
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1170/2012 

z dnia 3 grudnia 2012 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 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) 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 wskazanego 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) Komitet Kodeksu Celnego nie wydał opinii w terminie 
określonym przez przewodniczącego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku 
klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskaza
nego 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 3 grudnia 2012 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) 

Artykuł składający się z girlandy ze sztucz
nych kwiatów w różnych kolorach, imitacja 
hawajskiej girlandy, tak zwanej „lei”. 

Każdy kwiat składa się z dwóch jednokoloro
wych kawałków tkanego materiału włókienni
czego przyciętych w kształcie płatków kwiata. 
Poszczególne kwiaty są oddzielone od siebie 
przezroczystą rurką z tworzywa sztucznego 
imitującą łodygę. Cienka nić łączy rurki 
z tworzywa sztucznego oraz kwiaty w celu 
uformowania okręgu o średnicy w przybli 
żeniu 30 cm, imitującego okrągłą girlandę 
kwiatową. 

(Zob. fotografia nr 662) (*) 

6702 90 00 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 
3a) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomen
klatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 
6702 i 6702 90 00. 

Artykuł przypomina girlandę z kwiatów i jest 
przeznaczony do noszenia wokół szyi jako 
imitacja „lei”. 

Artykuł nie jest wyłączony z działu 67 uwagą 
3b), ponieważ sztuczne kwiaty nie są otrzy
mywane w jednym kawałku, ponieważ każdy 
kwiat składa się z dwóch kawałków materiału 
włókienniczego przyciętych w kształcie 
płatków kwiatu oraz ponieważ przymoco
wanie płatków i łodyg za pomocą cienkiej 
nici jest metodą podobną do wiązania, 
klejenia lub mocowania jednej części 
w drugiej. Artykuł przypomina w kształcie 
produkt naturalny (zob. również Noty wyjaś
niające do HS do pozycji 6702, pkt 1) oraz 
3)), niezależnie od tego, czy jego poszcze
gólne elementy dokładnie odpowiadają natu
ralnemu produktowi. 

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 7117 
jako sztuczna biżuteria, ponieważ artykuł 
nie jest imitacją biżuterii, lecz imitacją 
girlandy kwiatów, którą nosi się na szyi, tak 
zwanej „lei”. Artykułu ten nie jest zatem 
objęty pozycją 7117 (sztuczna biżuteria). 

Wyklucza się również klasyfikację do pozycji 
9505 jako artykuł świąteczny, karnawałowy 
lub inny rozrywkowy, ponieważ artykuł nie 
jest wyłącznie zaprojektowany, wyproduko
wany i rozpoznawalny jako artykuł świą
teczny. Nie zawiera on żadnych odcisków, 
ornamentów, symboli lub napisów i w 
związku z tym nie jest używany podczas 
określonego święta (zob. również Noty wyjaś
niające do pozycji 9505). Ponadto „lei” służy 
do zdobienia osoby, a nie sal, stołów itd. Nie 
jest także częścią strojów maskaradowych, 
które używane są w okresie karnawału (zob. 
również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 
9505, pkt A) 1) oraz 3)). 

Wyklucza się również klasyfikację do pozycji 
6307 jako pozostały artykuł gotowy z mate
riału włókienniczego, ponieważ pozycja 6702 
(artykuły wykonane ze sztucznych kwiatów) 
jest pozycją określającą towar w sposób 
bardziej szczegółowy w rozumieniu reguły 
3a) Ogólnych reguł interpretacji Nomenkla
tury scalonej. 

Artykuł należy zatem klasyfikować do kodu 
CN 6702 90 00 jako „artykuł wykonany ze 
sztucznych kwiatów, z materiałów innych 
niż tworzywa sztuczne”. 

(*) Fotografia ma charakter wyłącznie informacyjny.
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