
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/182 

z dnia 2 lutego 2015 r. 

uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 827/2011 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)  Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 827/2011 (2) zaklasyfikowano niebieski barwnik polimetynowy 
(barwnik fluorescencyjny) rozcieńczony w mieszaninie rozpuszczalników glikolu etylenowego i metanolu, 
stosowany w automatycznych analizatorach krwi do barwienia leukocytów za pomocą znakowania fluorescen
cyjnego po poddaniu ich specjalnej obróbce przygotowawczej, do pozycji 3212 Nomenklatury scalonej jako 
barwnik i pozostały środek barwiący. Wykluczono klasyfikację produktu do pozycji 3822 Nomenklatury scalonej 
na tej podstawie, że środek barwiący objęty pozycją 3204, pakowany do sprzedaży detalicznej, klasyfikowany jest 
do pozycji 3212. 

(2) W sprawie C-480/13 Sysmex Europe GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Hafen (3) Trybunał Sprawied
liwości Unii Europejskiej orzekł, że produkt składający się z rozpuszczalników oraz substancji na bazie 
polimetyny należy klasyfikować do pozycji 3822 Nomenklatury scalonej jako odczynniki laboratoryjne. Trybunał 
uznał w oparciu o przedłożone informacje, że zastosowanie tego produktu jako środka barwiącego barwiącej 
stanowi jedynie czysto teoretyczną możliwość. 

(3)  Produkt zbadany przez Trybunał w sprawie C-480/13 jest identyczny z produktem, którego klasyfikacja 
określona jest w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 827/2011. 

(4)  Wskutek tego właściwym jest uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 827/2011 w celu uniknięcia 
ewentualnych rozbieżności w klasyfikacji taryfowej niebieskiego barwnika polimetynowego (barwnika fluorescen
cyjnego) rozcieńczonego w mieszaninie rozpuszczalników glikolu etylenowego i metanolu i zapewnienie 
jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej w Unii. 

(5)  Należy zatem uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 827/2011. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 827/2011 traci moc. 
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 827/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według 

Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 211 z 18.8.2011, s. 9). 
(3) Wyrok z dnia 17 lipca 2014 r., dotychczas nieopublikowany w Zb.Orz., pkt 42, 44 i 45. 



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 2 lutego 2015 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Heinz ZOUREK 

Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej  
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