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Wytyczne dotyczące klasyfikacji w Nomenklaturze scalonej towarów pakowanych w zestawy do 
sprzedaży detalicznej 

(2013/C 105/01) 

Ogólna reguła interpretacji (ORI) 3 b) uwzględnia również klasyfikację towarów pakowanych w zestawy do 
sprzedaży detalicznej. 

Na potrzeby tej reguły określenie „towary pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej” należy rozumieć 
towary, które: 

a) składają się z co najmniej dwóch różnych artykułów, które na pierwszy rzut oka mogą być zaklasyfi
kowane do różnych pozycji; 

b) składają się z produktów lub artykułów pakowanych razem, aby zaspokoić określoną potrzebę lub 
służyć do określonych działań oraz 

c) są pakowane w sposób odpowiedni do sprzedaży bezpośrednio użytkownikom bez przepakowywania 
(np. w pudełka lub skrzynki, lub na paletach). 

(Zob. również Noty wyjaśniające do HS do reguły 3 b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji). 

Wszystkie powyższe warunki powinny być spełnione. 

Powyższe reguły nie mają zastosowania do „zestawów”, które należy klasyfikować na mocy ORI 1 i 6, gdy 
określenie „zestaw” jest w opisie kodu CN, na przykład: 

— 6308 00 00 – Zestawy składające się z tkaniny i przędzy (…) pakowane w opakowania do sprzedaży 
detalicznej, 

— 8206 00 00 – Narzędzia z dwóch lub więcej pozycji (…) pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej, 

— 9503 00 70 – Pozostałe zabawki, pakowane w zestawy lub komplety, 

lub z powodu przepisów szczegółowych, na przykład: 

— uwaga 3 do sekcji VI, 

— uwaga 1 do sekcji VII, 

— uwaga 14 do sekcji XI, 

— uwagi 3 i 7 do działu 61, 

— uwagi 3 i 6 do działu 62.
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CZĘŚĆ A 

„(…) na pierwszy rzut oka są możliwe do zaklasyfikowania do różnych pozycji (…)” 

(1) Zgodnie z Notami wyjaśniającymi do HS do ORI 3 b) pierwszym warunkiem, aby dwa lub więcej 
różnych artykułów były uważane za „towary pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej” jest to, że 
muszą być one możliwe do zaklasyfikowania do różnych pozycji. 

(2) Niemniej jednak, zgodnie z ORI 6 i Notami wyjaśniającymi do HS do reguły, która stanowi „Reguły od 
1 do 5, z uwzględnieniem istniejących różnic, rządzą klasyfikacją na poziomach podpozycji w ramach 
tej samej pozycji”, dwa lub więcej różnych artykułów, możliwych do zaklasyfikowania do tej samej 
pozycji, ale do różnych podpozycji, może być uważane za zestaw w rozumieniu ORI 3 b), ponieważ 
spełniają one wymienione wyżej warunki. 

Przykład: 

Towary pakowane razem do sprzedaży detalicznej, składające się z butelki szamponu (3305 10 00) 
i butelki płynu do włosów (3305 90 00), stosowane do zabiegów na włosy, uważane są za zestaw 
objęty pozycją 3305. 

(3) Jednakże dwa lub więcej różnych produktów, które można zaklasyfikować do tej samej pozycji i również 
do tej samej podpozycji, nie może być uważane za zestaw w rozumieniu ORI 3 b), ponieważ nie 
spełniają one wymienionych wyżej warunków. 

Przykład: 

Towary pakowane razem do sprzedaży detalicznej, składające się ze zmywacza, toniku i nawilżacza. 
W tym przypadku wszystkie produkty klasyfikowane są do podpozycji 3304 99 00, zatem artykuły nie 
stanowią zestawu. 

CZĘŚĆ B (I) 

„(…) pakowane razem, aby zaspokoić określoną potrzebę lub służyć do określonych 
działań (…)” 

(1) Na potrzeby klasyfikowania zestawów pojedyncze artykuły zestawu są powiązane ze sobą i są przezna
czone do użytku razem lub w połączeniu ze sobą, aby zaspokoić określoną potrzebę lub służyć do 
określonych działań. 

(2) Wyrażenie „określona potrzeba” może być interpretowane szeroko, ponieważ w celu spełnienia okre 
ślonej potrzeby artykuły mogą być użyte albo w kolejności (na przykład zestaw kosmetyczny do 
pielęgnacji skóry składający się z kilku produktów), albo losowo (na przykład zestaw wierteł i kołków 
rozporowych (zob. także część B (I) pkt 5 ppkt d)). 

