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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1103

z dnia 28 czerwca 2022 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.
ustanawiające 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 towaru określonego 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
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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.

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 28 czerwca 2022 r.

W imieniu Komisji

Gerassimos THOMAS

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Opis towarów
Klasyfikacja
(kod CN)

Uzasadnienie

(1) (2) (3)

Mączka sojowa z ekstrakcji nasion soi
przy pomocy rozpuszczalnika.

Klasyfikacja wyznaczona jest przez regułę
1 Ogólnych reguł interpretacji
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Mączka sojowa jest wytwarzana z nasion
soi, które są łuszczone, łamane, ogrzewane
i płatkowane przed ekstrakcją oleju
heksanem. Następnie płatki suszy się, po
czym następuje proces tostowania wraz z
usunięciem rozpuszczalnika. Potem płatki
suszy się gorącym powietrzem, aby
zmniejszyć wilgotność. Na końcowym
etapie przetwarzania płatki są mielone, a
uprzednio usunięte łuski są ponownie
dodawane, by otrzymać mączkę o
następujących cechach analitycznych (w
przybliżeniu w % masy):

- 47 % białka,

- 8 % wody, - 5 % błonnika, - 1,5 %
tłuszczu.

W wyniku tostowania zostały usunięte
pozostałości rozpuszczalnika, a czynniki
antyżywieniowe, zwłaszcza aktywność
ureazy, zostały zmniejszone.

Mączka sojowa jest przedstawiana luzem
przy przywozie i może być stosowana
bezpośrednio jako pasza dla zwierząt bez
dalszego przetwarzania.

2304 00 00

Nomenklatury scalonej oraz brzmienie
kodu CN 2304 00 00. Tostowanie wraz z
usunięciem rozpuszczalnika oraz
standaryzacja zawartości błonnika poprzez
ponowne dodanie usuniętych uprzednio
łusek nasion stanowią normalne procesy
techniczne w produkcji oleju sojowego i
mączki sojowej. Produkt zachowuje zatem
charakter pozostałości pozostałych z
ekstrakcji oleju sojowego, stosowanych
jako pasza dla zwierząt (zob. również
uwagi ogólne Not wyjaśniających do
Systemu Zharmonizowanego do działu 23,
akapit pierwszy, oraz Noty wyjaśniające
do Systemu Zharmonizowanego do pozycji
2304, akapit pierwszy).

W związku z tym produkt należy
klasyfikować do kodu CN 2304 00 00 jako
inne pozostałości stałe pozostałe z
ekstrakcji oleju sojowego.

 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.1

 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).
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