
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2157 

z dnia 16 listopada 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 211/2012 dotyczące klasyfikacji niektórych 
towarów według Nomenklatury scalonej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustana
wiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2658/87 (2), konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji niektórych towarów. 

(2)  Na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 211/2012 (3) produkt składający się z mieszaniny 
alkoholu etylowego (70 % masy) i benzyny (benzyny samochodowej) zgodnej z EN 228 (30 % masy) klasyfikuje 
się do kodu CN 2207 20 00. 

(3)  Na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 626/2014 (4) Komisja wprowadziła uwagę dodatkową 12 do 
działu 22 Części drugiej Nomenklatury scalonej. Uzasadnienie klasyfikacji produktu, którego dotyczy rozporzą
dzenie wykonawcze (UE) nr 211/2012, do kodu CN 2207 20 00 powinno zostać dostosowane do przepisów 
określonych w uwadze dodatkowej, w celu uniknięcia potencjalnych rozbieżności w klasyfikacji taryfowej 
konkretnych mieszanek alkoholu etylowego z innymi substancjami oraz zapewnienia jednolitego stosowania 
Nomenklatury scalonej w Unii Europejskiej. W opisie produktu określonego w załączniku do rozporządzenia 
wykonawczego (UE) nr 211/2012 należy również jasno określić, że produkt jest wykorzystywany jako surowiec 
do produkcji paliw do pojazdów silnikowych. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 211/2012. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 211/2012 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 

Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1). 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 211/2012 z dnia 12 marca 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według 

Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 73 z 13.3.2012, s. 1). 
(4) 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 taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej (Dz.U. L 174 z 13.6.2014, 
s. 26). 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2017 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Stephen QUEST 

Dyrektor Generalny 

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja  
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Produkt ma następujący skład (% masy): 

— alkohol etylowy 70 

— benzyna (benzyna samochodowa)  
zgodna z EN 228 

30  

Produkt jest wykorzystywany jako surowiec do 
produkcji paliw do pojazdów silnikowych. 

Produkt transportowany jest luzem.  

2207 20 00 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury 
scalonej, uwagę dodatkową 12 do działu 22 oraz 
brzmienie kodów CN 2207 i 2207 20 00. 

Produkt jest mieszaniną alkoholu etylowego 
i benzyny (benzyny samochodowej). Poziom 
procentowej zawartości benzyny (benzyny 
samochodowej) w produkcie czyni go niezdatnym 
do konsumpcji przez ludzi, ale nie uniemożliwia 
stosowania produktu do celów przemysłowych  
(zob. również Noty wyjaśniające do Systemu 
Zharmonizowanego do pozycji 2207, akapit 
czwarty). 

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 
2207 20 00 jako skażony alkohol etylowy.”    
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