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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1049/2006
z dnia 10 lipca 2006 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

Właściwe jest zapewnienie, że wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich
odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze
Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12
ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia
12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy
Kodeks Celny (2).

(5)

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

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
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. a),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr
2658/87 koniecznym jest przyjęcie środków dotyczących
klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do
niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne
reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te
stosuje się także do każdej innej nomenklatury, całkowicie lub częściowo opartej na Nomenklaturze Scalonej,
bądź takiej, która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy
podpodział i która jest ustanowiona przez specyficzne
postanowienia wspólnotowe w celu stosowania środków
taryfowych lub innych środków odnoszących się do
obrotu towarowego.
Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł,
towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej
w Załączniku powinny być klasyfikowane do kodu CN
wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnienia
podanego w kolumnie 3.

PRZYJĘŁA NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej
w Załączniku muszą być klasyfikowane w Nomenklaturze
Scalonej do kodu CN, wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.
Artykuł 2
Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne
państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym
rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres
trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG)
nr 2913/92.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2006 r.
W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 949/2006 (Dz.U. L 174
z 28.6.2006, str. 3).

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).
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ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja
(Kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

1. Produkt składa się z dwóch połączonych ze sobą
pustych, półkulistych wafli, wypełnionych
mleczną masą, niezawierającą kakao, w której
osadzony jest migdał. Produkt ten powleczony
jest z wierzchu białą polewą, która składa się
z preparatu na bazie cukru, tłuszczu roślinnego,
odtłuszczonego mleka i mleka kokosowego i jest
pokryta wiórkami kokosowymi.

1704 90 99

Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia
reguł 1, 3b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji
Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów CN
1704, 1704 90 i 1704 90 99.
Chociaż produkt jest wytwarzany z wykorzystaniem pieczonego wafla w kształcie kuli, produkt
ma charakter wyrobu cukierniczego objętego
pozycją 1704 i jego trwałość nie zależy całkowicie
od tego wafla.

Produkt ten ma kształt kuli o średnicy ok.
2,5 cm.
Pieczony
wafel,
niewidoczny
z zewnątrz, ma ok. 2 mm grubości.

2. Produkt składa się z dwóch połączonych ze sobą
pustych, półkulistych wafli, wypełnionych masą
orzechowo-nugatową
zawierającą
kakao,
w której osadzony jest orzech laskowy. Produkt
ten jest całkowicie powleczony z wierzchu
czekoladą i pokryty siekanymi orzechami laskowymi.
Produkt ma kształt kuli o średnicy ok. 3 cm.
Pieczony wafel, niewidoczny z zewnątrz, ma
ok. 2 mm grubości.

Wafle mogą być objęte pozycją 1905 wyłącznie
wtedy, gdy mają charakter wyrobu piekarniczego.
Pozycja 1905 nie określa górnego limitu nadzienia
wyrobów cukierniczych. Jednak wafel nie stanowi
o zasadniczym charakterze produktu, ponieważ
nadaje mu jedynie kształt i oddziela nadzienie od
polewy. W związku z powyższym produkt nie
może być klasyfikowany do pozycji 1905.
1806 90 19

Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia
reguł 1, 3b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji
Nomenklatury Scalonej kodów CN, uwagę 1 lit. a)
do rozdziału 17, uwagę 2 do rozdziału 18 oraz
brzmienie
kodów
CN
1806,
1806 90
i 1806 90 19.
Chociaż produkt jest wytwarzany z wykorzystaniem pieczonego wafla w kształcie kuli,
produkt ma charakter czekoladki nadziewanej
z pozycji 1806 (Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej, do podpozycji 1806 90 11
i 1806 90 19). Jego trwałość nie zależy całkowicie
od tego wafla.
Wafle mogą być objęte pozycją 1905 wyłącznie
wtedy, gdy mają charakter wyrobu piekarniczego.
Pozycja 1905 nie określa górnego limitu nadzienia
wyrobów cukierniczych. Jednak wafel nie stanowi
o zasadniczym charakterze produktu, ponieważ
nadaje mu jedynie kształt i oddziela nadzienie od
polewy. W związku z powyższym produkt nie
może być klasyfikowany do pozycji 1905.

