nie posiadają one rękawów.”. 

Artykuł 2 

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 23 marca 2010 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Algirdas ŠEMETA 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 106 z 18.4.1989, s. 25.


