
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/198 

z dnia 7 lutego 2018 r. 

uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 716/2012 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 niektórych towarów. 

(2)  Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 716/2012 (3) Komisja zaklasyfikowała dwa rodzaje siary w proszku 
w kapsułkach do pozycji 1901 Nomenklatury scalonej jako „przetwory spożywcze z towarów objętych 
pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone 
w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone”. Wykluczono 
klasyfikację tych produktów do pozycji 2106 Nomenklatury scalonej, ponieważ zdaniem Komisji przedmiotowe 
produkty lepiej określało brzmienie pozycji 1901 niż brzmienie pozycji 2106. 

(3)  Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1343 (4) Komisja wprowadziła nową uwagę dodatkową 4 do 
działu 19 Nomenklatury scalonej, by zapewnić zgodność klasyfikacji niektórych jadalnych przetworów 
spożywczych z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z nową uwagą 
dodatkową 4 do działu 19 Nomenklatury scalonej proszki z siary w kapsułkach objęte rozporządzeniem 
wykonawczym (UE) nr 716/2012 należy klasyfikować do pozycji 2106. 

(4)  Wskutek tego należy uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 716/2012 w celu uniknięcia możliwej 
rozbieżnej klasyfikacji taryfowej proszków z siary w kapsułkach oraz zapewnienia jednolitego stosowania 
Nomenklatury scalonej w Unii Europejskiej. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 716/2012 traci moc. 

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 wykonawcze Komisji (UE) nr 716/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według 

Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 210 z 7.8.2012, s. 6). 
(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1343 z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) 

nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 186 z 19.7.2017, s. 1). 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lutego 2018 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Stephen QUEST 

Dyrektor Generalny 

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej  
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