
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/68 

z dnia 9 stycznia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 121/2008 określające metodę analizy do oznaczania 
zawartości skrobi w preparatach w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt (kod CN 2309) 

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 i art. 58 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Klasyfikację preparatów w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt w podpozycjach pozycji 2309 
Nomenklatury Scalonej załączonej do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (2) określa się na podstawie 
zawartości skrobi w produkcie. 

(2)  Dla celów tej klasyfikacji rozporządzenie Komisji (WE) nr 121/2008 (3) przewiduje zastosowanie enzymatycznej 
metody analitycznej w celu oznaczania zawartości skrobi w niektórych preparatach. 

(3)  Jeżeli w tych preparatach obecne są produkty sojowe, wówczas zawartość w skrobi może być ustalona za 
pomocą metody polarymetrycznej lub enzymatycznej metody analitycznej. W zależności od stosowanej metody 
uzyskuje się zasadniczo odmienne wyniki, przy czym okazało się, że metoda polarymetryczna nie jest 
odpowiednia do oznaczania zawartości skrobi w preparatach z produktami sojowymi, ponieważ daje 
niedokładne wyniki. 

(4)  Produkty sojowe powinny zatem zostać dodane do wykazu materiałów paszowych określonych w art. 1 
rozporządzenia (WE) nr 121/2008, w odniesieniu do których zawartość skrobi jest określana z zastosowaniem 
enzymatycznej metody analitycznej, w celu wyjaśnienia, jaką metodę mają stosować organy celne, zapewniając 
w ten sposób jednolitą klasyfikację w państwach członkowskich. 

(5)  Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 121/2008 należy zatem odpowiednio zmienić. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 121/2008 dodaje się pkt k) w brzmieniu: 

„k)  produkty sojowe.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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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). 
(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 121/2008 z dnia 11 lutego 2008 r. określające metodę analizy do oznaczania zawartości skrobi 

w preparatach w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt (kod CN 2309) (Dz.U. L 37 z 12.2.2008, s. 3). 



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 9 stycznia 2017 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Stephen QUEST 

Dyrektor Generalny 

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej  
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