
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 600/2006

z dnia 18 kwietnia 2006 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 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 i innych środków odnoszących się do obrotu
towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł,
towary opisane w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej
w Załączniku do niniejszego rozporządzenia powinny
być klasyfikowane do kodu CN wskazanego
w kolumnie 2., na mocy uzasadnień określonych
w kolumnie 3.

(4) Właściwe jest zapewnienie, że wiążąca informacja tary-
fowa 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 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 jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2006 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 (WE) nr 486/2006 (Dz.U. L 88 z 25.3.2006,
str. 1).

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europej-
skiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).



ZAŁĄCZNIK

Opis Klasyfikacja
(Kod CN) Uzasadnienie

(1) (2) (3)

Produkt będący ciemnoczerwonym, niepieniącym
się, klarownym płynem bez osadu. Posiada
rzeczywistą objętościową moc alkoholu ok.
16 % obj., z czego, zgodnie z badaniami labora-
toryjnymi, co najmniej połowa nie pochodzi
z winogron.

Produkt otrzymuje się z moszczu gronowego, do
którego podczas fermentacji dodawany jest cukier
buraczany oraz alkohol etylowy otrzymywany
z kukurydzy.

Wartości poszczególnych parametrów:

— całkowita zawartość cukrów: 169,7 g/l,

— kwas cytrynowy: 1,4 g/l,

— kwas winowy: 1,4 g/l,

— kwas jabłkowy: 0,2 g/l,

— kwas octowy: 0,3 g/l.

Produkt ma smak słodki, lekko cierpki, kwaśny,
aromatyczny i nieco ostry.

Produkt przeznaczony jest do bezpośredniego
spożycia jako napój. Prezentowany jest
w butelkach o pojemności 0,75 l.

2206 00 59 Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia
reguł 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomen-
klatury Scalonej, uwagę dodatkową 5 lit. c) do
działu 22. oraz brzmienie kodów CN 2206 00
oraz 2206 00 59.

Produkt jest nadal klasyfikowany do pozycji
2206, nawet jeżeli jest wzmocniony alkoholem,
ponieważ zachowuje charakter produktu objętego
tą pozycją (patrz Noty wyjaśniające do HS, doty-
czące pozycji 2206, akapit trzeci).

Produkt nie może być klasyfikowany jako pozos-
tałe wino objęte pozycją 2204, z uwagi na dużą
zawartość kwasu cytrynowego oraz cukru, które
zmieniają charakter wina ze świeżych winogron
objętego pozycją 2204.

Tekst Not wyjaśniających do HS dotyczący
pozycji 2204 akapit pierwszy pkt 4) opisuje
wina deserowe (lub wina likierowe), jako,
w niektórych przypadkach, wzmacniane przez
dodatek alkoholu. Jednakże produkt ten nie
może być uważany za wino likierowe objęte
pozycją 2204, ponieważ na mocy uwagi dodat-
kowej 5 lit. c) do działu 22. dozwolony jest
jedynie dodatek produktu pochodzącego
z destylacji wina.
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