
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/220 

z dnia 9 lutego 2018 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. 
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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 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 9 lutego 2018 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Stephen QUEST 

Dyrektor Generalny 

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej  

16.2.2018 L 43/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja  
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Urządzenie mechaniczne (tzw. rozrzutnik 
ręczny) składające się z konstrukcji stalowej, 
zbiornika z tworzywa sztucznego z płócienną 
wykładziną o pojemności w przybliżeniu 
60 litrów, obrotowego rozrzutnika na dole 
oraz dwóch opon pneumatycznych. 

Jest ono zaprojektowane do rozsiewania (roz
rzucania/rozpraszania przez rotację) nawo
zów, piasku, nasion, soli itp. Rozsiewana ilość 
może być regulowana za pomocą dźwigni. 
Urządzenie nadaje się do regularnej pielęgna
cji dużych obszarów. 

Zob. ilustracja (*). 

8424 89 70 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3 c) i 6 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, 
uwagę 2 do działu 84 oraz brzmienie kodów CN 8424, 
8424 89 i 8424 89 70. 

Urządzenie odpowiada opisowi pozycji 8424 (rozpra
szanie piasku i soli) oraz opisowi pozycji 8432 (rozsie
wacz nawozów i siewnik). Nie może ono być klasyfiko
wane na podstawie uwagi 3 do sekcji XVI, ponieważ 
nie spełnia jednej podstawowej funkcji. Zgodnie 
z uwagą 2 do działu 84 urządzenie, które odpowiada 
opisowi jednej lub więcej pozycji od 8401 do 8424, 
a jednocześnie opisowi jednej z pozycji od 8425 do 
8480, należy klasyfikować do właściwej pozycji do 
pierwszej z tych grup (w tym przypadku pozycja 8424). 

Urządzenie może być używane zarówno jako urządze
nie rolnicze lub ogrodnicze objęte podpozycją 8424 82, 
jak i jako pozostałe urządzenia objęte podpozycją 
8424 89. Biorąc pod uwagę jego cechy charakterys
tyczne, żadnej z tych funkcji nie uważa się za funkcję 
podstawową urządzenia w rozumieniu uwagi 3 do sek
cji XVI i żadnej z tych dwóch podpozycji nie uważa się 
za zawierającą dokładniejszy opis. W związku z tym 
urządzenie należy klasyfikować do podpozycji, która 
pojawia się jako ostatnia w kolejności numerycznej. 

Urządzenie należy zatem klasyfikować do kodu CN 
8424 89 70 jako pozostałe urządzenia mechaniczne do 
rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub 
proszków. 

(*)  Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny.  
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