
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 454/2014 

z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1066/2010 dotyczące klasyfikacji niektórych to
warów 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 statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1066/2010 (2), zmienione rozporządzeniem wykonawczym (UE) 
nr 441/2013 (3), klasyfikuje produkt składający się ze wzmacniacza częstotliwości akustycznych i głośnika 
w jednej obudowie do kodu CN 8518 40 80 jako elektryczny wzmacniacz częstotliwości akustycznych. 

(2) Podczas 52. sesji we wrześniu 2013 r. Komitet Systemu Zharmonizowanego zatwierdził opinię klasyfikującą iden
tyczny produkt do podpozycji HS 8518 22 jako zestaw głośnikowy zamontowany w tej samej obudowie. 

(3)  Na mocy decyzji Rady 87/369/EWG z dnia 7 kwietnia 1987 r. (4) Unia Europejska jest umawiającą się stroną 
Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów 
(znanego jako System Zharmonizowany), sporządzonej przez Radę Współpracy Celnej (znanej jako Światowa 
Organizacja Celna lub WCO). 

(4)  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że chociaż opinie WCO klasyfikujące towary w Systemie 
Zharmonizowanym nie mają mocy prawnie wiążącej, są one, jeśli chodzi o klasyfikację tych towarów w Nomen
klaturze scalonej (CN), wskazówkami, które przyczyniają się w istotny sposób do interpretacji zakresu poszcze
gólnych pozycji taryfowych CN, o ile nie są sprzeczne z brzmieniem odpowiednich pozycji (zob. m.in. wyroki 
w sprawach C-206/03 (5), C-15/05 (6) i C-227/11 (7)). 

(5) W celu zapewnienia jednolitej interpretacji i stosowania Systemu Zharmonizowanego na poziomie międzynaro
dowym oraz zważywszy na fakt, że decyzja jest zgodna z brzmieniem podpozycji HS 8518 22, UE powinna 
zastosować tę opinię klasyfikacyjną. 

(6)  Należy zatem uchylić rozporządzenie (UE) nr 1066/2010, zmienione rozporządzeniem wykonawczym (UE) 
nr 441/2013. 

(7)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1066/2010 traci moc. 
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenkla

tury Scalonej (Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 9). 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 441/2013 z dnia 7 maja 2013 r. zmieniające lub uchylające niektóre rozporządzenia doty

czące klasyfikacji towarów według Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 130 z 15.5.2013, s. 1). 
(4) Decyzja Rady 87/369/EWG z dnia 7 kwietnia 1987 r. dotycząca zawarcia Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego 

Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów oraz Protokołu zmian do tej Konwencji (Dz.U. L 198 z 20.7.1987, s. 1). 
(5) Dz.U. C 106 z 30.4.2005, s. 10. 
(6) Dz.U. C 143 z 17.6.2006, s. 18. 
(7) Dz.U. C 126 z 28.4.2012, s. 3. 



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 29 kwietnia 2014 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Algirdas ŠEMETA 

Członek Komisji  
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