
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 160/2007

z dnia 15 lutego 2007 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 (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 kodów CN wskazanych
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,

PRZYJĘŁA NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towary opisane w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej
w załączniku muszą być klasyfikowane w Nomenklaturze
Scalonej do kodów CN wskazanych 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 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 15 lutego 2007 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 1930/2006 (Dz.U. L 406 z 30.12.2006,
str. 9).

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).



ZAŁĄCZNIK

Opis towarów
Klasyfikacja

(kod CN)
Uzasadnienie

(1) (2) (3)

Produkt w postaci klarownego, ciemnobrązo-
wego płynu, o aromatycznym ziołowym
zapachu i gorzkim, ziołowym smaku. Rzeczy-
wista objętościowa moc alkoholu tego produktu
wynosi 43 % obj.

Produkt składa się z mieszaniny 32 rodzajów
ekstraktów ziół leczniczych z ekstraktem
karmelu, wodą i alkoholem (96 % obj.). Produkt
ten otrzymuje się, stosując między innymi
następujące składniki:

— kłącze ostryżu plamistego (Radix Zedoariae),

— manna (Manna),

— korzeń dzięgla (Radix Angelicae),

— korzeń dzięwięćsiła (Radix Carlinae),

— marchewnik anyżkowy (Myrrha),

— kamfora (Camphora),

— szafran (Flos Croci).

Zgodnie z informacją podaną na opakowaniu,
zaleca się przyjmować produkt w małych iloś-
ciach (łyżeczkę rano i wieczorem; rozcieńczenie
wodą, herbatą lub sokiem jest możliwe, ale
nieobowiązkowe).

Produkt, pakowany w butelki o pojemności
500 ml, nadaje się do bezpośredniego spożycia
jako napój.

2208 90 69 Klasyfikacja wyznaczona jest przez postano-
wienia reguł 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji
Nomenklatury Scalonej, uwagę dodatkową 1(b)
do działu 30. oraz brzmienie kodów CN 2208,
2208 90. i 2208 90 69.

Produkt ten nie może być uważany za lek
objęty działem 30. Ani etykieta, ani załączone
wskazania dla użytkownika, ani opakowanie nie
zawierają informacji o rodzaju i stężeniu
substancji czynnej(-ych). Podana jest jedynie
ilość i rodzaj użytych roślin lub części roślin.
Nie są zatem spełnione warunki uwagi dodat-
kowej 1(b) do działu 30.

Produkt ten jest napojem spirytusowym
objętym pozycją 2208, posiadającym cechy
suplementu diety, przeznaczonym do utrzy-
mania dobrego stanu zdrowia i samopoczucia,
opartym na ekstraktach roślinnych (patrz: noty
wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego,
dotyczące pozycji 2208, akapit trzeci, pkt 16).
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