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A. Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące klasyfikacji
towarów

W Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej serii L ukazały się następujące
rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) dotyczące klasyfikacji niektórych
towarów według Nomenklatury scalonej:

1) W Dzienniku Urzędowym UE L 111 z 30.04.2015 r. opublikowano dwa
rozporządzenia Komisji:
a) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/676 z
23.04.2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury scalonej.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=C
ELEX:32015R0676&from=P
L

Artykuł przedstawiany jako stabilizator nadgarstka, w postaci rękawa, o
długości ok. 20 cm, wykonany z dzianego materiału włókienniczego z cienką
wyściółką piankową na wewnętrznej powierzchni dłoni, zawierający jedną
1

lekko zakrzywioną aluminiową szynę dłoniową, która może być ręcznie
zginana oraz dwa elastyczne stabilizatory grzbietowe nadgarstka wykonane z
tworzywa sztucznego, wyposażony w taśmy włókiennicze typu „rzep” do
dopasowania artykułu do dłoni i osiągnięcia pożądanego ograniczenia ruchu
nadgarstka, zaklasyfikowano do kodu CN 6307 90 10.
b) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/677 z
23.04.2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury scalonej.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=C
ELEX:32015R0677&from=P
L

Artykuł składający się z czterech nóg stołu z metalu nieszlachetnego,
przymocowanych śrubami do czterech metalowych płytek, trzymających je
razem. Górne końce nóg stołu mają otwory na śruby do przymocowania blatu
stołu. Klasyfikacja do kodu CN 9403 90 10.

2) W Dzienniku Urzędowym UE L 114 z 5.05.2015 r. opublikowano
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/712 z 28.04.2015 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 103/2012 dotyczące klasyfikacji
niektórych towarów według Nomenklatury scalonej.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 103/2012 (3) dotyczące

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOL_2015_114_R_0001&fr
om=PL

klasyfikacji towarów, przyjęte w celu zapewnienia jednolitego stosowania
Nomenklatury scalonej, ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr
2658/87, odnosiło się do nieistniejącego już kodu CN. Należało je zatem
zmienić w celu uwzględnienia odpowiedniego, obowiązującego obecnie
kodu CN.
W związku z tym niezmontowany modułowy panel ekranu – tak zwana
„ściana LED”, został zaklasyfikowany do kodu CN 8528 59 39. Panel
zawiera kilka modułów w postaci płytek – każda płytka ma czerwone,
zielone i niebieskie diody elektroluminescencyjne oraz elektronikę
sterującą. Panel przedstawiany jest razem z układem przetwarzającym.

3) W Dzienniku Urzędowym UE L 128 z 23.05.2015 r. opublikowane
zostały trzy rozporządzenia wykonawcze Komisji:
a) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/803 z
19.05.2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury scalonej.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOL_2015_128_R_0003&fr
om=PL

Artykuł w kształcie ludzkiej czaszki, wykonany z tworzyw sztucznych,
zawierający migocące diody elektroluminescencyjne (LED) zasilane baterią,
zaklasyfikowano do kodu CN 3926 40 00.
b) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/804 z
19.05.2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury scalonej.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOL_2015_128_R_0004&fr
om=PL

Artykuł włókienniczy, zwykle w kształcie prostokąta, przeznaczony do
utrzymania osoby w pozycji siedzącej, gdy jest ona podnoszona
wciągnikiem, zaklasyfikowano do kodu CN 6307 90 98.
c) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/805 z
19.05.2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury scalonej.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOL_2015_128_R_0005&fr
om=PL

Przyrząd elektroniczny, tzw. żyroskop prędkościowy, zawierający do trzech
czujników prędkości kątowej, czujnik temperatury oraz różną elektronikę,
wykorzystywany do podawania różnym urządzeniom takim, jak: turbiny
wiatrowe, silniki lub maszyny przemysłowe, instrukcji o właściwej pozycji do
działania, zaklasyfikowano do kodu CN 9031 80 38.

