
A BIZOTTSÁG 1559/2004/EK RENDELETE

(2004. augusztus 24.)

egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a
Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdése
a) pontjára,

mivel:

(1) Az említett rendelethez mellékelt Kombinált Nómenkla-
túra egységes alkalmazása érdekében az e rendelet
mellékletében említett árucikkek besorolására vonatko-
zóan intézkedéseket kell elfogadni.

(2) A 2658/87/EGK rendelet megállapította a Kombinált
Nómenklatúra általános értelmezési szabályait, és ezeket
a szabályokat minden egyéb olyan nómenklatúrára is
alkalmazni kell, amely részben vagy egészben a Kombi-
nált Nómenklatúrán alapul, illetve azt további albontással
egészíti ki, továbbá amelyet különös közösségi rendelke-
zések határoznak meg az árukereskedelemmel kapcso-
latos tarifális és egyéb intézkedések alkalmazása céljából.

(3) Az említett általános szabályok értelmében az e rende-
lethez mellékelt táblázat 1. oszlopában megnevezett
árucikkeket a 3. oszlopban feltüntetett indoklásnak
megfelelően a 2. oszlopban feltüntetett KN-kódok szerint
kell besorolni.

(4) Indokolt lehetővé tenni, hogy a Közösségben a kettős
ellenőrzési rendszerekkel és a textiltermékeknek a Közös-
ségbe való behozatala vonatkozásában alkalmazott
előzetes és visszamenőleges felügyelettel kapcsolatos

hatályos intézkedéseknek megfelelően, a tagállamok
vámhatóságai által a Kombinált Nómenklatúrába tartozó
árucikkek besorolása tekintetében közzétett és az e
rendelettel meghatározott jogoknak meg nem felelő köte-
lező érvényű tarifális felvilágosításra a Közösségi
Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i
2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdé-
sének rendelkezései értelmében a jogosultak még 60
napig hivatkozhassanak.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékelt táblázat 1. oszlopában megnevezett árucikkek
Kombinált Nómenklatúrán belüli besorolása az említett táblázat
2. oszlopában feltüntetett megfelelő KN-kód alapján történik.

2. cikk

A Közösségben a kettős ellenőrzési rendszerekkel és textilter-
mékeknek a Közösségbe való behozatala alkalmával alkalmazott
előzetes és visszamenőleges felügyeletével kapcsolatos hatályos
intézkedéseknek megfelelően, a tagállamok vámhatóságai által
közzétett és az e rendelettel meghatározott jogoknak meg
nem felelő kötelező érvényű tarifális felvilágosításokra a
2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének rendelkezései
értelmében még 60 napig lehet hivatkozni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. augusztus 24-én

a Bizottság részéről
Frederik BOLKESTEIN

a Bizottság tagja

HU2004.9.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 283/9

(1) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 2344/2003/EK bizottsági
rendelettel (HL L 346., 2003.12.31., 38. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási
okmánnyal módosított rendelet.



MELLÉKLET

Árumegnevezés
KN-kód
szerinti
besorolás

Indokolás

(1) (2) (3)

Egyszínű, szintetikus szálból (100% poliészter)
készült kötött ruhadarab, ujjatlan, a felsőtest taka-
rására szolgál. V alakú nyakkivágása van, elől
teljesen nyitható, balról jobbra patentgombokkal
záródik, karöltője széles, nincs sem zsebe, sem
bélése.

A ruhadarabon körben két vízszintes fényvissza-
verő csík található.

(mellény)

(Lásd a 634. számú fényképet.) (*)

6110 30 91 A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6.
általános értelmezési szabálya, a XI. áruosztályhoz
tartozó Megjegyzések 7. e) pontja, a 61. árucso-
porthoz tartozó Megjegyzések 1. és 9. pontja,
valamint a 6110, a 6110 30 és a 6110 30 91
KN-kód megfogalmazása határozza meg.

Ez a ruhadarab rendelkezik a mellény tényleges
jellemzőivel. Lásd a 6110 vámtarifaszámhoz
tartozó HR és KN magyarázó megjegyzéseket.

(*) A fénykép kizárólag szemléltető jellegű.
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