
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 715/2012 

z dnia 30 lipca 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 42/2010 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 staty
stycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ( 1 ), w szczegól
ności jego art. 9 ust. 1 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z akapitem drugim kolumny 3 tabeli zamiesz
czonej w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
42/2010 ( 2 ) produkt spożywczy w postaci innej niż 
tabletki, opisany w kolumnie 1 tej tabeli, nie spełnia 
wymagań uwagi 2b)2) do działu 19 Nomenklatury 
scalonej z powodu swojego składu, sposobu przedsta
wiania i stosowania jako suplementu diety. Wyklucza 
się zatem klasyfikację produktu do działu 19. 

(2) W świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawach połą
czonych C-410/08 do C-412/08, Swiss Caps, ( 3 ) a w 
szczególności jego pkt 33, klasyfikacja do pozycji 2106 
CN towarów spożywczych przeznaczonych do stoso
wania jako suplementy diety jest dopuszczalna tylko 
wówczas, jeżeli rzeczone przetwory spożywcze nie są 

włączone ani wymienione gdzie indziej. Przetwory 
spożywcze przeznaczone do stosowania jako suplementy 
diety mogą być zatem klasyfikowane pod innymi pozy
cjami CN, jeżeli opis tych pozycji jest bardziej szczegó 
łowy. 

(3) W związku z powyższym przedstawienie i stosowanie 
produktu spożywczego jako suplementu diety nie może 
być powodem wykluczenia z działu 19 CN. Należy 
zatem stwierdzić, że powodem, dla którego przedmio
towy produkt nie spełnia wymagań uwagi 2b)2) do 
działu 19 CN, jest wyłącznie jego skład. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić uzasadnienie 
zamieszczone w akapicie drugim kolumny 3 załącznika 
do rozporządzenia (UE) nr 42/2010. W celu zachowania 
przejrzystości należy zastąpić cały załącznik do rozporzą
dzenia (UE) nr 42/2010. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 42/2010 otrzymuje 
brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Produkt składający się z (% masy): 

— sproszkowanego zielonego jęczmienia 28,8 

— miodu 27,5 

— sproszkowanej zielonej pszenicy 21,5 

— sproszkowanej lucerny 21,5 

— kwasu stearynowego 0,4 

— pieprzu 0,25 

— pikolinianu chromu 0,01 

(odpowiada 8,7 μg Cr na tabletkę) 

2106 90 98 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej 
oraz brzmienie kodów CN 2106, 2106 90 
i 2106 90 98. 

Ponieważ produkt ten nie spełnia wymagań uwagi 
2b)2) do działu 19 z powodu swojego składu, 
wyklucza się klasyfikację do działu 19. 

Produkt nie spełnia wymagań uwagi dodatkowej 1 
do działu 30 z powodu braku informacji o jego 
stosowaniu w leczeniu konkretnych chorób lub 
o stężeniu substancji aktywnych. Nie można go 
zatem uważać za ziołowy preparat leczniczy w rozu
mieniu pozycji 3004.
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( 1 ) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 2. 
( 3 ) Rec. [2010] s. I -11991.



(1) (2) (3) 

Produkt przedstawiany jest do sprzedaży deta
licznej w postaci tabletek i stosowany jako suple
ment diety (jedna tabletka dwa razy dziennie). 

Produkt ten jest zatem uważany za spełniający 
warunki pozycji 2106 jako przetwór spożywczy 
gdzie indziej niewymieniony ani niewłączony i stoso
wany jako suplement diety zalecany do utrzymania 
dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia. (Zob. 
również Noty wyjaśniające do Zharmonizowanego 
Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS) 
do pozycji 2106 akapit drugi pkt 16)).” 

Artykuł 2 

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 lipca 2012 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Algirdas ŠEMETA 
Członek Komisji
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