4) W Dzienniku Urzędowym UE L 214 z 13.08.2015 r. opublikowane
zostały dwa rozporządzenia wykonawcze Komisji:
a) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1384 z
10.08.2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOL_2015_214_R_0002&fr
om=PL

Nomenklatury scalonej.
Artykuł („książka-układanka”) składający się z układanek, tekstów
edukacyjnych, map i innych ilustracji połączonych ze sobą, wykonany z
tektury, zaklasyfikowano do kodu CN 9503 00 69.
b) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1385 z
10.08.2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury scalonej.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOL_2015_214_R_0003&fr
om=PL

Artykuł stosowany do wspierania upraw roślin w pomieszczeniach i
pobudzania ich wzrostu, składający się z ramy z pustych rur stalowych oraz
boków, wierzchu i spodu wykonanych z materiałów włókienniczych, który
może być całkowicie zamknięty i który od wewnątrz ma powłokę odbijającą
światło, zaklasyfikowano do kodu CN 6307 90 98.

5) W Dzienniku Urzędowym UE L 252 z 29.09.2015 r. opublikowano trzy
rozporządzenia wykonawcze Komisji:
a) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1721 z
22.09.2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury scalonej.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=C
ELEX:32015R1721&from=P
L

Całe małże (Meretrix meretrix, Meretrix lyrata) w muszli, poddane obróbce
cieplnej, następnie zamrożone, w szczelnie zapakowanych 10 kg siatkach,
zaklasyfikowano do kodu CN 1602 56 00.
Podczas obróbki cieplnej małże zanurzane są w wodzie o temperaturze między
98 °C a 100 °C przez co najmniej 7 minut. Podczas tego zanurzenia
temperatura wewnątrz małży osiąga co najmniej 90 °C przez 90 sekund.
Produkt nie nadaje się do bezpośredniego spożycia.
b) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1722 z
22.09.2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury scalonej.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=C
ELEX:32015R1722&from=P
L

Produkt w postaci kremu, pakowany do sprzedaży detalicznej w słoiki z
tworzywa sztucznego o zawartości 227 g, składający się z wody, estrów
kwasów tłuszczowych, dimetykonu, oleju roślinnego, emulgatora, gliceryny,
substancji

zapachowych,

konserwantów,

zagęszczacza

i

barwników,

nieprzeznaczony do pielęgnacji skóry, zaklasyfikowano do kodu CN
3307 90 00.
c) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1723 z
22.09.2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=C
ELEX:32015R1723&from=P
L

Nomenklatury scalonej.
i. Produkt chemicznie zdefiniowany, o składzie
stechiometrycznym
obejmującym
glinian
magnezu (tlenek glinu magnezu) o krystalicznej
strukturze spinelu, w postaci nieregularnych
granulek, bryłek lub proszku, stosowany do
wytwarzania cegieł i płyt ogniotrwałych
stosowanych
w
przemyśle
stalowym,
zaklasyfikowano do kodu CN 2841 90 85.
ii. Produkt o składzie niestechiometrycznym o
zawartości magnezu, w przeliczeniu na tlenek
magnezu, w przybliżeniu 20-35 % masy oraz
zawartości glinu, w przeliczeniu na tlenek glinu,
w przybliżeniu 58-78 % masy. Produkt posiada
krystaliczną strukturę spinelu, w postaci
nieregularnych granulek, bryłek lub proszku i jest
stosowany do wytwarzania cegieł i płyt
ogniotrwałych stosowanych w przemyśle
stalowym, zaklasyfikowano do kodu CN
3824 90 96.
iii. Produkt nazywany „topionym tlenkiem chromu
magnezu”, o składzie niestechiometrycznym
obejmującym tlenek magnezu i tlenek chromu, o
krystalicznej

strukturze

spinelu,

w

postaci

nieregularnych szarych granulek, fragmentów lub
proszku o ziarnach różnej wielkości, stosowany
do wytwarzania cegieł i płyt ogniotrwałych
stosowanych

w

przemyśle

stalowym,

zaklasyfikowano do kodu CN 3824 90 96.

