Nazwa

Nazwa materiału/Opis informacji

Lp

I.

załącznika/Link

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 62 z 4 marca
2014 r. opublikowane zostały następujące rozporządzenia:
1. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 197/2014 z 28
lutego 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów
według Nomenklatury scalonej.

http://eur-

Okrągła, formowana miska z tworzywa sztucznego, o

lex.europa.eu/LexUriServ/L

średnicy ok. 18,5 cm i wysokości ok. 7 cm, o pojemności ok.

exUriServ.do?uri=OJ:L:201

700 ml, będąca naczyniem na karmę do karmienia zwierząt

4:062:0001:0003:PL:PDF

domowych (na przykład psów), zaklasyfikowana została do
kodu CN 3924 90 00.
2. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 198/2014 z 28
lutego 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów
według Nomenklatury scalonej.

1

Preparat

enzymatyczny

w

tabletkach,

pakowany

do

http://eur-

sprzedaży detalicznej w pudełka z tworzywa sztucznego po 30

lex.europa.eu/LexUriServ/L

tabletek. W skład każdej tabletki wchodzą: bromelaina (500

exUriServ.do?uri=OJ:L:201

mg), celuloza, fosforan wapnia, krzemionka, stearynian

4:062:0004:0005:PL:PDF

magnezu. Zgodnie z etykietą produkt przedstawiany jest jako
suplement diety do spożycia przez ludzi. Preparat został
zaklasyfikowany do kodu CN 2106 90 92.
3. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 199/2014 z 28
lutego 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów
według Nomenklatury scalonej.
Produkt w postaci stylizowanej żyrafy (wysokość ok. 36 cm i
masa ok. 820 g), składający się z miękkiej, tekstylnej
zewnętrznej strony, wypełnionej różnymi materiałami. Głowa
jest wypełniona miękkim materiałem włókienniczym, podczas
gdy korpus i kończyny zawierają sypkie wypełnienie z prosa i
lawendy (którego nie można wyjąć i używać jako oddzielnej

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/L
exUriServ.do?uri=OJ:L:201
4:062:0006:0007:PL:PDF

poduszki). Produkt może być podgrzewany w kuchence
mikrofalowej lub w tradycyjnym piecu albo schładzany w
lodówce lub zamrażarce w celu wykorzystania jako grzejąca
lub

chłodząca

poduszka.

Produkt

jest

w

zasadzie

przeznaczony do zabawy dla dzieci i dorosłych, został więc
zaklasyfikowany do kodu CN 9503 00 41.

Rozporządzenia wejdą w życie dwudziestego dnia po ich
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj.
24 marca 2014 r.
W tym dniu tracą ważność wiążące informacje taryfowe (WIT),
które nie są zgodne z tymi rozporządzeniami, jednak mogą
być

nadal

przywoływane

zgodnie

z

art.

12

ust.

6

rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 przez okres trzech
miesięcy od dnia wejścia w życie tych rozporządzeń.

II.

2

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 68 z 7 marca

http://eur-

2014 r. opublikowane zostały Noty wyjaśniające do Nomenklatury

lex.europa.eu/LexUriServ/L

scalonej Unii Europejskiej. Na stronie 89 Noty wyjaśniające do

exUriServ.do?uri=OJ:C:20

podpozycji CN „2104 20 00 Złożone przetwory spożywcze,

14:068:0003:0003:PL:PDF

homogenizowane” otrzymały nowe brzmienie.

III.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 45 z 15 lutego
2014 r. opublikowany został komunikat o wyroku Trybunału
Sprawiedliwości

3

w sprawie

z 12 grudnia 2013 r.

Wyrok

Trybunału

(Wspólna Taryfa Celna –

Klasyfikacja

taryfowa – Nomenklatura

C-450/12:

scalona – Pozycje

7307

i

7321 –

Zestawy rur do pieców – Pojęcie „części” i „łączników rur lub
przewodów rurowych”).
Zestaw rur do pieców, o wymiarach wskazanych w wyroku,
pokryty lakierem odpornym na wysokie temperatury, wyposażony

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/L
exUriServ.do?uri=OJ:C:20
14:045:0013:0013:PL:PDF

w klapkę zamykającą umożliwiającą czyszczenie wnętrza,
przyłącze kominowe i dopasowaną zaślepkę, podlega klasyfikacji
w ramach pozycji 7321 Nomenklatury scalonej jako stalowa
część pieca.
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