
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/23 

z dnia 5 stycznia 2015 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 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 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 
towarowego. 

(3)  Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w 
załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego 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 
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 kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN 
wskazanego w kolumnie 2 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 5 stycznia 2015 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Heinz ZOUREK 

Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej  

8.1.2015 L 4/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Artykuł ze stali w kształcie litery „T”. Średnica 
zewnętrzna ramion wynosi 23 mm, zaś naj
większa średnica środkowej części artykułu wy
nosi 40 mm. Jego boczne końce są zakończone 
skośnie i nadają się do spawania doczołowego, 
a jego trzeci koniec jest gwintowany od wew
nątrz. 

Boczne końce mają być wspawane między pa
nele grzejnika. Trzeci koniec jest używany do 
zainstalowania albo zaworu odpowietrzającego, 
albo zaworu regulacyjnego, albo do połączenia 
grzejnika z rurą, która łączy go na przykład z 
kotłem. 

Zob. ilustracja. (*) 

7307 93 19 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 
6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury 
scalonej, uwagę 2 a) do sekcji XV oraz 
brzmienie kodów CN 7307, 7307 93 i 
7307 93 19. 

Artykuł ma obiektywne cechy łączników rur i 
przewodów rurowych klasyfikowanych do po
zycji 7307. Zgodnie z uwagą 2 a) do sekcji 
XV artykuły objęte pozycją 7307 są częściami 
ogólnego użytku. Ponieważ odwołania do 
części między innymi w rozdziale 73 nie obej
mują odwołań do części ogólnego użytku, jak 
zdefiniowano w tej uwadze, wyklucza się kla
syfikację tego artykułu do pozycji 7322 jako 
części grzejników centralnego ogrzewania 
(zob. również Noty wyjaśniające do Systemu 
Zharmonizowanego do pozycji 7322, pkt 2 
lit. a)). 

Artykuł należy zatem klasyfikować do kodu 
CN 7307 93 19 jako pozostałe spawane do
czołowo łączniki rur lub przewodów ruro
wych ze stali o największej średnicy zewnętrz
nej nieprzekraczającej 609,6 mm. 

(*)  Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny.  
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