
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1155/2010 

z dnia 1 grudnia 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 towarów określonych 
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 Unii Europejskiej, w celu stoso
wania środków taryfowych i innych środków odnoszą
cych 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 1 grudnia 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) 

Towar złożony składający się ze sztucznej 
gałązki wiśni z wmontowaną elektryczną 
oprawą oświetleniową i prostownikiem 
prądu zmiennego. Te elementy składowe są 
połączone ze sobą, tworząc praktycznie 
niepodzielną całość. 

Sztuczna gałązka przypomina produkt natu
ralny (gałązkę kwitnącej wiśni), wytworzony 
przez połączenie poszczególnych części 
(brązowy papier imitujący gałązki, drut 
wspierający, taśma klejąca łącząca te 
elementy, biały materiał włókienniczy imitu
jący płatki kwiatów oraz małe części 
z tworzywa sztucznego podtrzymujące 
kwiaty). Części są związane, sklejone 
i połączone razem. 

Łańcuch elektrycznych lampek oświetlenio
wych z 60 mikro żaróweczkami jest wmon
towany w sztuczną gałązkę. Żaróweczki 
reprezentują słupki kwiatów. Ze względu na 
swoją wielkość żaróweczki dają niewielki 
efekt oświetleniowy. Przewód elektryczny 
łańcucha lampek oświetleniowych utrzymu
jący mikro żaróweczki jest całkowicie osło
nięty gałązką. Pozostałe kilka metrów prze
wodu elektrycznego wychodzi z głównej 
gałązki i dochodzi do prostownika prądu 
zmiennego. 

Artykuł ten nie jest ani wolnostojący ani 
przewidziany do powieszenia. Jest on prze
znaczony do umieszczenia w wazonie. 

(sztuczna gałązka wiśni) 

(Zob. fotografie nr 654 A, B i C) (*) 

6702 90 00 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1., 
3 b) i 6. Ogólnych reguł interpretacji 
Nomenklatury scalonej (ORI) oraz brzmienie 
kodów CN 6702 i 6702 90 00. 

Artykuł jest towarem złożonym 
w rozumieniu ORI 3 b). Składa się on ze 
sztucznych kwiatów objętych pozycją 6702, 
elektrycznej oprawy oświetleniowej objętej 
pozycją 9405 i prostownika prądu zmien
nego objętego pozycją 8504. Elektryczna 
oprawa oświetleniowa jest wmontowana 
w gałązkę sztucznego kwiatu, tworząc niepo
dzielną całość (zob. również Noty wyjaśnia
jące do Systemu Zharmonizowanego (HS), 
ORI 3 b), (IX)). 

Ze względu na obiektywne cechy charaktery
styczne artykułu (wygląda on jak typowy 
sztuczny kwiat; żaróweczki są malutkie 
i dają niewielki efekt oświetleniowy), artykuł 
ten jest przeznaczony głównie do umiesz
czenia w wazonie i dekoracji pokoju jako 
imitacja kwiatów. Oświetlenie jest jedynie 
dodatkowym efektem wzmacniającym efekt 
dekoracyjny. W związku z tym gałązka 
sztucznego kwiatu jest elementem skła
dowym, który nadaje temu artykułowi jego 
zasadniczy charakter (tj. jako artykuł dekora
cyjny) w rozumieniu ORI 3 b). 

Artykuł ten nie może być klasyfikowany jako 
lampa objęta pozycją 9405, ponieważ nie 
jest głównie przeznaczony ani do oświet
lenia, np. pokoju, ani nie jest lampą specja
listyczną (zob. również Noty wyjaśniające do 
HS do pozycji 9405, (I), (1) i (3)). 

Gałązka sztucznego kwiatu przypomina 
produkt naturalny (zob. również Noty wyjaś
niające do HS do pozycji 6702, (1)). Artykuł 
ten należy zatem klasyfikować do pozycji 
6702 jako „sztuczne kwiaty”. 

(*) Fotografia ma charakter wyłącznie informacyjny.
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