
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1214/2014 

z dnia 11 listopada 2014 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 
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) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporzą
dzenia (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 Nomenklaturze 
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 towa
rowego. 

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towary opisane w 1 kolumnie tabeli zamieszczonej w załącz
niku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w 2 kolumnie, na mocy uzasadnień określonych w 3 kolumnie 
tej tabeli. 

(4)  Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w 
niniejszym 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 

Towary opisane w 1 kolumnie tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN 
wskazanego w 2 kolumnie tej tabeli. 

Artykuł 2 

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



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 11 listopada 2014 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Heinz ZOUREK 

Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej  
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ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Stały, cylindryczny, gwintowany produkt (tak 
zwana „śruba przeznasadowa dwukorowa”) wyko
nana z bardzo twardego stopu tytanu, o długości 
od 20 mm do 45 mm. 

Trzpień jest całkowicie gwintowany z dwuko
rowym gwintem zawierającym strefę przejściową 
do zmiany średnicy osi. Ma on stałą średnicę 
zewnętrzną 4,0 mm, jest samogwintujący i ma 
gwintowaną, tępą końcówkę. 

Produkt ma wieloosiowy (ruchomy) łeb w kształcie 
litery U z wewnętrznym gwintem, który umożliwia 
odchylanie pod kątem 25° wokół jej osi, pozwala
jące na jej dopasowanie. 

Produkt ma specjalne siodełko w nasadce zacis
kowej do mocowania pręta (przedstawionego 
oddzielnie) w jego łbie. 

Produkt jest zgodny z normami ISO/TC 150 dla 
śrub implantów i jest przedstawiany do użycia w 
chirurgii urazowej jako część systemu służącego 
późniejszej stabilizacji kręgosłupa. Jest on osadzany 
z użyciem specjalnych narzędzi. 

Podczas przywozu nie jest przedstawiany w 
sterylnym opakowaniu. Produkt jest oznaczony 
numerem i tym samym identyfikowalny podczas 
produkcji i dystrybucji. 

(*) Zob. zdjęcie. 

9021 10 90 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury 
scalonej, uwagę 2b) do działu 90 oraz brzmienie 
kodów CN 9021, 9021 10 i 9021 10 90. 

Ze względu na swoje obiektywne cechy, a miano
wicie obecność wieloosiowego łba w kształcie 
litery U z nasadką zaciskową, produkt całkowicie 
nie odpowiada śrubie z metalu nieszlachetnego. 
W związku z tym nie może być uważany za część 
ogólnego użytku (śruby), jak określono w 
uwadze 2 do sekcji XV. Zatem wyklucza się klasy
fikację do pozycji 8108. 

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 
9021 10 90 jako szyny i pozostałe przyrządy 
stosowane przy złamaniach. 

(*)  Zdjęcie ma charakter wyłącznie informacyjny.  
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