
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 223/2005

z dnia 10 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, koniecznym jest przyjęcie środków dotyczą-
cych klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku
do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło 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) Właściwym jest zapewnienie, że wiążąca informacja tary-
fowa wydana przez organy celne Państw Członkowskich
odnośnie 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, wskazanego 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 dacie jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji

PLL 39/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.2.2005

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (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 towarów Klasyfikacja
(kod CN) Uzasadnienie

(1) (2) (3)

Czerwona ciecz o konsystencji syropu, o smaku
czerwonych owoców jagodowych, o liczbie Brixa
67, zawierająca w 1 000 l następujące składniki:

Woda 426,7 l
Cukier 794,0 kg
Kwas cytrynowy 80,0 kg
Preparat aromatyzujący
o smaku czerwonych owoców 12,0 kg
Cyklaminian sodu 4,6 kg
Acesulfam K 3,5 kg
Benzoesan sodu 1,0 kg
Kwas askorbinowy 2,0 kg
Cytrynian trisodu 7,0 kg
Substancje barwiące

Preparat zawiera 1,3 % obj. alkoholu etylowego.
Po rozcieńczeniu wodą, preparat ten gotowy jest
do spożycia jako napój.

2106 90 20 Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1 i 6
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej oraz brzmienie kodów CN 2106,
2106 90, 2106 90 20.

Ze względu na zawartość alkoholu większą niż
0,5 % obj. preparat musi być uważany za złożony
preparat alkoholowy, inny niż na bazie substancji
zapachowych, w rodzaju stosowanych do
produkcji napojów objętych pozycją 3302
(patrz: uwaga dodatkowa 3 do działu 21 i
Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowa-
nego do pozycji 2106, pkt 7 i 12).
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