
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1167 

z dnia 26 czerwca 2017 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 i 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 towarów, o których mowa 
w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal 
przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. 
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 kodu CN 
wskazanego 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. 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. 
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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). 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 26 czerwca 2017 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Stephen QUEST 

Dyrektor Generalny 

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej  
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ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Biustonosz z dzianiny (61 % nylon, 20 % elas
tan, 12 % bawełna, 7 % wiskoza), z regulowa
nymi, szerokimi, wyściełanymi ramiączkami, 
które znajdują się centralnie nad piersiami, z for
mowanymi miseczkami oraz elastycznym ściąga
czem po wewnętrznej stronie pasa podstawy. 

Na ramiączkach oraz na miseczkach umie
szczono haftowany wzór, zaś pośrodku części 
przedniej znajduje się dekoracyjna kokardka. 

Artykuł jest zamykany za pomocą regulowanego 
zamknięcia typu „haczyk i uszko”. 

Miseczki biustonosza są wyściełane podszewką, 
która ma boczne otwory umożliwiające umie
szczenie wkładki optycznie powiększającej piersi  
(cele estetyczne) lub protez piersi po mastekto
mii. 

Zob. ilustracje (*). 

6212 10 90 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury sca
lonej oraz brzmienie kodów CN 6212, 6212 10 
i 6212 10 90. 

Artykuł posiada obiektywne cechy charakterys
tyczne (kształt i konstrukcja) biustonosza obję
tego pozycją 6212, która obejmuje biustonosze 
wszelkich rodzajów (zob. również Noty wyjaś
niające do Systemu Zharmonizowanego do po
zycji 6212, akapit drugi, pkt (1)). 

Chociaż artykuł może być noszony również 
przez kobiety po mastektomii, jednak wyklucza 
się klasyfikację do pozycji 9021 jako przyrząd 
ortopedyczny lub jako część bądź akcesorium do 
protezy, ponieważ w chwili przywozu artykuł 
posiada obiektywne cechy charakterystyczne 
właściwe dla biustonoszy objętych pozycją 6212, 
które nie wskazują na żaden rodzaj ostatecznego 
stosowania artykułu (do celów estetycznych lub 
medycznych). 

Boczne otwory nie sprawiają, że biustonosz jest 
artykułem objętym pozycją 9021, jako że mogą 
służyć zarówno do wprowadzenia protez piersi 
po mastektomii, jak i do wprowadzenia wkładek 
służących optycznemu powiększeniu piersi (cele 
estetyczne). Podobnie szerokie ramiączka, 
umiejscowione centralnie nad piersiami, są ty
pową cechą biustonoszy o większych misecz
kach, objętych pozycją 6212. 

W związku z tym artykuł należy klasyfikować 
do kodu CN 6212 10 90 jako biustonosz. 

(*)  Ilustracje mają charakter wyłącznie informacyjny.  
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