
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/267 

z dnia 19 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 towarów określonych 
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 towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej 
w załączniku należy klasyfikować do kodów CN wskazanych 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 

Towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodów 
CN wskazanych 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. 

23.2.2018 L 51/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(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 19 lutego 2018 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) 

1. Produkt (tzw. przedmieszka) w postaci granu
lek termoplastycznych, składający się z: 

—  olejku lawendowego, 

—  olejku z mięty pieprzowej, 

—  cytronelalu, 

—  benzoesanu sodu, 

—  polimeru (etylenu-octanu winylu (EVA) lub 
polietylenu niskiej gęstości (LDPE)). 

Produkt jest wykorzystywany jako surowiec 
do inkorporacji olejków eterycznych w proce
sie przetwarzania tworzyw sztucznych. Ma to 
zapobiec gryzieniu i uszkadzaniu gotowych 
wyrobów z tworzyw sztucznych przez zwie
rzęta. 

3302 90 90 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalo
nej, uwagę 2 do działu 33 oraz brzmienie kodów 
CN 3302, 3302 90 i 3302 90 90. 

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 3901, ponie
waż polimer w produkcie (EVA lub LDPE) działa 
jedynie jako nośnik olejków eterycznych. 

Olejki eteryczne są głównym elementem pro
duktu i nadają mu jego zasadniczy charakter (tj. 
właściwości odstraszające gryzonie, termity i inne 
zwierzęta). 

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 
3302 90 90 jako pozostałe mieszaniny substancji 
zapachowych i mieszaniny na bazie jednej lub na 
wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych 
jako surowce w przemyśle. 

2. Produkt (tzw. przedmieszka) w postaci granu
lek termoplastycznych, składający się z: 

—  permetryny (ISO), 

—  tymolu, 

—  eugenolu, 

—  cytralu, 

—  benzoesanu denatonium, 

—  pochodnych kwasu benzoesowego, 

—  lidokainy (INN), 

—  polimeru (etylenu-octanu winylu (EVA) lub 
polietylenu niskiej gęstości (LDPE)). 

Produkt jest wykorzystywany jako surowiec 
do inkorporacji insektycydów w procesie prze
twarzania tworzyw sztucznych. Ma to zapo
biec gryzieniu i uszkadzaniu gotowych wyro
bów z tworzyw sztucznych przez termity. 

3808 91 10 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalo
nej oraz brzmienie kodów CN 3808, 3808 91 
i 3808 91 10. 

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 3901, ponie
waż polimer w produkcie (EVA lub LDPE) działa 
jedynie jako nośnik insektycydów. 

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 3302, ponie
waż w produkcie istnieją tylko śladowe ilości olej
ków eterycznych (tymolu, eugenolu i cytralu). 
Z tego względu nie przyczyniają się one znacząco 
do zasadniczego charakteru produktu. Insektycyd  
(permetryna (ISO)) jest głównym elementem i nad
aje produktowi jego zasadniczy charakter (tj. od
straszanie termitów). 

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 
3808 91 10 jako środki owadobójcze (insekty
cydy) na bazie perytroidów.   
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