
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1113/2012 

z dnia 23 listopada 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej 
i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 
23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i staty
stycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ( 1 ), w szczegól
ności jego art. 9 ust. 1 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W trosce o pewność prawa konieczne jest wyjaśnienie 
zakresu Nomenklatury scalonej zamieszczonej w załącz
niku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 odnośnie 
do podpozycji 2710 20 Oleje ropy naftowej i oleje otrzy
mywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe) 
oraz preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłą
czone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy 
naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitu
micznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze 
preparatów, zawierające biodiesel, inne niż oleje odpa
dowe 

(2) Zgodnie z uwagą 5 podpozycji do działu 27 określenie 
„biodiesel” oznacza monoalkilowe estry kwasów tłusz
czowych (FAMAE) w rodzaju stosowanych jako paliwo, 
pochodzące z tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub 
roślinnych, nawet zużytych. 

(3) W celu umożliwienia klasyfikowania produktów do 
podpozycji 2710 20 należy zdefiniować minimalną 
zawartość biodiesela wymienionego w tej podpozycji. 

(4) W związku z tym właściwe jest dodanie nowego akapitu 
do uwagi dodatkowej 2 do działu 27 Nomenklatury 
scalonej, w którym określa się minimalną zawartość 
biodiesla na 0,5 % obliczoną objętościowo (oznaczenie 
metodą EN 14078). 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie 
(EWG) nr 2658/87. 

(6) Komitetu Kodeksu Celnego nie wydał opinii w terminie 
wyznaczonym przez przewodniczącego Komitetu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W części drugiej sekcja V dział 27 uwagi dodatkowe Nomen
klatury scalonej, zamieszczonej w załączniku I do rozporzą
dzenia (EWG) nr 2658/87, pomiędzy „Takie produkty objęte 
są podpozycjami od 2710 19 71 do 2710 19 99 lub 
2710 20 90” i uwagą dodatkową 3 dodaje się lit. g) w brzmie
niu: 

„g) »zawierający biodiesel« oznacza, że produkty objęte 
podpozycją 2710 20 mają minimalną zawartość biodie
sla, tj. monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych 
(FAMAE) w rodzaju stosowanych jako paliwo, 0,5 % obli
czoną objętościowo (oznaczenie metodą EN 14078).”. 

Artykuł 2 

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 23 listopada 2012 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Algirdas ŠEMETA 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.
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