6) W Dzienniku Urzędowym UE L 260 z 7.10.2015 r. opublikowano
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1785 z 5.10.2015 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury
scalonej:
Artykuł (tak zwana głowa mopa) składający się z tekstylnych sznurków
przymocowanych do nasadki z tworzywa sztucznego, która jest przeznaczona
do połączenia artykułu z trzonkiem, zaklasyfikowano do kodu CN 9603 90 99.

7) W Dzienniku Urzędowym UE L 263 z 8.10.2015 r. opublikowano dwa

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=C
ELEX:32015R1785&from=P
L

rozporządzenia wykonawcze Komisji:
a) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1799 z
5.10.2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury scalonej.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOL_2015_263_R_0006&fr
om=PL

Produkt w postaci proszku, pakowany do sprzedaży detalicznej w pudełka z
tworzywa sztucznego zawierające 300 g proszku, stanowiący suplement diety
do spożycia przez ludzi, który pomaga dbać o ciało i zapewnia życie w
dobrym samopoczuciu, zaklasyfikowano do kodu CN 2106 90 92.
b) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1800 z
6.10.2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury scalonej.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOL_2015_263_R_0007&fr
om=PL

Przenośne urządzenie elektroniczne pozwalające użytkownikowi, między
innymi,

na

podłączenie

do

internetu,

pobieranie,

wykonywanie

i

modyfikowanie programów użytkowych oprogramowania, odbieranie i
wysyłanie e-maili, granie w gry oraz pobieranie, nagrywanie i odtwarzanie
muzyki, wideo i zdjęć, zaklasyfikowano do kodu CN 8471 30 00.

B. Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

W Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej serii C opublikowano
następujące zmiany w Notach wyjaśniających do CN:

1) W Dzienniku Urzędowym C 143 z 30.04.2015 r.:
Na str. 155, po tabeli należącej do pkt 3 uwagi dodatkowej 1 do działu 30,

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=C
ELEX:52015XC0430(01)&fr
om=PL

dodano nowy pkt 4, w którym wskazane zostało zalecane dzienne spożycie
(ZDS) egzogennych aminokwasów i niezbędnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych dla osób dorosłych o masie 70 kg, zgodnie ze wspólnymi
konsultacjami ekspertów WHO, FAO i UNU z 2007 r.

2) W Dzienniku Urzędowym C 168 z 22.05.2015 r.:
Na stronie 188, po akapicie pierwszym odnoszącym się do kodów od 4202 31
00 do 4202 39 00 (Artykuły w rodzaju zwykle noszonych w kieszeni lub w
torebce), dodano tekst w brzmieniu: „Podpozycje te obejmują także etui do

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOC_2015_168_R_0003&fr
om=PL

telefonów komórkowych, które ze względu na ich charakter i cel są zwykle
noszone w kieszeni lub w torebce”.

3) W Dzienniku Urzędowym C 214 z 30.06.2015 r.:
Na stronie 53, po istniejącym tekście pod nagłówkiem „Uwagi ogólne”

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOC_2015_214_R_0004&fr
om=PL

dodano akapit odnoszący się do pasteryzacji w dziale 8.

4) W Dzienniku Urzędowym C 266 z 14.08.2015 r.:
Na stronie 294, po istniejącym tekście do pozycji 7304 dodano nowy tekst po

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOC_2015_266_R_0004&fr
om=PL

akapicie pierwszym, dotyczący artykułów gwintowanych.

C. Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące ceł

W Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej serii L ukazały się następujące
rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE):

1) W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 94 z 10.04.2015 r.
opublikowano sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji
(UE) nr 1101/2014 z 16.10.2014 r. zmieniającego załącznik I do
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej
(Dz.U. UE L 312 z 31.10.2014).

