
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1417/2007

z dnia 28 listopada 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), a 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 (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, powinny być klasyfikowane do kodów
CN wskazanych w kolumnie 2., na mocy uzasadnień
określonych w kolumnie 3. tej tabeli.

(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,

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 28 listopada 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 Komisji (WE) nr 1352/2007, (Dz.U. L 303
z 21.11.2007, str. 3).

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



ZAŁĄCZNIK

Opis towarów Klasyfikacja
(Kod CN) Uzasadnienie

(1) (2) (3)

1. Zestaw do dekoracji paznokci składający się
z:

48 szt. sztucznych paznokci
małej tubki kleju
pilnika do paznokci
patyczka do manicure
dekoracyjnych naklejek na paznokcie.

Sztuczne paznokcie wyprodukowane są
z uformowanego tworzywa sztucznego
i mają różne rozmiary.

Zestaw ten przeznaczony jest do sprzedaży
detalicznej.

3926 90 97 Klasyfikacja wyznaczona jest przez postano-
wienia reguły 1., 3 b) i 6. Ogólnych reguł
interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz
brzmienie kodów CN 3926, 3926 90
i 3926 90 97.

Artykuły te, tak jak są prezentowane, stanowią
zestaw w rozumieniu Ogólnej reguły interpre-
tacji 3 b).

Zestaw ten nie składa się z produktów do
manicure objętych podpozycją 3304 30 00,
ponieważ zawiera sztuczne paznokcie prze-
znaczone do naklejenia na naturalne
paznokcie i nie zawiera preparatów do mani-
cure, które jedynie pielęgnują i upiększają
dłonie oraz naturalne paznokcie (Noty wyjaś-
niające do Systemu Zharmonizowanego doty-
czące pozycji 3304, (B)).

Zestaw ten składa się z różnych artykułów
i klasyfikowany jest do podpozycji
3926 90 97, tak jak sztuczne paznokcie
z tworzywa sztucznego, które nadają temu
zestawowi zasadniczy charakter.

2. Sztuczne paznokcie z uformowanego
tworzywa sztucznego.

Przeznaczone są do przymocowania do
naturalnych paznokci za pomocą akrylo-
wego roztworu wiążącego.

Tipsy pakowane są po 50 sztuk, w tym
samym rozmiarze.

3926 90 97 Klasyfikacja wyznaczona jest przez postano-
wienia reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpre-
tacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie
kodów CN 3926, 3926 90 i 3926 90 97.

Produkty te nie są uważane za produkty do
manicure objęte podpozycją 3304 30 00,
ponieważ przeznaczone są one do naklejenia
jako sztuczne paznokcie na naturalne
paznokcie i nie zawierają preparatów do mani-
cure, które jedynie pielęgnują i upiększają
dłonie oraz naturalne paznokcie (Noty wyjaś-
niające do Systemu Zharmonizowanego doty-
czące pozycji 3304, (B)).

Powinny być one zatem klasyfikowane jako
pozostałe artykuły z tworzywa sztucznego
do podpozycji 3926 90 97 zgodnie
z materiałem z którego zostały wyproduko-
wane.

3. Roztwór wiążący o składzie:

Cyjanoakrylan etylu
Krzemionka
Poli(metakrylan metylu)
Kaliksareny
Hydrochinon
Triglicerydy.

Roztwór ten przeznaczony jest do nakle-
jenia uformowanych z tworzywa sztucz-
nego sztucznych paznokci na naturalne
paznokcie. Utwardza się on powoli, pozwa-
lając na modelowanie sztucznych paznokci.

Roztwór ten pakowany jest w małe tubki
ze zwężonymi końcówkami wylotowymi,
umożliwiającymi łatwe i precyzyjne nakła-
danie. Masa netto nie przekracza 1 kg.

3506 10 00 Klasyfikacja wyznaczona jest przez postano-
wienia reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpre-
tacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie
kodów CN 3506 i 3506 10 00.

Produkt nie jest uważany za preparat do mani-
cure lub pedicure objęty podpozycją 3304.

Produkt ten jest odpowiedni do stosowania
jako klej lub środek klejący zgodnie
z opisem pozycji 3506.
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