(3) Wyrażenie „określone działania” może być opisane jako działania wykonywane przy pewnej/szczególnej 
okazji, a artykuły zestawu są zazwyczaj używane podczas tej okazji. 

(4) Sytuacje, kiedy towary są uważane/nie są uważane za razem pakowane, aby zaspokoić określoną 
potrzebę lub służyć do określonych działań: 

a) Fakt, że artykuły są pakowane razem jako podarunek/w postaci prezentu (na przykład na Boże 
Narodzenie, Dzień Matki, walentynki itd.), automatycznie nie oznacza, że są one pakowane razem, 
aby zaspokoić określoną potrzebę lub służyć do określonych działań. Należy wciąż jeszcze zbadać tę 
kwestię indywidualnie dla każdego przypadku. Również artykuły przedstawiane razem i mające taki 
sam wzór/motywy dekoracyjne (na przykład każdy z nich jest ozdobiony różowymi kwiatami) nie 
powinny być klasyfikowane jako towary pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej, chyba że są 
one pakowane razem, aby zaspokoić określoną potrzebę lub służyć do określonych działań. Na 
przykład kolekcja artykułów składająca się z zegarka naręcznego, kieszonkowego kalkulatora elek
tronicznego i pióra kulkowego, wszystkie mające takie same motywy dekoracyjne, pakowane razem 
do sprzedaży detalicznej w jednym pudełku, nie stanowi zestawu w kontekście ORI 3 b), ponieważ 
artykuły te nie są pakowane razem, aby zaspokoić określoną potrzebę lub służyć do określonych 
działań. 

b) Artykuły używane w tym samym miejscu/środowisku nie są koniecznie uznawane za zaspokajające 
określoną potrzebę lub służące do określonych działań. Na przykład „zestaw plażowy” złożony 
z torby plażowej, ręcznika kąpielowego i frisbee nie stanowi zestawu w kontekście ORI 3 b). 
Mimo że artykuły są używane na plaży, to są one do całkowicie różnych czynności (kąpieli i zabawy) 
i nie są związane ze sobą.
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c) Fakt, że artykuły są używane przez określoną osobę lub przez grupę osób (dzieci, osoby wykonujące 
ten sam zawód lub mające takie samo hobby itd.), automatycznie nie oznacza, że są one uważane za 
towary pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej. Należy wciąż jeszcze zbadać czy są one 
pakowane razem, aby zaspokoić określoną potrzebę lub służyć do określonych działań. 

d) Nie jest dozwolona kombinacja artykułów spożywczych i napojów, chyba że służą one do przygo
towania pojedynczej potrawy. 

(i) „Zestawy” artykułów spożywczych/napojów, których komponenty są przeznaczone do użycia 
razem w przygotowaniu gotowej do spożycia potrawy, posiłku lub napoju należy klasyfikować 
na mocy ORI 3 b). 

(ii) Reguła nie obejmuje jednak asortymentu produktów pakowanych razem i składających się 
z różnych artykułów spożywczych, napojów alkoholowych lub bezalkoholowych, które nie są 
przeznaczone do użycia razem w celu przygotowania gotowej do spożycia potrawy, posiłku lub 
napoju. Jeżeli artykuły nie odziałują na siebie tak, aby stanowić gotową do spożycia potrawę, 
posiłek lub napój, nie są one uważane za zestaw, a każdy artykuł należy klasyfikować oddzielnie 
do swojej własnej odpowiedniej pozycji. Na przykład tak zwane „kosze bożonarodzeniowe/kosze 
upominkowe”, składające się z różnych towarów, na przykład: sera, wina, szampana lub likie
rów, herbaty, dżemu, oliwy, miodu, pasztetu, przypraw, owoców itd., należy klasyfikować 
oddzielnie. 

Jednakże kombinację artykułów spożywczych i napojów, przeznaczoną do przygotowania poje
dynczej potrawy lub posiłku (na przykład „zestaw Tiramisu” zawierający odpowiednią ilość wina 
typu Marsala, które należy użyć do przygotowania Tiramisu), należy klasyfikować na mocy ORI 
3 b) jako zestaw. 

Z drugiej strony, jeżeli kombinacja jest zamierzona zarówno „do jedzenia, jak i do picia”, nawet 
jeśli artykuły są pakowane razem do sprzedaży detalicznej, to nie są one uważane za zestaw 
w rozumieniu ORI 3 b), ponieważ nie zaspokajają one określonej potrzeby lub nie służą do 
określonych działań. 

