
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) nr 626/2014 

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury tary
fowej 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 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)  Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono nomenklaturę towarową, zwaną dalej „Nomenklaturą scaloną” 
lub „CN”, znajdującą się w załączniku I do tego rozporządzenia. 

(2)  Istnieją rozbieżne opinie w sprawie klasyfikacji (do pozycji CN 2207 i 3824) mieszanin zawierających alkohol 
etylowy używanych jako surowiec do produkcji paliw do pojazdów silnikowych. 

(3)  W trosce o pewność prawa należy zatem wyjaśnić zakres podpozycji CN 2207 20 dotyczącej skażonego alkoholu 
etylowego. 

(4)  Podpozycja CN 2207 20 powinna objąć alkohol etylowy o objętościowej zawartości alkoholu 50 % lub wyższej, 
w szczególności mieszaniny na bazie alkoholu etylowego stosowane do produkcji paliw do pojazdów silniko
wych, skażone poprzez dodanie pewnych substancji do alkoholu etylowego, aby uczynić go nieodwracalnie 
niezdatnym do spożycia przez ludzi. 

(5) Norma europejska EN 15376 pt. „Paliwa do pojazdów samochodowych — Etanol jako komponent benzyny silni
kowej — Wymagania i metody badań”, zatwierdzona w dniu 24 grudnia 2010 r. przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny, przyczynia się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej w zakresie dobrowolnych norm technicz
nych, które wspierają wolny handel i przyczyniają się do ukończenia budowy jednolitego rynku. W pkt 4.3 
norma ta zawiera wykaz zalecanych substancji skażających, które nie są szkodliwe dla układów pojazdów. 
Substancje wymienione w wykazie to: benzyna samochodowa zgodna z EN 228, eter tert-butylowo-etylowy 
(ETBE), eter tert-butylowo-metylowy (MTBE), trzeciorzędowy alkohol butylowy (TBA), 2-metylo-1-propanol 
(izobutanol) i 2-propanol (izopropanol). Jedna lub większa liczba tych skażających może być użyta w mieszaninie, 
z wyjątkiem izobutanolu i izopropanolu, które można łatwo wyodrębnić z mieszaniny. W związku z tym muszą 
one być zawsze stosowane w połączeniu z inną substancją skażającą. 

(6)  Do działu 22 części drugiej Nomenklatury scalonej należy zatem wprowadzić nową uwagę dodatkową, aby 
zapewnić jednolitą interpretację Nomenklatury scalonej w całej Unii. 

(7)  Komitet Kodeksu Celnego nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W dziale 22 części drugiej Nomenklatury scalonej, zamieszczonej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, 
dodaje się następującą uwagę dodatkową 12: 

„12.  Podpozycja 2207 20 obejmuje mieszaniny alkoholu etylowego używane jako surowiec do produkcji paliw do 
pojazdów silnikowych o objętościowej zawartości alkoholu 50 % lub wyższej i skażone jedną lub większą 
liczbą następujących substancji: 

a)  benzyna samochodowa (zgodna z EN 228); 

b)  eter etylowo-tert-butylowy (eter tert-butylowo-etylowy, ETBE); 
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 



c)  eter tert-butylowo-metylowy (MTBE); 

d)  2-metylopropan-2-ol (alkohol tert-butylowy, trzeciorzędowy alkohol butylowy, TBA); 

e)  2-metylopropan-1-ol (2-metylo-1-propanol, izobutanol); 

f)  propan-2-ol (alkohol izopropylowy, 2-propanol, izopropanol). 

Substancje skażające, o których mowa w lit. e) i f) akapitu pierwszego, muszą być stosowane w połączeniu 
z przynajmniej jedną z substancji skażających wymienionych w lit. od a) do d) akapitu pierwszego.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2014 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Algirdas ŠEMETA 

Członek Komisji  
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