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOL_2015_094_R_0008&fr
om=PL

Ze względu na brak dwukropków oraz kresek przy niektórych kodach w
brzmieniu uprzednio poprawionym ze względu na literówki w nazwach ryb i
opublikowanym w Dz.U. UE L 56 z 27.02.2015 r., ponownie zostały
zastąpione strony od 50 do 71 załącznika I dotyczące działu 3 (Ryby i
skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne).

2) W Dzienniku Urzędowym UE L 111 z 30.04.2015 r. opublikowano
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/675 z 26.02.2015 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiające
dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów
Zjednoczonych Ameryki.
Na produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki wymienione w
załączniku I do tego rozporządzenia nałożono cło ad valorem w wysokości 1,5
%,

będące

cłem

dodatkowym

do

cła

stosowanego

na

podstawie

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (Dz.U. L 302 z 19.10.1992).

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=C
ELEX:32015R0675&from=P
L

Rozporządzenie weszło w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

3) W Dzienniku Urzędowym UE L 128 z 23.05.2015 r. opublikowano
rozporządzenie Rady (UE) 2015/802 z 19.05.2015 r. zawieszające cła
autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre oleje ciężkie i podobne
produkty

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=C
ELEX:32015R0802&from=P
L

W celu odpowiedniego zapewnienia korzystania z tymczasowego zawieszenia
ceł autonomicznych w odniesieniu do olejów ciężkich i podobnych produktów
objętych kodem CN 2707 99 99, tymczasowe zawieszenie należy stosować
z mocą wsteczną od 4 kwietnia do 30 czerwca 2014 r.
W okresie od 4 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. zawiesza się cła
autonomiczne na oleje ciężkie i podobne produkty objęte kodem CN 2707 99
99, przeznaczone do zastosowania jako półprodukty rafineryjne poddawane
jednemu z procesów specyficznych określonych w uwadze dodatkowej 5 do
działu 27 części drugiej Nomenklatury scalonej zawartej w załączniku I do
rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, pod warunkiem że stosowane są warunki
dotyczące procedur końcowego przeznaczenia określone w art. 291–300
rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.
Rozporządzenie weszło w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4) W Dzienniku Urzędowym UE L 159 z 23.05.2015 r. opublikowano
rozporządzenie Rady (UE) 2015/982 z 23.06.2015 r. zawieszające cła

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOL_2015_159_R_0002&fr
om=PL

autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i
przemysłowe.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej i jest stosowane od 1.07.2015 r.

5) W Dzienniku Urzędowym UE L 171 z 2.07.2015 r. opublikowano
sprostowanie rozporządzenia Rady (UE) nr 552/2012 z 21.06.2012 r.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOL_2015_171_R_0011&fr
om=PL

zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1344/2011 zawieszające cła
autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne, produkty
rybołówstwa i produkty przemysłowe (Dz.U. L 166 z 27.06.2012).

6) W Dzienniku Urzędowym UE L 174 z 3.07.2015 r. opublikowano
sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 1387/2013 z 17.12.2013 r.
zawieszającego cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre
produkty rolne i przemysłowe, oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOL_2015_174_R_0023&fr
om=PL

1344/2011 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013).

7) W Dzienniku Urzędowym UE L 273 z 17.10.2015 r. opublikowano
sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr
1101/2014 z 16.10.2014 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i
statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOL_2015_273_R_0005&fr
om=PL

Sprostowanie dotyczy brzmienia kodu CN 7213 91 70 oraz nazwy chemicznej
przy kodzie CN 2932 19 00 (nr CAS 66357-35-5) w załączniku 3 (str. 753).

