
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 161/2007

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 dotyczących
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,

PRZYJMUJE 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 (WE) nr 2791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).



ZAŁĄCZNIK

Opis towarów Klasyfikacja
(kod CN) Uzasadnienie

(1) (2) (3)

1. Płynny produkt na bazie sfermentowanych
produktów mleczarskich z dodatkiem steroli
roślinnych i o smaku owoców pochodzącym
z preparatu owocowego.

Skład (procent masy) jest następujący:

— sacharoza/syrop glukozowy 12,2

— laktoza 2,5

— białko 2,6

— tłuszcz 2,2

— sterole roślinne (estry stanolu) 3

— zawartość tłuszczu mleka
mniejsza niż

0,2

— zawartość wilgoci 76,9

oraz małe ilości witamin i preparatów
aromatyzujących (aromaty).

Produkt dostępny jest w różnych smakach
(np. truskawkowym lub pomarańczowym).
Preparat owocowy składa się z soku owoco-
wego otrzymywanego z koncentratu soku
owocowego, do którego dodawany jest
stabilizator (pektyna).

Produkt, pakowany w butelki o pojemności
65 ml, przeznaczony jest do bezpośred-
niego spożycia, jako napój.

2202 90 91 Klasyfikacja wyznaczona jest przez postano-
wienia reguł 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji
Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów
CN 2202, 2202 90 i 2202 90 91.

Produkt ten objęty jest pozycją 2202, ponieważ
nadaje się do bezpośredniego spożycia jako
napój.

Produkt ten wyłączony jest z pozycji 0403,
ponieważ estry stanolu nie są substancjami
dodanymi, w rodzaju dozwolonych dla
produktów objętych działem 4. (patrz: Noty
wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego,
dot. działu 4, Uwagi ogólne, pkt I, akapit
drugi). Z tego względu produkt ten nie może
być uznany za płynny jogurt aromatyzowany
lub zawierający dodatek owoców, orzechów
lub kakao, objęty pozycją 0403.

Klasyfikacja do pozycji 1901 jest wykluczona,
ponieważ produkt ten ma cechy napoju obję-
tego działem 22. (patrz: Noty wyjaśniające do
Systemu Zharmonizowanego, dot. pozycji
1901, pkt III, akapit drugi).

2. Produkt o następującym składzie (procent
masy):

— jogurt (o zawartości tłuszczu
mleka 0,1 % masy)

76

— aromatyzowany preparat
aloesowy

22

— cukier 2

Kolor produktu jest zielonkawo-biały.
Konsystencja produktu jest taka jak zwyk-
łego jogurtu. Cząstki aloesu mogą być
widoczne w masie tego produktu.

Produkt pakowany jest w pojemniki
o zawartości 150 g.

1901 90 91 Klasyfikacja wyznaczona jest przez postano-
wienia reguł 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji
Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów
CN 1901, 1901 90 i 1901 90 91.

Aloes nie jest owocem objętym działem 8., lecz
rośliną objętą działem 6. Z tego względu
produkt nie spełnia kryteriów opisu pozycji
0403.

Przetwory spożywcze na bazie produktów
mleczarskich wyłączone są z działu 4. (patrz:
Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowa-
nego, dot. działu 4, Uwagi ogólne, pkt I, akapit
ostatni, lit. a)).

Produkt klasyfikowany jest do pozycji 1901,
ponieważ zawiera, oprócz naturalnych skład-
ników mleka, inne składniki, w rodzaju niedo-
zwolonych w pozycjach od 0401 do 0404
(patrz: Noty wyjaśniające do Systemu Zharmo-
nizowanego, dot. pozycji 1901, pkt III, akapit
pierwszy).
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