
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/389 

z dnia 5 marca 2015 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury 
taryfowej 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”), zamieszczoną w załączniku I do tego rozporządzenia. 

(2)  W celu określenia zawartości oleju w produktach objętych podpozycjami od 2712 90 31 do 2712 90 39 
Nomenklatury scalonej, punkt a) uwagi dodatkowej 4 do działu 27 części drugiej Nomenklatury scalonej 
przewiduje stosowanie metody określonej w normie opracowanej przez Międzynarodową Organizację Normali
zacyjną (ISO 2908). 

(3)  Norma ISO 2908 została wycofana w 2006 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną i nie została 
zastąpiona. Ponadto Europejski Komitet Normalizacyjny nie ustanowił żadnej normy EN określającej metodę 
równoważną metodzie ISO 2908. Laboratoria celne powinny zatem mieć swobodę stosowania wybranych przez 
siebie odpowiednich metod roboczych oznaczania zawartości oleju w produktach objętych podpozycjami od 
2712 90 31 do 2712 90 39 Nomenklatury scalonej. 

(4)  Ponadto należy jasno wskazać w punkcie a) uwagi dodatkowej 4 do działu 27 części drugiej Nomenklatury 
scalonej, że zawartość oleju ma być określana jako procent masy. 

(5)  W związku z tym należy zmienić punkt a) uwagi dodatkowej 4 do działu 27 części drugiej Nomenklatury 
Scalonej przez usunięcie odniesienia do normy międzynarodowej, która została wycofana, i wyjaśnić, w jakiej 
jednostce ma być wyrażona zawartość oleju. 

(6)  Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W dziale 27 części drugiej Nomenklatury scalonej, zamieszczonej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, 
punkt a) uwagi dodatkowej 4 otrzymuje brzmienie: 

„a)  o zawartości oleju 3,5 % masy lub większej, jeżeli ich lepkość w 100 °C jest niższa niż 9 × 10– 6 m2 s– 1 według 
metody EN ISO 3104; lub”. 
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 



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 5 marca 2015 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Heinz ZOUREK 

Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej  
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