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(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2243 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1212/2014 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)  Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1212/2014 (2) Komisja zaklasyfikowała stały, cylindryczny, gwintowany 
produkt wykonany ze stopu tytanu i przedstawiany do wykorzystania w chirurgii urazowej do kodu CN 
8108 90 90. 

(2)  W wyroku w sprawie C-51/16 (3) Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że pozycję 9021 Nomenklatury scalonej 
znajdującej się w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (4), zmienionym rozporządzeniem 
wykonawczym Komisji (UE) nr 1101/2014 (5), należy interpretować w ten sposób, że pozycja ta obejmuje śruby 
implantów medycznych takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, ponieważ produkty te posiadają cechy 
odróżniające je od zwykłych produktów z uwagi na wysoki stopień ich wykończenia i precyzję, a także metody 
ich wytwarzania i szczególny charakter ich funkcji. W szczególności okoliczność, że śruby implantów 
medycznych takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym mogą zostać zainstalowane w ciele jedynie przy 
użyciu specjalistycznych narzędzi medycznych, a nie za pomocą zwykłych narzędzi, stanowi cechę, którą należy 
uwzględnić w celu odróżnienia tych śrub implantów medycznych od zwykłych produktów. 

(3)  Produkt objęty rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1212/2014 jest zgodny z normami ISO/TC 150 dla 
śrub do implantów, jest przedstawiany do użycia w chirurgii urazowej do ustawiania złamań, jest przedstawiany 
w sterylnym opakowaniu, oznaczony numerem i tym samym identyfikowalny podczas produkcji i dystrybucji 
oraz ma być instalowany w ciele przy użyciu specjalnych narzędzi. 

(4)  Klasyfikacja produktu objętego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1212/2014 do kodu CN 8108 90 90 
nie jest zatem zgodna z ustaleniami Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-51/16. 

(5)  Należy zatem uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1212/2014. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, 
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(1) Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1212/2014 z dnia 11 listopada 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według 

Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 329 z 14.11.2014, s. 3). 
(3) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r., Stryker EMEA Supply Chain Services, C-51/16, ECLI:EU:C:2017:298. 
(4) 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). 
(5) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1101/2014 z dnia 16 października 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 312 z 31.10.2014, s. 1). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1212/2014 traci moc. 

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 30 listopada 2017 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Stephen QUEST 

Dyrektor Generalny 

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej  
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