
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 129/2005

z dnia 20 stycznia 2005 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej oraz zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 955/98

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

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 Nomen-
klatury Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG)
nr 2658/87, koniecznym jest przyjęcie środków dotyczą-
cych klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do
niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne
reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te
stosuje się także do każdej innej nomenklatury, całko-
wicie lub częściowo opartej na Nomenklaturze Scalonej,
bądź takiej, która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy
podpodział, i która jest ustanowiona przez specyficzne
postanowienia wspólnotowe w celu stosowania środków
taryfowych lub innych środków odnoszących się do
obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wyżej wymienionych ogólnych reguł,
towary opisane w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej
w Załączniku powinny być klasyfikowane do kodów
CN wskazanych w kolumnie 2., na mocy uzasadnień
określonych w kolumnie 3.

(4) Właściwym jest zapewnienie, że wiążąca informacja tary-
fowa wydana przez organy celne Państw Członkowskich
odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze
Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporzą-
dzeniem, może być nadal przywoływana przez otrzymu-
jącego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12
ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia
12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy
Kodeks Celny (2).

(5) Klasyfikacja „urządzeń dźwiękowych o częstotliwości
słyszalnej” w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 955/98
z dnia 29 kwietnia 1998 r. dotyczącym klasyfikacji
pewnych towarów według Nomenklatury Scalonej (3)
doprowadziła do klasyfikacji tak zwanych „systemów
kina domowego” do kodu CN 8543 89 95. Ponieważ
taka klasyfikacja nie jest w zgodzie z klasyfikacją zamie-
szczoną w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,
musi być uważana za nieprawidłową.

(6) Rozporządzenie (WE) nr 955/98 powinno być zatem
odpowiednio zmienione.

(7) 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 muszą być klasyfikowane w Nomenklaturze
Scalonej do kodów CN, wskazanych w kolumnie 2.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne
Państw Członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym
rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres
trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG)
nr 2913/92.

Artykuł 3

Punkt 2 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 955/98 zostaje
usunięty.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1989/2004 (Dz.U. L 344
z 20.11.2004, str. 5).

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (3) Dz.U. L 133 z 7.5.1998, str. 12.



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Opis towarów Klasyfikacja
(kod CN) Uzasadnienie

(1) (2) (3)

1. Produkt pakowany jako zestaw do sprzedaży
detalicznej, składający się ze:

— złożonego urządzenia (wzmacniacz,
odbiornik radiowy AM/FM i odtwarzacz
DVD/CD),

— głośnika niskotonowego,

— pięciu głośników, i

— urządzenia do zdalnego sterowania
(pilota).

Produkt (znany jako „system kina domo-
wego”) jest przeznaczony do dostarczania
w domu rozrywki audio i wideo, głównie
do odtwarzania dźwięku i obrazów zapisa-
nych na DVD.

8521 90 00 Klasyfikacja jest wyznaczona przez postanowienia
reguł 1, 3b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji
Nomenklatury Scalonej, uwagi 3 do sekcji XVI
oraz brzmienie kodów CN 8521 i 8521 90 00.

Produkt jest zestawem pakowanym do sprzedaży
detalicznej, w którym komponentem nadającym
zestawowi jego zasadniczy charakter jest złożone
urządzenie (GIR 3b)).

W rozumieniu uwagi 3 do sekcji XVI, kompo-
nentem, który zapewnia zasadniczą funkcję
złożonemu urządzeniu, jest DVD/CD. Wzmoc-
nienie dźwięku i odtwarzanie sygnałów radio-
wych jest uważane za funkcję wtórną
w porównaniu z funkcją odtwarzania wideo.

W rezultacie zestaw jest możliwy do zaklasyfiko-
wania jako urządzenie odtwarzania wideo do
kodu CN 8521 90 00.

2. Produkt pakowany jako zestaw do sprzedaży
detalicznej, składający się z:

— odbiornika radiowego AM/FM ze wzmac-
niaczem,

— odtwarzacza DVD/CD,

— głośnika niskotonowego,

— pięciu głośników, i

— urządzenia do zdalnego sterowania
(pilota).

Produkt (znany jako „system kina domo-
wego”) jest przeznaczony do dostarczania
w domu rozrywki audio i wideo, głównie
do odtwarzania dźwięku i obrazów zapisa-
nych na DVD.

8521 90 00 Klasyfikacja jest wyznaczona przez postanowienia
reguł 1, 3b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji
Nomenklatury Scalonej, uwagi 3 do sekcji XVI
oraz brzmienie kodów CN 8521 i 8521 90 00.

Produkt jest zestawem pakowanym do sprzedaży
detalicznej, w którym komponentem nadającym
zestawowi jego zasadniczy charakter jest odtwa-
rzacz DVD/CD.

W rezultacie zestaw jest możliwy do zaklasyfiko-
wania jako urządzenie odtwarzania wideo do
kodu CN 8521 90 00.

3. Analizator sieci, składający się z modułu
analizatora, pamięci przechwytywania oraz
interfejsu do maszyny do automatycznego
przetwarzania danych (ADP), w jednej
obudowie.

Analizator jest przeznaczony do dostarczania
informacji o wydajności sieci poprzez
kontrolę aktywności sieci, dekodowania
wszystkich istotnych protokołów
i generowania ruchu w sieci.

Maszyna ADP nie jest zgłaszana
z analizatorem.

9031 80 39 Klasyfikacja jest wyznaczona przez postanowienia
reguł 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomen-
klatury Scalonej, uwagi 5E) do działu 84, uwagi 1
dodatkowej do działu 90 oraz brzmienie kodów
CN 9031, 9031 80 i 9031 80 39.

Analizator, wykonujący specyficzną funkcję za
pomocą modułu analizatora, jest wyłączony
z pozycji 8471 przez zastosowanie uwagi 5E)
do działu 84.

Analizator jest szczególnie przeznaczony do
analizowania ruchu w sieci, a nie do mierzenia
lub kontrolowania wielkości elektrycznych, zatem
jest wyłączony z pozycji 9030.
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(1) (2) (3)

4. Analizator sieci, składający się z centralnej
magistrali zarządzania, modułu analizatora,
maszyny do automatycznego przetwarzania
danych, monitora i klawiatury, w jednej
obudowie.

Analizator jest przeznaczony do wykony-
wania następujących funkcji:

— analizowania stanu operacyjnego istnieją-
cych sieci i produktów sieci,

— symulowania ruchu i stanów błędów
w istniejących sieciach i produktach sieci,

— generowania ruchu sieci.

9031 80 39 Klasyfikacja jest wyznaczona przez postanowienia
reguł 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomen-
klatury Scalonej, uwagi 5E) do działu 84, uwagi 1
dodatkowej do działu 90 oraz brzmienie kodów
CN 9031, 9031 80 i 9031 80 39.

Analizator, wykonujący specyficzną funkcję za
pomocą modułu analizatora, jest wyłączony
z pozycji 8471 przez zastosowanie uwagi 5E)
do działu 84.

Analizator jest szczególnie przeznaczony do
analizowania ruchu w sieci, a nie do mierzenia
lub kontrolowania wielkości elektrycznych, zatem
jest wyłączony z pozycji 9030.
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