(iii) Różnego rodzaju napoje/artykuły spożywcze i przybory gospodarstwa domowego – należy 
klasyfikować oddzielnie, na przykład „zestaw kawowy” pakowany razem do sprzedaży deta
licznej w opakowanie z tworzywa sztucznego i zawierający: 

— smakową (aromatyzowaną) kawę rozpuszczalną w proszku, 

— pałeczki cynamonu, 

— małą metalową tarkę ze stali nierdzewnej, 

— metalowy pojemnik z pokrywką (zawierający kawę w proszku), 

— ceramiczny kubek, 

należy klasyfikować według różnych produktów do pozycji: 2101 (smakowa aromatyzowana 
kawa rozpuszczalna w proszku), 0906 (pałeczki cynamonu), 8205 (mała metalowa tarka), 
7323 (metalowy pojemnik z pokrywką), 6912 (ceramiczny kubek). 

Produkty te nie mogą być uważane za „towary pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej” 
w rozumieniu ORI 3 b), ponieważ artykuły te nie zaspokajają określonej potrzeby ani nie służą 
do określonych działań (oświadczenie Komitetu Kodeksu Celnego z czerwca 2008 r.). 

Jednakże kubki jednorazowego użytku/nienadające się do wielokrotnego użytku, z tworzywa 
sztucznego, o nieznacznej wartości (zob. także część B (III) „zestawy zawierające drobny/nie
istotny artykuł”), z saszetką zawierającą kawę i jedną saszetką zawierającą cukier, pakowane 
razem, do przygotowania jednego kubka kawy, będą klasyfikowane jako zestaw. 

(5) Przykłady produktów lub artykułów, które mogą być klasyfikowane jako zestaw w odniesieniu do 
ORI 3 b): 

a) Zestawy łazienkowe/pielęgnacyjne składające się z różnych artykułów, takich jak: żel pod prysznic, 
płyn do kąpieli, mydło, emulsja do ciała lub kombinacja szamponu, kremu do twarzy i kremu do rąk 
itp., a także z artykułów do stosowania z nimi, takich jak gąbka lub flanela – artykułów, których
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należy użyć jednocześnie, w kolejności lub losowo, i które są uzupełniające się (jednakże, zob. 
poniżej w części B (I) pkt 6 ppkt a) zestawy składające się z artykułów do mycia i innych artykułów 
– oddzielna klasyfikacja; zob. także część B (III) „zestawy zawierające drobny/nieistotny artykuł”, 
przykład (ii)). 

Jeśli powyższe artykuły są pakowane razem do sprzedaży detalicznej w torebkę z tworzywa sztucz
nego z suwakiem, to torebkę z tworzywa sztucznego należy klasyfikować na mocy ORI 5 b), 
ponieważ jest ona w rodzaju zwykle używanej do pakowania takich towarów. 

b) Zestaw przetrwania zawierający tylko artykuły o niskiej wartości, na przykład: 2 agrafki ze stali, 2 
haczyki na ryby ze stali, 1 linka do wędek z materiałów włókienniczych (31 m), 1 mały kompas, 1 
igła do szycia ze stali, 2 podpałki (drewienka do rozpalenia ognia), 1 drut miedziany (91 cm), 1 
sznur wielofunkcyjny (3 m), 4 zapałki wodoodporne, 1 opakowanie zapałek, 1 gwizdek z tworzywa 
sztucznego, 1 pasek taśmy przylepnej (30 cm), 1 żyletka, 2 waciki z alkoholem (do odkażania ran), 2 
plastry samoprzylepne, zamykana torba z tworzywa sztucznego, 2 stalowe gwoździe, 1 odblaskowa 
folia z przylepnym spodem, 1 ołówek, 1 opakowanie zupy w proszku, 1 guma do żucia. Wszystkie 
komponenty zestawu umieszczone są w aluminiowej puszce z uszkiem do otwierania na wieczku, 
która ma wymiary: 11 cm długości, 7,7 cm szerokości i 2,3 cm głębokości, i są sprzedawane 
w drukowanych blistrach. Komponenty są przeznaczone do jednorazowego użycia w nagłych 
wypadkach, na przykład nieoczekiwanej przerwie w podróży w terenie odosobnionym. Służą one 
do zaspokojenia określonej potrzeby: przetrwania. 

