
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 350/2014 

z dnia 3 kwietnia 2014 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 Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporzą
dzenia (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 Nomenklaturze 
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 towa
rowego. 

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załącz
niku 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 odnośnie do towarów, o których mowa w niniej
szym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana 
przez osobę, której udzielono tej informacji, przez pewien okres, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92 (2). Okres ten powinien wynosić trzy miesiące. 

(5)  Komitet Kodeksu Celnego nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego, 

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 rozporzą
dzenia (EWG) nr 2913/92. 
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 

z 19.10.1992, s. 1). 



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 kwietnia 2014 r. 

W imieniu Komisji, 

W imieniu przewodniczącego, 
Algirdas ŠEMETA 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Artykuł składający się z drewnia
nego pudełka pokrytego 
wewnątrz oraz na zewnątrz mate
riałem włókienniczym. Pudełko 
ma otwór od przodu pozwalający 
kotu wejść do środka i jest 
wystarczająco duże, aby kot mógł 
w nim spać. 
Na górze pudełka zamontowana 
jest pionowo tekturowa rura. 
Rura jest pokryta sznurkiem 
z sizalu zamocowanym do niej. 
Sznurek jest wykonany z uprzę
dzonych włókien z sizalu o masie 
liniowej większej niż 
20 000 decyteksów. 
Rura podtrzymuje drewnianą 
platformę pokrytą materiałem 
włókienniczym. Platforma jest 
wystarczająco duża, aby kot mógł 
na niej leżeć. 
Drewniana rura, pokryta 
wewnątrz i na zewnątrz mate
riałem włókienniczym, jest przy
mocowana do dna platformy. 
Rura jest wystarczająco szeroka, 
aby kot mógł się do niej 
wczołgać. 
Zastosowany materiał włókien
niczy jest tkaniną włosową (plusz 
z poliestru). 
Całkowita powierzchnia materiału 
włókienniczego jest większa niż 
powierzchnia materiału sizalo
wego. 
Zob. fotografia (*). 

6307 90 98 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3b) i 6 Ogólnych reguł 
interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 7f) do sekcji XI oraz 
brzmienie kodów CN 6307, 6307 90 i 6307 90 98. 
Biorąc pod uwagę jego obiektywne cechy, artykuł ma na celu przy
ciągnąć koty i trzymać je z dala od mebli, które mogłyby one 
w przeciwnym razie podrapać i zająć. 
Wyklucza się klasyfikację do pozycji 9403 jako mebel, ponieważ 
pozycja ta obejmuje produkty o odmiennym charakterze, które są 
używane w prywatnych mieszkaniach, hotelach, biurach, szkołach, 
kościołach, sklepach, laboratoriach itp. (zob. również Noty wyjaśnia
jące do Systemu Zharmonizowanego do pozycji HS 9403). 
Wyklucza się także klasyfikację do pozycji9503 jako zabawki, 
ponieważ artykuł jest przeznaczony wyłącznie dla zwierząt, a zatem 
nie jest objęty tą pozycją zgodnie z uwagą 5 do działu 95. 
Materiał włókienniczy (tkanina włókiennicza oraz sznurek z sizalu) 
jest niezbędny do umożliwienia używania produktu zgodnie z prze
znaczeniem, ponieważ przyciaga on koty, które mogą na nim np. 
ścierać pazury, siedzieć, spać na nim i bawić się nim. Zatem to 
materiał włókienniczy (nie drewno czy tektura) nadaje artykułowi 
jego zasadniczy charakter w rozumieniu ORI 3b). 
Ponieważ nie można ustalić, czy sizal czy materiał włókienniczy jest 
bardziej istotny dla kota, uważa się, że większa ilość materiałów 
włókienniczych i szersza gama czynności, których dostarczają one 
kotu, nadają artykułowi jego zasadniczy charakter w rozumieniu 
ORI 3b) (zob. także Noty wyjaśniające do HS do ORI 3b), pkt VIII). 
W rozumieniu uwagi 7f) do sekcji XI materiał włókienniczy jest 
zszywany i w konsekwencji jest gotowym artykułem włókienniczym 
z materiałów włókienniczych. 
W związku z tym artykuł należy klasyfikować do kodu 
CN 6307 90 98 jako pozostałe gotowe artykuły włókiennicze. 

(*)  Fotografia ma charakter wyłącznie informacyjny.  
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