
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1231/2013 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej 

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 celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenkla
tury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia 
(EWG) nr 2658/87, 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 Nomenkla
turze 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 wskaza
nego w kolumnie 2., na mocy uzasadnień określonych 
w kolumnie 3. tej tabeli. 

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa 
wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniej
szym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym 
rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez 
osobę, której udzielono tej informacji, przez pewien 
okres, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2913/92 ( 2 ). 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 wskaza
nego w kolumnie 2. tej tabeli. 

Artykuł 2 

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym 
rozporządzeniem, może być nadal przywoływana zgodnie z art. 
12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 przez okres trzech 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

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 listopada 2013 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Dacian CIOLOȘ 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 

( 2 ) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 
1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 
z 19.10.1992, s. 1).



ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Oczyszczony destylat ekstraktu aromatycznego 
(TDAE) mający następujące właściwości fizyko
chemiczne: 

— zawartość składników aromatycznych 
pomiędzy 74,2 % a 75 % masy jak ozna
czono metodą chromatografii kolumnowej 
opisaną w załączniku A do działu 27 Not 
wyjaśniających do Nomenklatury scalonej; 

— gęstość przy 15 °C pomiędzy 0,9521 
a 0,9590 g/cm 3 ; 

— nie więcej niż 4 % objętościowo destyluje do 
300 °C, jak określono metodą ASTM D 86-67 
(EN ISO 3405). 

TDAE jest ekstraktem, który jest wynikiem rafi
nacji smarów z pozostałości z destylacji 
próżniowej. 

Składniki aromatyczne są wytwarzane jako 
produkty uboczne w procesie rafinacji smarowych 
olejów bazowych i wosków. 

Produkt jest stosowany jako plastyfikator do 
niewulkanizowanych mieszanek gumowych, które 
stanowią surowce do produkcji opon i innych 
wulkanizowanych wyrobów z gumy. 

2707 99 99 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury 
scalonej oraz brzmienie kodów CN 2707, 
2707 99 i 2707 99 99. 

W związku z tym, że produkt nie został 
bezpośrednio otrzymany z destylacji lub rafinacji 
surowych olejów ropy naftowej lub ropy naftowej 
otrzymywanych z materiałów bitumicznych, oraz 
że masa składników aromatycznych w produkcie 
przewyższa masę składników niearomatycznych, 
klasyfikacja do pozycji 2710 jako oleje ropy 
naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitu
micznych, inne niż surowe, preparaty gdzie 
indziej niewymienione ani niewłączone, zawiera
jące 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej 
lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicz
nych, lub olejów odpadowych jest wykluczona 
(zob. uwaga 2 do działu 27). 

W związku z tym, że produkt nie został 
bezpośrednio otrzymany z ropy naftowej, olejów 
ropy naftowej lub z olejów otrzymywanych 
z minerałów bitumicznych, oraz że zawartość 
składników aromatycznych w produkcie wynosi 
mniej niż 80 %, klasyfikacja do pozycji 2713 jako 
koks naftowy, bitum naftowy lub inne pozosta 
łości z nich jest wykluczona (zob. również Noty 
wyjaśniające do Nomenklatury scalonej do 
podpozycji 2713 90 10 i 2713 90 90). 

Produkt jest ekstraktem aromatycznym otrzy
manym przez rafinację smarów z pozostałości 
z destylacji próżniowej. Z powodu jego zawar
tości składników aromatycznych należy on do 
kategorii olejów lub podobnych produktów, 
w których masa składników aromatycznych 
przewyższa masę składników niearomatycznych 
(zob. również Noty wyjaśniające do Nomenkla
tury scalonej do podpozycji 2707 99 91 
i 2707 99 99, pkt 2). 

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 
2707 99 99.
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