c) Pakiety dla pacjentów udających się do szpitala/podróżne pakiety higieniczne, zawierające kilka 
artykułów o niskiej wartości, na przykład chusteczki do wytarcia powierzchni, jednorazowe pióro, 
szczoteczkę do zębów, pastę do zębów, szampon, chusteczki do twarzy i ciała, środek odkażający do 
rąk, spray do tkanin, balsam do ust, mydło, szczotkę do paznokci oraz ulotkę na temat higieny, lub 

zestawy higieniczne składające się, na przykład z kostki mydła zawiniętego w folię z tworzywa 
sztucznego, perfumowanego ręcznika papierowego, kilku papierowych chusteczek i 2 papierowych 
nakładek na sedes (nienadających się do wielokrotnego użycia), przedstawiane razem w kopercie 
z tworzywa sztucznego, którą można złożyć. 

Jednakże podobnych zestawów – zestawy podróżne/lotnicze zawierające oprócz artykułów toaleto
wych również kapcie, piżamy itd. – nie należy klasyfikować jako zestawów na mocy ORI 3 b), 
ponieważ kapcie, piżamy itd., nie są produktami do higieny osobistej (zob. także rozporządzenie 
(WE) nr 2855/2000 oraz 22 sesja Komitetu Systemu Zharmonizowanego). 

d) Zestaw wierteł i kołków rozporowych składający się, na przykład z wierteł krętych ze stali szyb
kotnącej, wierteł krętych do drewna, wierteł do betonu z twardego metalu, końcówek do wkrętaków 
z uchwytem magnetycznym i kołków rozporowych. Wszystkie komponenty są umieszczone 
w skrzynce z tworzywa sztucznego z podzieloną komorą z tworzywa sztucznego – nawet jeśli 
artykuły nie są zazwyczaj używane razem, aby służyć do określonych działań, a jedynie niektóre 
z nich mogą zostać użyte przy określonej okazji, mogą być one uważane za pakowane razem, aby 
zaspokoić określoną potrzebę, na przykład do remontu, zamocowania lub majsterkowania w domu. 

e) Zestaw remontowy lub zestaw „zrób to sam” składający się, na przykład z artykułów do usuwania 
tapet oraz do malowania, takich jak pędzle, ołówki stolarskie, wałki do malowania, specjalne noże, 
skrobaki, szpachelki malarskie, taśma miernicza, próbnik napięcia, kuweta do farby itd. Towary służą 
powszechnej potrzebie „odnawiania ścian”. 

f) Zestaw składający się z książki i płyty CD związanej z książką, umieszczonej w swojej okładce (na 
przykład płyta CD zawiera ćwiczenia językowe powiązane z książką), należy klasyfikować na mocy 
ORI 3 b), ponieważ oba artykuły są pakowane razem, aby zaspokoić określoną potrzebę (na 
przykład uczenie się obcego języka). 

(6) Przykłady produktów lub artykułów, które nie mogą być klasyfikowane jako zestaw w odniesieniu do 
ORI 3 b): 

a) Zestawy łazienkowe/pielęgnacyjne składające się z artykułów do mycia (takich jak żel pod prysznic, 
mydło) oraz dodatkowych artykułów, których należy używać oddzielnie, takich jak kapcie, lusterka 
ręczne, szczotki do włosów, świece ozdobne itd. Różnorakie artykuły nie mają być użyte razem lub 
w połączeniu z innym artykułem. Mimo że mogą być one używane w tym samym miejscu (łazien
ce), są one przeznaczone do różnych potrzeb. Artykuły do mycia są używane do „mycia/zabiegów 
pielęgnacji ciała”, podczas gdy pozostałe artykuły są używane, na przykład do „ubierania się/odzieży/ 
pielęgnacji włosów”. (Jednakże zob. także w części B (I) pkt 5 ppkt a) przykład zestawu łazienko
wego klasyfikowanego jako zestaw i w części B (III) „zestawy zawierające drobny/nieistotny artykuł”, 
przykład (ii)).
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b) Pudełko wieloelementowe w asortymencie (znane również jako „zestawy startowe”) składające się, na 
przykład z różnych gwoździ stalowych, częściowo powleczonych, różnych haków i oczek gwinto
wanych ze stali, różnych powlekanych haków (włącznie z hakami do wieszania obrazów) ze stali, 
powlekanych pinesek ze stali, elastycznych taśm gumowych, wsporników do półek z tworzywa 
sztucznego ze stalowymi bolcami, pierścieni wykonanych z gumy, pinesek kreślarskich ze stali 
oraz tworzywa sztucznego, kółek na klucze złożonych ze stalowego kółka oraz wisiorków 
z tworzywa sztucznego, spinaczy do papieru ze stali, kołków rozporowych, różnych wkrętów, 
śrub ze stali, podkładek z gumy lub papieru. Komponenty zestawu są umieszczone w pięciu podzie
lonych pojemnikach z tworzywa sztucznego, które z kolei można włożyć do przenośnej konstrukcji 
z tworzywa sztucznego. W porównaniu, na przykład z zestawem remontowym, o którym mowa 
w części B (I) pkt 5 ppkt e), pudełko wieloelementowe w asortymencie nie spełnia określonej 
potrzeby, ale zamiast tego ma różnorodność zastosowań szerszych niż remontowanie, mocowanie 
lub majsterkowanie w domu. Zawiera on artykuły, takie jak: taśmy elastyczne, kółka na klucze 
i spinacze do papieru itd., które służą do innych celów. 

