
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 41/2013 

z dnia 17 stycznia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 441/91 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według 
kodów 1704 10 19, 1704 10 99 i 9502 10 10 Nomenklatury scalonej i uchylające rozporządzenie 

(EWG) nr 1287/83 

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) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 441/91 
z dnia 25 lutego 1991 r. dotyczącym klasyfikacji niektó
rych towarów według kodów 1704 10 19, 1704 10 99 
i 9502 10 10 Nomenklatury scalonej i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 1287/83 ( 2 ) lalki z tworzyw 
sztucznych, z korpusem z przezroczystego tworzywa 
sztucznego wypełnionym małymi cukierkami, były klasy

fikowane do kodów CN 1704 10 19 i 1704 10 99, jeśli 
chodzi o cukierki, oraz do kodu CN 9502 10 10, jeśli 
chodzi o lalki. Jako skutek wprowadzenia uwagi 4 do 
działu 95 Nomenklatury scalonej z mocą obowiązującą 
od dnia 1 stycznia 2007 r. artykuły te należy klasyfi
kować razem, jako kombinacja mająca zasadniczy 
charakter zabawki, do kodu CN 9503 00 21. 

(3) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić 
rozporządzenie (EWG) nr 441/91. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Tabelę zamieszczoną w załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 
441/91 zastępuje się tabelą zamieszczoną w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. 

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 17 stycznia 2013 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 52 z 27.2.1991, s. 9.



ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Lalka z tworzywa sztucznego o ruchomych 
kończynach, o wysokości 140 mm, z klatką 
piersiową z przezroczystego tworzywa sztucz
nego, wypełnioną w przybliżeniu 10 g 
małych cukierków zawierających sacharozę, 
które mogą być wyjęte przez otwór poniżej 
klamry paska lalki. 

9503 00 21 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 
i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenkla
tury scalonej, uwagę 4 do działu 95 oraz 
brzmienie kodów CN 9503 00 i 9503 00 21. 

Artykuły nie mogą być uważane za „towary 
pakowane w zestawy do sprzedaży detalicz
nej” w rozumieniu reguły 3b) Ogólnych reguł, 
ponieważ nie są one pakowane razem, aby 
zaspokoić określoną potrzebę lub służyć do 
określonych działań. Nie są one powiązane 
ze sobą i nie są przeznaczone do użytku 
razem lub w połączeniu ze sobą (cukierki są 
produktem konsumpcyjnym, natomiast lalka 
ma być do zabawy). 

Lalka jest artykułem objętym pozycją 9503 
połączonym z cukierkami objętymi pozycją 
1704, a kombinacja ma zasadniczy charakter 
zabawki (zob. również Noty wyjaśniające do 
CN do uwagi 4 do działu 95). 

Kombinację należy zatem klasyfikować do 
kodu CN 9503 00 21 jako lalki.
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