
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/787 

z dnia 25 maja 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 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 25 maja 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) 

Artykuł (tak zwana „orteza sznurowana”) jest wy
konany z kilku zszytych ze sobą części materiału 
włókienniczego, z otworami na piętę i palce, obrę
bionych wokół otworów i na brzegach artykułu. 
Przyszwa jest zakończona językiem wykonanym 
z dzianego materiału włókienniczego. Pozostałe 
części włókiennicze składają się z kilku warstw 
elastycznych dzianych materiałów włókienniczych. 

Do materiału włókienniczego przymocowana jest 
płytka z elastycznego tworzywa sztucznego, tylko 
częściowo widoczna na zewnątrz artykułu. Płytka 
z tworzywa sztucznego biegnie wokół podeszwy 
i posiada oczka wzdłuż przyszwy artykułu i ha
czyki na sznurowadła wzdłuż cholewki umożli
wiające zaciśnięcie artykułu wokół stopy i łydki za 
pomocą sznurowadeł z materiału włókienniczego. 

Płytka z tworzywa sztucznego zapewnia określoną 
stabilność artykułu. Niemniej jednak jest ona elas
tyczna i po zawiązaniu sznurowadeł wywiera na
cisk na stopę i łydkę. 

Artykuł ten jest przeznaczony do noszenia wew
nątrz obuwia i używany jako bandaż na kostkę 
w przypadku zwichnięć i urazów kostki oraz zer
wania i uszkodzenia więzadła, a także do zapobie
gania tym urazom, jak również w przypadku nie
stabilności więzadła. Jednakże nie może on 
całkowicie uniemożliwiać konkretnych ruchów 
kontuzjowaną częścią ciała. 

Ułatwia on powrót do pełnego obciążenia stopy 
w trakcie rehabilitacji pooperacyjnej. 

Zob. ilustracje (*) 

6307 90 10 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3c) 
i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury sca
lonej oraz brzmienie kodów CN 6307, 6307 90 
i 6307 90 10. 

Artykuł nie może być przystosowany do określo
nej niepełnosprawności pacjenta, lecz ma zastoso
wanie wielofunkcyjne. Jest on podobny do zwyk
łego bandaża z materiału włókienniczego do 
owinięcia wokół więzadła i zaciśnięcia wokół kon
kretnych części, aby wywrzeć nacisk w celu wspo
magania leczenia lub zapobiegania kolejnym ura
zom, zapewniając, że niepożądane ruchy nie są 
wykonywane podświadomie jako reakcje odru
chowe (zobacz również Noty wyjaśniające do No
menklatury scalonej Unii Europejskiej do podpo
zycji 9021 10 10, akapit drugi). 

W związku z tym obiektywne cechy artykułu nie 
odróżniają go od zwykłych artykułów unierucha
miających ogólnego użytku, przede wszystkim ze 
względu na materiały, z których jest wykonany 
(materiały elastyczne), sposób działania (wywiera
nie nacisku przez zaciskanie) lub możliwość przy
stosowania do określonych niepełnosprawności 
pacjenta (zob. również uwaga 6 do rozdziału 90 
oraz wyrok z dnia 7 listopada 2002 r., Lohmann 
i Medi Bayreuth, sprawy połączone C-260/00 do 
C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637, pkt 39 i 45). 

Ponadto artykuł nie może zostać zaklasyfiko
wany jako „przyrząd ortopedyczny” do kodu 
CN 9021 10 10, ponieważ ze względu na swoją 
elastyczność nie może on całkowicie zapobiegać 
wykonywaniu określonych ruchów kontuzjowaną 
częścią ciała w celu wykluczenia kolejnych urazów 
(zob. również Noty wyjaśniające do Nomenklatury 
scalonej do podpozycji 9021 10 10, akapit drugi). 
Na przykład w przypadku zerwanych więzadeł 
artykuł powinien uniemożliwić zginanie stawu 
skokowego nawet podczas biegania lub skakania. 
Jednakże materiał włókienniczy i materiał z elas
tycznego tworzywa sztucznego, z których wyko
nany jest artykuł, nie są w stanie podtrzymać cię
żaru ciała w trakcie biegu. 

Pożądany efekt wywierania nacisku daje zarówno 
tworzywo sztuczne, jak i materiał włókienniczy. 
W związku z tym oba te elementy są równie is
totne w rozumieniu reguły 3b) Ogólnych reguł in
terpretacji Nomenklatury scalonej i artykuł należy 
klasyfikować do pozycji wyszczególnionej jako os
tatnia w kolejności numerycznej z pozycji możli
wych do zastosowania (pozycje 3926 i 6307). 

Zatem artykuł ten należy klasyfikować do kodu 
CN 6307 90 10 jako „pozostałe gotowe artykuły 
włókiennicze”. 

(*)  Ilustracje mają charakter wyłącznie informacyjny.  
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