CZĘŚĆ B (II) 

„(…) wybrakowane zestawy (…)” 

(1) Jeśli jeden lub więcej artykułów „zestawu” nie zaspokaja tej samej określonej potrzeby lub nie jest 
przeznaczony do służenia do takich samych określonych działań, jak inne artykuły „zestawu” pakowane 
razem do sprzedaży detalicznej, KAŻDY z nich należy klasyfikować oddzielnie. Nie jest możliwe 
zbudowanie zestawu wziętego z „wybrakowanego zestawu” i oddzielenie tylko niektórych artykułów 
(zob. także Noty wyjaśniające do HS do ORI 3 b), pkt (X)). 

(2) Artykuły mogą być tylko klasyfikowane jako zestaw, jeśli WSZYSTKIE z nich są powiązane ze sobą i są 
używane razem. We wszystkich innych przypadkach (to znaczy tylko niektóre z artykułów są powią
zane ze sobą i są używane razem), KAŻDY artykuł musi być klasyfikowany oddzielnie. 

(3) Na przykład w przypadku zestawu łazienkowego (zob. część B (I) pkt 6 ppkt a)), składającego się z żelu 
pod prysznic, mydła, balsamu do ciała i kapci, KAŻDY artykuł musi być klasyfikowany oddzielnie, 
ponieważ kapcie nie zaspokajają tej samej określonej potrzeby. 

CZĘŚĆ B (III) 

„(…) zestawy zawierające drobny/nieistotny artykuł (…)” 

(1) Towary pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej mogą być łączone z drobnym/nieistotnym 
artykułem (w pewnych przypadkach nawet więcej niż z jednym artykułem) o niewielkiej wartości, 
który nie ma żadnego związku z innymi artykułami zestawu (to znaczy nie zaspokaja on tej samej 
określonej potrzeby lub nie służy do określonych działań) i byłby zwykle klasyfikowany oddzielnie. 

(2) Obecność drobnego/nieistotnego artykułu może nie być brana pod uwagę przy określaniu czy grupa 
artykułów stanowi zestaw („reguła de minimis”), a wszystkie artykuły należy klasyfikować razem, pod 
warunkiem że spełnione są wszystkie następujące warunki: 

a) artykuł jest jedynie incydentalnym/nieistotnym elementem całego zestawu, na przykład jest określany 
jako „artykuł niespodzianka”; 

b) nie zmienia on charakteru zestawu; 

c) wartość artykułu jest niewielka w porównaniu z całkowitą wartością towarów pakowanych w zestaw 

oraz 

d) artykuł ma zwykle drobne/nieznaczące praktyczne własne zastosowanie lub ma ograniczone zasto
sowanie (na przykład nie może być powtarzalnie użyty lub jego trwałość jest ograniczona). 

Przykłady: 

