
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/507 

z dnia 26 marca 2018 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury 
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej 
i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. e), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu (EWG) nr 2658/87 ustalono nomenklaturę towarową (zwaną dalej „Nomenklaturą scaloną” 
lub „CN”), znajdującą się w załączniku I do tego rozporządzenia. 

(2)  W trosce o pewność prawa konieczne jest wyjaśnienie klasyfikacji kapsułek, tabletek, pastylek i pigułek 
wytworzonych z produktów objętych działem 15. 

(3)  Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych od C-410/08 do 
C-412/08 (2), przetwory spożywcze przeznaczone do stosowania jako suplementy diety, składające się głównie 
z oleju roślinnego lub zwierzęcego z dodatkiem witamin i podawane w odmierzonych dawkach (kapsułki) należy 
klasyfikować do pozycji 2106 („Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone”). 

(4)  We wskazanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił, że w przypadku przedmiotowych towarów postać 
stanowi istotną cechę wskazującą na to, że towar pełni funkcję suplementu diety, ponieważ decyduje 
o dozowaniu przetworów spożywczych, sposobie ich przyjmowania i miejscu, w którym mają zadziałać. 
W związku z tym otoczka jest elementem, który wraz z zawartością stanowi o przeznaczeniu i charakterze 
poszczególnych towarów. Fakt, że surowiec, z którego te przetwory spożywcze się składają, jest częściowo objęty 
pozycjami 1515 i 1517 CN, nie wyklucza ich klasyfikacji do pozycji 2106. Pozycje 1515 i 1517 CN nie 
pozwalają na uwzględnienie tych cech towarów. 

(5)  Mogą wystąpić problemy związane z klasyfikacją taryfową innych przetworów spożywczych wytworzonych 
z produktów objętych działem 15, podobnych pod względem składu i przeznaczenia do produktów będących 
przedmiotem wspomnianego wyroku Trybunału Sprawiedliwości, zawierających odmierzoną dawkę i przedsta
wianych w postaci kapsułek, tabletek, pastylek lub pigułek. 

(6)  Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego dotyczące pozycji 2106 stanowią, że pozycja ta obejmuje 
preparaty często określane jako „suplementy diety”, zawierające dodatek witamin i czasami śladowe ilości 
związków żelaza, które są pakowane w opakowania z informacją o tym, że służą utrzymaniu ogólnego zdrowia 
lub dobrego samopoczucia. 

(7)  Suplementy diety wytworzone z produktów objętych działem 15, które są przedstawiane w postaci 
odmierzonych dawek, takich jak kapsułki, tabletki, pastylki lub pigułki, nie są objęte tym działem, ponieważ ich 
szczególna forma przedstawiania wskazuje na ich funkcję suplementu diety. Suplementy diety stanowią bardzo 
specyficzny rodzaj przetworów spożywczych, wspomnianych tylko w Notach wyjaśniających do Systemu 
Zharmonizowanego do pozycji 2106, i zasadniczo przedstawiane są w odmierzonych dawkach. W związku 
z tym przetwory spożywcze przeznaczone do stosowania jako suplementy diety, przedstawiane w odmierzonych 
dawkach i wytwarzane z produktów objętych działem 15, nie mogą spełnić wymogów żadnej pozycji tego działu 
i należy je klasyfikować do pozycji 2106. 

(8)  Z uwagi na pewność prawa przepisy Nomenklatury scalonej powinny odzwierciedlać orzecznictwo, o którym 
mowa powyżej. Zostało to częściowo osiągnięte w wyniku wprowadzenia uwagi dodatkowej 5 do działu 21 
w drodze rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 698/2013 (3) i uwagi dodatkowej 4 do działu 19 
w drodze rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1343 (4). Dla zachowania spójności i jednolitości 
z tymi poprzednimi środkami należy również wprowadzić analogiczną uwagę dodatkową do działu 15. 
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 
(2) Wyrok z dnia 17 grudnia 2009 r., Swiss Caps AG, od C-410/08 do C-412/08, ECLI:EU:C:2009:794. 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 698/2013 z dnia 19 lipca 2013 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 198 z 23.7.2013, s. 35). 
(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). 



(9)  Należy zatem dodać nową uwagę dodatkową w dziale 15 części drugiej Nomenklatury scalonej, aby zapewnić 
jednolitą interpretację w całej Unii. 

(10)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2658/87. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W dziale 15 części drugiej Nomenklatury scalonej, zawartej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, 
dodaje się uwagę dodatkową 5 w brzmieniu: 

„5.  Przetwory spożywcze wytworzone z produktów objętych działem 15, przedstawiane w odmierzonych dawkach, takich jak 
kapsułki, tabletki, pastylki lub pigułki, przeznaczone do stosowania jako suplementy diety, są wyłączone z niniejszego działu. 
O zasadniczym charakterze suplementu diety decydują nie tylko jego składniki, ale również szczególna forma jego przedsta
wiania, wskazująca na to, że ma on funkcję suplementu diety, ponieważ decyduje ona o dozowaniu, sposobie jego 
przyjmowania i miejscu, w którym ma zadziałać. Takie przetwory spożywcze należy klasyfikować do pozycji 2106, o ile nie 
są gdzie indziej wymienione lub włączone.”. 

Artykuł 2 

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 26 marca 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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