
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1723 

z dnia 22 września 2015 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 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 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 
towarowego. 

(3)  Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w 
załączniku należy klasyfikować do kodów CN wskazanych w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w 
kolumnie 3 tej tabeli. 

(4)  Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towaru, o którym mowa w 
niniejszym 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)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodów CN 
wskazanych w kolumnie 2 tej tabeli. 

Artykuł 2 

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana 
przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia 
(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 22 września 2015 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Heinz ZOUREK 

Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej  
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ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

1. Produkt o składzie stechiometrycz
nym obejmującym glinian magnezu 
(tlenek glinu magnezu) o krystalicz
nej strukturze spinelu, produkt che
micznie zdefiniowany, w postaci 
nieregularnych granulek, bryłek lub 
proszku. Produkt ma zawartość 
magnezu, w przeliczeniu na tlenek 
magnezu, w przybliżeniu 28 % 
masy oraz zawartość glinu, w prze
liczeniu na tlenek glinu, w przybli
żeniu 72 % masy. 

Produkt jest stosowany do wytwa
rzania cegieł i płyt ogniotrwałych 
stosowanych w przemyśle stalo
wym. 

Produkt otrzymuje się w wyniku 
reakcji chemicznej między tlenkiem 
magnezu i tlenkiem glinu przez sta
pianie w piecu obrotowym. 

2841 90 85 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych re
guł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 1 do 
działu 28 oraz brzmienie kodów CN 2841, 2841 90 i 
2841 90 85. 

Produkt otrzymuje się w drodze reakcji chemicznej przez sta
pianie surowców w piecu obrotowym. Jest to związek ste
chiometryczny (chemicznie zdefiniowany), w którym liczba 
atomów obecnych pierwiastków może być wyrażona jako 
stosunek małych liczb całkowitych. Nie jest to surowiec mi
neralny ani ruda, zatem nie może być klasyfikowany do dzia
łów 25 lub 26. 

Produkty w postaci nieregularnych granulek, bryłek lub 
proszku stanowią surowiec do produkcji produktów objętych 
pozycją 6815. Wyklucza się klasyfikację do pozycji 6815, 
ponieważ produkt nie jest ani wyrobem gotowym, ani pół
produktem. 

Ze względu na swój skład stechiometryczny produkt spełnia 
wymogi uwagi 1 lit. a) do działu 28, która stanowi, że pozy
cje tego działu obejmują jedynie chemicznie zdefiniowane 
związki (tj. związki o składzie stechiometrycznym). 

Jako produkt chemicznie zdefiniowany, spinel należy klasyfi
kować jako chemikalia nieorganiczne objęte działem 28 ze 
względu na jego skład chemiczny. 

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 2841 90 85 
jako pozostałe sole tlenowych lub nadtlenowych kwasów me
talicznych. 

2. Produkt o składzie niestechiome
trycznym o zawartości magnezu, w 
przeliczeniu na tlenek magnezu, w 
przybliżeniu 20-35 % masy oraz 
zawartości glinu, w przeliczeniu na 
tlenek glinu, w przybliżeniu 58– 
78 % masy. Produkt posiada krysta
liczną strukturę spinelu, w postaci 
nieregularnych granulek, bryłek lub 
proszku. 

Produkt jest stosowany do wytwa
rzania cegieł i płyt ogniotrwałych 
stosowanych w przemyśle stalo
wym. 

Produkt otrzymuje się w wyniku 
reakcji chemicznej między tlenkiem 
magnezu i tlenkiem glinu przez sta
pianie w piecu obrotowym. 

3824 90 96 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych re
guł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie ko
dów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 96. 

Produkt otrzymuje się w wyniku reakcji chemicznej przez 
stapianie surowców w piecu obrotowym. Nie jest to surowiec 
mineralny ani ruda, zatem nie może być klasyfikowany do 
działów 25 lub 26. 

Ze względu na swój skład niestechiometryczny produkt nie 
spełnia wymogów uwagi 1 lit. a) do działu 28, która stanowi, 
że pozycje tego działu obejmują jedynie chemicznie zdefinio
wane związki (tj. związki o składzie stechiometrycznym), za
tem jest wykluczony z działu 28. 

Produkty w postaci nieregularnych granulek, bryłek lub 
proszku stanowią surowiec do produkcji produktów objętych 
pozycją 6815. Nie są one klasyfikowane do pozycji 6815, 
ponieważ nie są ani gotowymi artykułami, ani półproduk
tami. 

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 3824 90 96 
jako pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu 
chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej nie
wymienione ani niewłączone. 
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Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

3. Produkt nazywany „topionym tlen
kiem chromu magnezu” w postaci 
nieregularnych szarych granulek, 
fragmentów lub proszku o ziarnach 
różnej wielkości, o składzie nieste
chiometrycznym obejmującym tle
nek magnezu i tlenek chromu. Pro
dukt posiada krystaliczną strukturę 
spinelu i jest stosowany do wytwa
rzania cegieł i płyt ogniotrwałych 
stosowanych w przemyśle stalo
wym. 

Produkt otrzymuje się przez stapia
nie tlenku magnezu i rudy chromu 
w piecu łukowym. 

3824 90 96 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych re
guł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie ko
dów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 96. 

Produkt otrzymuje się w wyniku reakcji chemicznej przez 
stapianie surowców w piecu łukowym. Nie jest to surowiec 
mineralny ani ruda, zatem nie może być klasyfikowany do 
działów 25 lub 26. 

Ze względu na swój skład niestechiometryczny produkt nie 
spełnia wymogów uwagi 1 lit. a) do działu 28, która stanowi, 
że pozycje tego działu obejmują jedynie chemicznie zdefinio
wane związki (tj. związki o składzie stechiometrycznym), za
tem jest wykluczony z działu 28. 

Produkty w postaci nieregularnych granulek, bryłek lub 
proszku stanowią surowiec do produkcji produktów objętych 
pozycją 6815. Nie są one klasyfikowane do pozycji 6815, 
ponieważ nie są ani artykułami gotowymi, ani półproduk
tami. 

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 3824 90 96 
jako pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu 
chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej nie
wymienione ani niewłączone.   
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