
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 323/2008

z dnia 8 kwietnia 2008 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 (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 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) Komitet Kodeksu Celnego nie wydał opinii w terminie
ustalonym przez jego przewodniczącego,

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 8 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 580/2007 (Dz.U. L 138 z 30.5.2007, s.
1).

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).



ZAŁĄCZNIK

Opis towarów Klasyfikacja
(kod CN) Uzasadnienie

(1) (2) (3)

1. Artykuł z elastycznego tworzywa sztucznego
w kształcie okularów, zawierający kolorowy
płynny roztwór o następującym składzie
(% obj.):

— woda 40

— glikol propylenowy 60

Produkt ten przeznaczony jest do łagodzenia
bólów głowy poprzez przyłożenie go do
twarzy, po uprzednim schłodzeniu w lodówce.

3824 90 97 Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia
reguł 1, 3b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji
Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów
CN 3824, 3824 90 i 3824 90 97.

Roztwór zawarty w osłonie z tworzywa sztucz-
nego stosowany jest jako środek chłodzący
i nadaje temu produktowi zasadniczy charakter
preparatu objętego pozycją 3824.

Produkt ten nie wykazuje działania terapeutycz-
nego ani profilaktycznego w rozumieniu działu 30.

2. Wkładka wyprodukowana z arkuszy
z tworzywa sztucznego, zawierająca miesza-
ninę wody i oleju, przeznaczona do umie-
szczenia w miseczkach strojów kąpielowych
lub biustonoszy.

3926 20 00 Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia
reguł 1, 3b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji
Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów
CN 3926 i 3926 20 00.

Artykuł ten przeznaczony jest do umieszczenia
w miseczkach strojów kąpielowych lub biusto-
noszy; w rozumieniu pozycji 3926 uważany jest
za dodatek odzieżowy objęty podpozycją
3926 20 00.

3. Artykuł z materiału w postaci pasa, zawierający
ziarna pszenicy zwyczajnej, który po ogrzaniu
mikrofalami stosowany jest do łagodzenia
bólów krzyża.

1001 90 99 Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia
reguły 1, 3b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji
Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów
CN 1001, 1001 90 i 1001 90 99.

Pszenica zwyczajna zawarta w tym pasie używana
jest do przekazywania zakumulowanego ciepła
i nadaje temu produktowi zasadniczy charakter
zboża objętego pozycją 1001.

Produkt ten nie wykazuje działania terapeutycz-
nego ani profilaktycznego w rozumieniu działu 30.
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