
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1140 

z dnia 8 lipca 2016 r. 

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustana
wiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 57 ust. 4 oraz art. 58 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2658/87 (2), 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 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 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. 34 ust. 9 
rozporządzenia (UE) nr 952/2013. 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. 
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(1) Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 

Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1). 



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. 34 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr 952/2013. 

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 8 lipca 2016 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Stephen QUEST 

Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej Dyrekcja 
Generalna  
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ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja (kod 
CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

1. Produkt w postaci plastra samonagrzewają
cego się w celu łagodzenia bólu. 

Plaster wykonany jest z przylepnego mate
riału przeznaczonego do naklejania na skórę 
(szyja, nadgarstek lub bark). 

Produkt wykonany jest z miękkiego materiału 
syntetycznego dostosowującego się do 
kształtu ciała i zawiera szereg krążków, które 
po ekspozycji na powietrze wytwarzają 
ciepło. 

Krążki zawierają sproszkowane żelazo, węgiel 
drzewny, sól i wodę. Po otwarciu pojedyn
czego opakowania zawierającego plaster i wy
stawieniu go na działanie powietrza zachodzi 
reakcja egzotermiczna. 

3824 90 96 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3 b) 
i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury 
scalonej oraz brzmienie kodów CN 3824, 
3824 90 i 3824 90 96. 

Krążki zawarte w produkcie używane są jako 
źródło ciepła na skutek reakcji egzotermicznej. 
Nadaje to produktowi zasadniczy charakter pre
paratu objętego pozycją 3824. 

Produkt nie może być zatem uważany za ban
daże i podobne artykuły objęte pozycją 3005. 

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 
3824 90 96. 

2.  Produkt w postaci pasa samonagrzewającego 
się w celu łagodzenia bólu. 

Pas wykonany jest z nieprzylepnego mate
riału, który jest przymocowywany za pomocą 
samoprzylepnego paska. 

Produkt wykonany jest z miękkiego materiału 
syntetycznego dostosowującego się do 
kształtu ciała i zawiera szereg krążków, które 
po ekspozycji na powietrze wytwarzają 
ciepło. 

Krążki zawierają sproszkowane żelazo, węgiel 
drzewny, sól i wodę. Po otwarciu pojedyn
czego opakowania zawierającego pas i wysta
wieniu go na działanie powietrza zachodzi 
reakcja egzotermiczna. 

3824 90 96 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3 b) 
i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury 
scalonej oraz brzmienie kodów CN 3824, 
3824 90 i 3824 90 96. 

Krążki zawarte w produkcie używane są jako 
źródło ciepła na skutek reakcji egzotermicznej. 
Nadaje to produktowi zasadniczy charakter pre
paratu objętego pozycją 3824. 

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 
3824 90 96.   
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