
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 380/2010 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej 

KOMISJA EUROPEJSKA 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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, stanowiącej załącznik do rozporządzenia 
(EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków 
dotyczących klasyfikacji towaru określonego 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono 
Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. 
Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, 
która jest w całości lub w części oparta na Nomenkla
turze scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek 
dodatkowy podpodział i która została ustanowiona 
szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania 
środków taryfowych i innych środków odnoszących się 
do obrotu towarowego. 

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, 
towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej 
w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskaza
nego w kolumnie 2., na mocy uzasadnień określonych 
w kolumnie 3. tej tabeli. 

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa 
wydana przez organy celne państw członkowskich 
odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze 
scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządze
niem, mogła być nadal przywoływana przez otrzymują
cego 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 

Towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej 
w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do 
kodu CN wskazanego 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 30 kwietnia 2010 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Algirdas ŠEMETA 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. ( 2 ) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Tabletki o masie 1 772 mg, w opakowaniu do sprze
daży detalicznej; jedna tabletka zawiera (% masy): 

— Węglan wapnia 

(odpowiadający 630 mg wapnia) 

88,9 

— Skrobia 3,5 

— Hydroksypropylometyloceluloza 2,7 

— Krospowidon 1,9 

— Maltodekstryna 1,3 

— Olej mineralny 1,2. 

Jedna tabletka dodatkowo zawiera 7 μg = 284 j.m. 
(jednostek międzynarodowych) witaminy D3 (cholekal
cyferolu). Inne substancje są obecne w ilościach mniej
szych niż 1,0 % masy. 

Zalecana dawka dzienna podana na etykiecie wynosi 
jedną tabletkę dziennie. 

Zgodnie z informacjami na etykiecie produkt ten stoso
wany jest do celów profilaktycznych, np. przeciw 
osteoporozie oraz w celu wzmocnienia kości. 

2106 90 92 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 
i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenkla
tury scalonej, uwagę 1 do działu 28, uwagę 
dodatkową 1 do działu 30 oraz brzmienie 
kodów CN 2106, 2106 90 i 2106 90 92. 

Z powodu obecności substancji nieobjętych 
uwagą 1 (a), (d) lub (e) do działu 28, produkt 
ten należy wykluczyć z tego działu. 

Ilość minerałów lub witamin (wapń 
i witamina D 3 ) przyjmowanych zgodnie 
z zalecaną dawką dzienną podaną na etykiecie 
nie jest znacząco wyższa niż zalecane dzienne 
spożycie do utrzymania ogólnego zdrowia lub 
dobrego samopoczucia. Zatem produkt ten 
nie spełnia wymagania uwagi dodatkowej 1 
do działu 30, ostatni akapit i nie może być 
klasyfikowany do pozycji 3004 (zob. również 
Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej 
do działu 30, uwaga dodatkowa 1, pkt 3). 

Ze względu na jego właściwości produkt ten 
należy klasyfikować jako przetwór spożywczy 
do pozycji 2106.
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