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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/549
z dnia 6 kwietnia 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), zwłaszcza jego art. 9 ust. 1 lit. e),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono nomenklaturę towarową (zwaną dalej „Nomenklaturą
scaloną” lub „CN”) znajdującą się w załączniku I do tego rozporządzenia.

(2)

Uwaga dodatkowa 6 do działu 17 Nomenklatury scalonej zawiera definicję „syropu inulinowego” do celów
podpozycji CN 1702 60 80 i 1702 90 80. „Syrop inulinowy” oznacza bezpośredni produkt otrzymywany
poprzez hydrolizę inuliny lub oligofruktoz, zawierający w stanie suchym określoną ilość fruktozy w postaci
czystej lub w postaci sacharozy.

(3)

Z inicjatywy Komisji, na podstawie art. 12 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 oraz art. 7 lit. a) ppkt (ii)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1294/2013 (2), w ramach działania nr 2 (3) Europejskiej
Sieci Laboratoriów Celnych przeprowadzono w 2016 r. „Badanie biegłości dotyczące cukrów i produktów
zawierających cukier” (4). Badanie wykazało, że laboratoria celne w Unii różnie interpretują wyrażenie „fruktoza
w postaci czystej lub w postaci sacharozy”, o których mowa w uwadze dodatkowej 6 do działu 17.

(4)

Należy zatem wyjaśnić brzmienie tej uwagi dodatkowej. Ilość cukrów obecnych w próbce – wyrażoną na suchą
masę – należy ustalić przy zastosowaniu metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej, która jest najbardziej
dokładną dostępną metodą.

(5)

W trosce o pewność prawa należy zmienić uwagę dodatkową przez dodanie nowego akapitu do obecnego tekstu.

(6)

W celu zapewnienia jednolitej interpretacji Nomenklatury scalonej w całej Unii w odniesieniu do definicji „syropu
inulinowego” objętego podpozycjami CN 1702 60 80 i 1702 90 80 należy zmienić uwagę dodatkową 6 do
działu 17 Nomenklatury scalonej.

(7)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.

(8)

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W uwadze dodatkowej 6 do działu 17 części drugiej Nomenklatury scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia
(EWG) nr 2658/87 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Ilość »fruktozy w postaci wolnej lub jako sacharoza« ustala się za pomocą wzoru F + 0,5 S/0,95 w przeliczeniu na suchą masę,
gdzie »F« oznacza zawartość fruktozy, a »S« oznacza zawartość sacharozy, jak określono metodą wysokosprawnej chromatografii
cieczowej.”.
(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1294/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program działania dla ceł
w Unii Europejskiej na okres 2014–2020 (Cła 2020) i uchylające decyzję nr 624/2007/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 209).
(3) Działanie 2 dotyczy międzylaboratoryjnych badań porównawczych oraz walidacji metod w laboratoriach celnych.
(4) Sprawozdanie końcowe wydane w dniu 24 kwietnia 2017 r. przez Komisję Europejską i rozesłane w ramach Europejskiej Sieci
Laboratoriów Celnych.
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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 6 kwietnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