(i) „Zestaw kreatywny” składający się z różnych artykułów do działań kreatywnych (mała trójkątna 
chustka na głowę z tkaniny dżinsowej, pleciona lamówka, sztuczny kryształ górski i klej do 
ozdobienia chustki) oraz jeden mały artykuł niespodzianka – gumka do wycierania, bez żadnego 
związku z działaniem, pakowany do sprzedaży detalicznej w kartonowe pudełko. Towary te byłyby 
klasyfikowane jako zestaw, tj. gumka do wycierania powinna być klasyfikowana razem z pozosta 
łymi artykułami zestawu.
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(ii) „Zestaw łazienkowy” – zawierający różne preparaty toaletowe (na przykład żel pod prysznic, mydło, 
sól do kąpieli i balsam do ciała) oraz świeczkę do podgrzewania, o niewielkiej wartości, pakowane 
do sprzedaży detalicznej w papierowe pudełko. Świeczka do podgrzewania byłaby klasyfikowana 
razem z pozostałymi artykułami zestawu. Jednakże artykuły podobne do „zestawu łazienkowego”, 
zawierające świecę ozdobną, której wartość nie jest niewielka, byłyby klasyfikowane oddzielnie, 
ponieważ świeca zwiększa wartość zestawu, jej trwałość może być dłuższa od trwałości artykułów 
toaletowych i jej wartość jest wyższa (zob. część B (I) pkt 6 ppkt a)). 

(iii) Zestaw do rysowania złożony z linijki, cyrkla, ołówka i temperówki, przedstawiany razem z małymi 
naklejkami – naklejki należy klasyfikować razem z zestawem, ponieważ są one nieistotnym elemen
tem, który ma być użyty tylko jeden raz, ma niewielką wartość itd. 

(iv) Zestaw artykułów włókienniczych składający się z chusty objętej pozycją 6117 i pasujących rękawic 
objętych pozycją 6116, przedstawiany razem z kolczykami z metalu nieszlachetnego objętymi 
pozycją 7117. Wszystkie artykuły należy klasyfikować oddzielnie, ponieważ kolczyki są czymś 
więcej niż nieistotnym elementem, mają praktyczne zastosowanie i ich wartość nie jest niewielka. 

(3) Powyższa reguła może być – indywidualnie w każdym przypadku – stosowana również, gdy jeden 
„główny artykuł” jest przedstawiany razem z drobnym/nieistotnym artykułem. 

Na przykład pudełko płatków zbożowych zawierające mały artykuł niespodziankę o niewielkiej warto 
ści, taki jak figurka/zabawka z tworzywa sztucznego lub naklejki nie byłyby klasyfikowane oddzielnie. 
Jednakże, jeśli pudełko płatków zbożowych zawiera płytę CD z muzyką, oprogramowaniem lub grami 
komputerowymi, to artykuły należy klasyfikować oddzielnie, ponieważ płyta CD jest czymś więcej niż 
nieistotnym elementem o niewielkiej wartości, posiadającą niepowiązaną istotną funkcję. 

CZĘŚĆ C 

„(…) są pakowane w sposób nadający się do sprzedaży bezpośrednio użytkownikom bez 
przepakowywania (…)” 

(1) Zgodnie z tą uwagą oraz aby być uważanym za „zestaw” konieczne jest spełnienie WSZYSTKICH 
następujących warunków: 

a) wszystkie artykuły „zestawu” są przedstawiane w tym samym czasie i na jednym zgłoszeniu; 

b) wszystkie artykuły są przedstawiane w tym samym opakowaniu, takim jak skrzynka do przeno
szenia, torba z tworzywa sztucznego, pudełko, owinięte siatką lub (nawet zapakowane) związane 
razem, na przykład taśmą wzmocnioną włóknem itd.; 

c) wszystkie artykuły są pakowane w sposób nadający się do sprzedaży bezpośrednio użytkownikom 
bez przepakowywania. 

(2) Jednakże, jako wyjątek do pkt 1 b), towary pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej mogłyby być 
przedstawiane w oddzielnych opakowaniach, gdy jest to uzasadnione, na przykład z powodu składu 
artykułów (na przykład rozmiar, masa, kształt, skład chemiczny), z powodu transportu lub ze względów 
bezpieczeństwa, pod warunkiem że nadają się one do sprzedaży bezpośrednio użytkownikom bez 
przepakowywania. 

Taką sytuację można zaakceptować jedynie, jeśli: 

a) towary są przedstawiane w „odpowiednich proporcjach”, na przykład 1 stół (o wymiarach odpo
wiednich dla 4 osób) i 4 krzesła; w przeciwieństwie do „nieodpowiednich proporcji”, takich jak 
3 stoły (o wymiarach odpowiednich dla 4 osób) i jedno krzesło 

oraz 

b) towary są pakowane w sposób wyraźnie wskazujący, że należą one do siebie, na przykład: 

(i) opakowania wyraźnie muszą być powiązane ze sobą (ponumerowane, z obrazkami, nazwą 
handlową itp.) lub 

(ii) dokumenty wskazują, że dane towary są w oddzielnych opakowaniach, ale należą do siebie.
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