8) W Dzienniku Urzędowym UE L 285 z 30.10.2015 r. opublikowano
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/1754 z 6.10.2015 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w
sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej
Taryfy Celnej.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=OJ:L:2
015:285:TOC

Rozporządzeniem tym załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87
został

zastąpiony

pełną

wersją

Nomenklatury

scalonej

wraz

z

autonomicznymi i konwencyjnymi stawkami celnymi, wynikającymi ze
środków wprowadzonych przez Radę lub przez Komisję, ze skutkiem od dnia
1 stycznia 2016 r.

D. Komunikaty o wyrokach Trybunału Sprawiedliwości UE

1) W Dzienniku Urzędowym UE C 118 z 13.04.2015 r. opublikowany został
komunikat o wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 12 lutego 2015 r.
w sprawie

C-134/13

celna ─ Klasyfikacja

(Odesłanie

prejudycjalne ─ Wspólna

taryfowa ─ Nomenklatura

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOC_2015_118_R_0003&fr
om=PL

taryfa

scalona ─ Kamery

termowizyjne na podczerwień)

2) W Dzienniku Urzędowym UE C 138 z 27.04.2015 r. opublikowane
zostały dwa komunikaty o wyrokach Trybunału Sprawiedliwości w
sprawach:
a) w sprawie C-547/13: Wyrok Trybunału z 4 marca 2015 r.
[Odesłanie prejudycjalne ─ Rozporządzenie (RWG) nr
2658/87 ─ Wspólna taryfa celna ─ Klasyfikacja taryfowa ─
Nomenklatura scalona ─ Pozycje 8543, 9018 i 9019 80 ─
Urządzenia laserowe i ultradźwiękowe, a także ich części i
akcesoria]

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOC_2015_138_R_0015&fr
om=PL

b) w sprawie C-178/14: Wyrok Trybunału z 5 marca 2015 r.
(Odesłanie prejudycjalne ─ Unia celna i Wspólna taryfa
celna ─ Nomenklatura
scalona ─ Klasyfikacja
taryfowa ─ Pozycja 8525 80 ─ Kamery telewizyjne, kamery i
aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideo ─ Podpozycje
8525 80 91 i 8525 80 99 ─ Kamery wideo zamontowane w
okularach
sportowych ─ Funkcja
„zoom
optyczny” ─ Rejestracja plików pochodzących ze źródeł
zewnętrznych).

3) W Dzienniku Urzędowym UE C 205 z 22.06.2015 r. opublikowany
został komunikat o wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 23
kwietnia 2015 r. w sprawie C-635/13 (Odesłanie prejudycjalne ─
Wspólna taryfa celna ─ Klasyfikacja taryfowa ─ Nomenklatura
scalona ─ Pozycja
1207
─
Nasiona
oleiste ─ Pozycja
1209 ─ Nasiona do siewu ─ Pozycja 1212 ─ Nasiona stosowane
głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione ani
niewłączone ─ Przywóz z Chin surowych nasion dyni w łupinach)

4) W Dzienniku Urzędowym UE C 270 z 17.08.2015 r. opublikowany
został komunikat o wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOC_2015_138_R_0028&fr
om=PL

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOC_2015_205_R_0009&fr
om=PL

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOC_2015_270_R_0014&fr
om=PL

czerwca 2015 r. w sprawie C-58/14 (Odesłanie prejudycjalne —
Unia celna i Wspólna Taryfa Celna — Nomenklatura scalona —
Klasyfikacja taryfowa — Pozycja 8543 70 — Maszyny i aparatura,
elektryczne, posiadające indywidualne funkcje, niewymienione ani
niewłączone gdzie indziej w dziale 85 Nomenklatury Scalonej —
Podpozycje 8543 70 10 i 8543 70 90 — Czytnik książek
elektronicznych z funkcjami tłumaczenia lub słownikowymi).

