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I
W Dzienniku Urzędowym UE nr L 4 z 8 stycznia 2015 r. opublikowano
cztery rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) dotyczące klasyfikacji
niektórych towarów według Nomenklatury scalonej:
1.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/20 z dnia 5

stycznia 2015 r.
Urządzenie

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CEL
EX:32015R0020&from=PL

elektroniczne

(tzw.

serwer

medialny),

zawierające

wbudowaną pamięć flash, dysk twardy oraz procesor MPEG dla różnych
formatów wideo, zdjęć i audio, zaklasyfikowano do kodu CN 8525 60 00.
2.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/21 z dnia 5
http://eur-lex.europa.eu/legal-

stycznia 2015 r.

content/PL/TXT/PDF/?uri=CEL

Kasetę z grą, składającą się z płytki drukowanej z układami scalonymi

EX:32015R0021&from=PL

(pamięć tylko do odczytu (ROM) i pamięć flash), elementów biernych
(kondensatory,

1

rezystory)

oraz

kilku

wtyków

kontaktowych,

zaklasyfikowano do kodu CN 9504 50 00.
3.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/22 z dnia 5
http://eur-lex.europa.eu/legal-

stycznia 2015 r.

content/PL/TXT/PDF/?uri=CEL

Używany, kompaktowy sportowo-użytkowy pojazd silnikowy (SUV) z

EX:32015R0022&from=PL

napędem na cztery koła, z silnikiem wysokoprężnym o pojemności
skokowej 2000 cm3, pięciobiegową ręczną skrzynią biegów oraz jednym
biegiem wstecznym, z jedną, zintegrowaną przestrzenią do przewozu
zarówno osób, jak i towarów zaklasyfikowano do kodu CN 8703 32 90.
4.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/23 z dnia 5
http://eur-lex.europa.eu/legal-

stycznia 2015 r.

content/PL/TXT/PDF/?uri=CEL

Artykuł ze stali w kształcie litery „T” (o bocznych końcach zakończonych
skośnie i nadających się do spawania doczołowego i jego trzecim końcu
gwintowanym od wewnątrz), zaklasyfikowano do kodu CN 7307 93 19,
jako łącznik rur.
Rozporządzenia

te

wejdą

w

życie

dwudziestego

dnia

opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

po

ich

EX:32015R0023&from=PL

tj. 28 stycznia 2015 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
Od 1 stycznia 2015 r. zmieniła się numeracja aktów prawnych UE.
Ustalono nową metodę numerowania dokumentów publikowanych w serii
L (Legislacja) Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.), które od
1 stycznia 2015 r. będą numerowane przez Urząd Publikacji Unii
Europejskiej w następujący znormalizowany sposób:
(domena) RRRR/N
domena

–

(UE),

(Euratom),

(UE,

Euratom),

(WPZiB)

–

umieszczana będzie nawiasach przed numerem (nazwa domeny w języku
tekstu)
RRRR – oznacza rok publikacji i składa się zawsze z czterech cyfr
N

– oznacza numer kolejny dokumentu w danym roku,

niezależnie od domeny i rodzaju dokumentu, i składa się z różnej liczby
cyfr w zależności od potrzeb
Więcej szczegółów pod adresem:
http://eur-lex.europa.eu/content/tools/elaw/OA0614022PLD.pdf

III
W Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej serii C zostały
opublikowane następujące komunikaty o wyrokach i postanowieniu
Trybunału Sprawiedliwości:
1.

W Dz.U. C 439 z 8 grudnia 2014 r. opublikowany został komunikat o

wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-541/13: Wyrok
Trybunału z 9 października 2014 r. (Odesłanie prejudycjalne ─ Unia celna
i wspólna taryfa celna ─ Klasyfikacja taryfowa ─ Pozycje 3822 ─ Pojęcie

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CEL
EX:62013CA0541&from=PL

„odczynników diagnostycznych lub laboratoryjnych ─ Wskaźniki
ekspozycji na określoną wcześniej temperaturę reakcji) (2014/C 439/17).
2.

W Dz.U. C 7 z 12 stycznia 2015 r. opublikowany został komunikat o

wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-546/13: Wyrok
Trybunału

z

6

listopada

2014

r.

(Odesłanie

prejudycjalne

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CEL
EX:62013CA0546&from=PL

─

Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ─ Wspólna taryfa celna ─
Klasyfikacja taryfowa ─ Nomenklatura scalona ─ Pozycje 8471 i 8518 ─
Głośniki

odtwarzające

dźwięk

poprzez

przetworzenie

sygnału

elektromagnetycznego w fale dźwiękowe podłączone wyłącznie do
komputera i sprzedawane oddzielnie) (2015/C 007/13).
3.

W Dz.U. C 16 z 19 stycznia 2015 r. opublikowany został komunikat o

postanowieniu

Trybunału

Sprawiedliwości

w

sprawie

C-139/14:

Postanowienie Trybunału z 22 października 2014 r. (Odesłanie
prejudycjalne ─ Wspólna
taryfowa ─ Nomenklatura

taryfa
scalona ─ Klasyfikacja

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:J
OC_2015_016_R_0018&from=
PL

celna ─ Klasyfikacja
towarów ─ Pozycja

taryfowa 2202 10 00 ─ Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami
gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub
wody aromatyzowane ─ Pozycja taryfowa 2202 90 10 11 ─ Sok owocowy
lub warzywny rozcieńczony wodą lub gazowany) (2015/C 016/18).
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