5) W Dzienniku Urzędowym UE C 270 z 17.08.2015 r. opublikowany został
komunikat o wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11 czerwca 2015r.
w sprawie C-272/14 (Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (EWG)
nr 2658/87 — Unia celna i Wspólna taryfa celna — Nomenklatura
Scalona — Pozycje 7318 i 8302 — Artykuł specjalnie opracowany do
mocowania bramek zabezpieczających przeznaczonych do ochrony dzieci)

E. Komunikaty Komisji Europejskiej

W Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej serii C opublikowane zostały

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOC_2015_270_R_0010&fr
om=PL

następujące środki taryfowe:
1)

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 111 z 1.04.2015 r.
opublikowany został Komunikat zgodnie z art. 12 ust. 5 lit. a)
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, w sprawie informacji
dostarczanej przez władze celne państw członkowskich, dotyczącej
klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOC_2015_111_R_0002&fr
om=PL

Komunikatem tym zostały przyjęte przez Komisję Europejską i państwa
członkowskie UE zmiany do Not wyjaśniających Systemu
Zharmonizowanego oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych z 54 sesji
Komitetu Systemu Zharmonizowanego we wrześniu 2014 r.
Od dnia publikacji Komunikatu przestały być ważna wiążące informacje
taryfowe, które stały się niezgodna z interpretacją nomenklatury celnej,
jako

wynik

międzynarodowych

środków

taryfowych

w

nim

wymienionych.
2)

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 341 z 16.10.2015 r.
opublikowany został Komunikat zgodnie z art. 12 ust. 5 lit. a)
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, w sprawie informacji
dostarczanej przez władze celne państw członkowskich, dotyczącej
klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOC_2015_341_R_0001&fr
om=PL

Komunikatem tym zostały przyjęte przez Komisję Europejską i państwa
członkowskie UE zmiany do Not wyjaśniających Systemu
Zharmonizowanego oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych z 55 sesji
Komitetu Systemu Zharmonizowanego w marcu 2015 r.
Od dnia publikacji Komunikatu przestały być ważna wiążące informacje
taryfowe, które stały się niezgodna z interpretacją nomenklatury celnej,
jako wynik międzynarodowych środków taryfowych w nim
wymienionych.

F. Publikacje dotyczące wiążącej informacji taryfowej (WIT)

1)

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 114 z 5 maja 2015 r.
opublikowano decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/714 z 24.04.2015
r. dotyczącą ważności niektórych wiążących informacji taryfowych
(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2888)

Decyzją tą unieważniono decyzje WIT wydane dla towarów objętych pozycją

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=O
J:JOL_2015_114_R_0003&fr
om=PL

2202. Wiążące informacje taryfowe, o których mowa w kolumnie 1. tabeli
zamieszczonej w załączniku, wydane przez organy celne wyszczególnione w
kolumnie 2. tej tabeli dla klasyfikacji taryfowej określonej w kolumnie 3. tej
tabeli, przestają być ważne zgodnie z ust. 2.
Decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa
Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Austrii, Republiki Portugalskiej i
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Produkty objęte WIT-ami, o których mowa w załączniku, składają się z soków
owocowych, zagęszczonych soków owocowych, soków warzywnych lub
zagęszczonych soków warzywnych, nawet zmieszanych, jak również
dodatków, rozcieńczonych wodą lub gazowanych. Klasyfikacja taryfowa tych
produktów wskazana w WIT-ach jest niezgodna z odpowiednimi kodami
TARIC 2202 90 10 19, 2202 90 10 99, 2202 90 91 90, 2202 90 95 90 i 2202
90 99 90.
2) W Dzienniku Urzędowym UE C 261 z 8.08.2015 r. została opublikowana
informacja

dotycząca

wiążącej

informacji

taryfowej,

w

której

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=C
ELEX:52015XC0808(03)&fr
om=PL

zamieszczono wykaz organów celnych wyznaczonych przez kraje
członkowskie do przyjmowania wniosków o wydanie oraz wydawania
wiążących informacji taryfowej.
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