
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1655/2005

z dnia 10 października 2005 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

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 Nomenkla-
tury Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG)
nr 2658/87 konieczne 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 i innych środków odnoszących się do obrotu
towarowego.

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

(4) Właściwe 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) 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

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 10 października 2005 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji

PLL 266/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.10.2005

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 493/2005, (Dz.U. L 82 z 31.3.2005,
str. 1).

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europej-
skiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).



ZAŁĄCZNIK

Opis towarów Klasyfikacja
(kod CN) Uzasadnienie

(1) (2) (3)

1. Niezmontowany produkt w postaci szklarni
o zmniejszonej wielkości, tzw. „miniszklarnia”,
o wymiarach ok. 50 cm (długość), 24 cm (szero-
kość) i 25 cm (wysokość).

Rama jest wykonana z drewna, podłoga jest
w postaci metalowej kraty, a element zamykający
jest wykonany z tworzywa sztucznego.

Po zmontowaniu górna część „miniszklarni” może
być otwierana.

(Patrz: fotografia A) (*)

4421 90 98 Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1,
2a, 3b i 6 Ogólnych reguł interpretacji
Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie
kodów CN 4421, 4421 90 i 4421 90 98.

Zasadniczy charakter nadają produktowi
elementy konstrukcyjne (drewniana rama).

Ze względu na rozmiary nie może być on
uznany za budynek prefabrykowany objęty
pozycją 9406.

2. Łączona chłodziarko-zamrażarka domowa, o pojem-
ności 579 litrów, wyposażona w dwie pary oddziel-
nych drzwi zewnętrznych.

Całkowite wymiary wynoszą: 180,8 cm (wysokość),
92,5 (szerokość) i 81,6 cm (głębokość). Masa
wynosi 112 kg.

Pojemność chłodziarki wynosi 368 litrów,
a pojemność zamrażarki 211 litrów.

Chłodziarka posiada półki ze szkła hartowanego,
dwie szuflady do przechowywania warzyw oraz na
wewnętrznej stronie drzwi miejsce do przechowy-
wania butelek itp.

Zamrażarka ma trzy szuflady.

8418 10 91 Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły
1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomen-
klatury Scalonej oraz brzmienie kodów
CN 8418, 8418 10 i 8418 10 91.

Podpozycja 8418 10 obejmuje wszystkie
łączone chłodziarko-zamrażarki wyposażone
w oddzielne drzwi zewnętrzne, nawet
domowe.

3. Zestaw pakowany do sprzedaży detalicznej, zawie-
rający:

— kamerę telewizyjną w obudowie w postaci cegły
z tworzywa sztucznego,

— zestaw utworzony z cegieł i części do łączenia
z tworzywa sztucznego, oraz

— CD-ROM.

Kamera nie może przechowywać obrazów, ale prze-
kazuje je do maszyny do automatycznego przetwa-
rzania danych poprzez kabel USB.

Zestaw cegieł i części do łączenia jest wykorzysty-
wany do zbudowania trójnogu.

CD-ROM zawiera nagrane programy, dane, pliki
wizyjne i dźwiękowe.

8525 30 90 Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1,
3b i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomen-
klatury Scalonej oraz brzmienie kodów
CN 8525, 8525 30 i 8525 30 90.

Pomimo że zestaw jest przeznaczony dla
dzieci, nie może być on klasyfikowany jako
zabawka z pozycji 9503, ponieważ zasad-
niczy charakter zestawowi jest nadawany
przez kamerę objętą pozycją 8525.
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(1) (2) (3)

4. Tekturowa książka – układanka dla dzieci, składająca
się z 16 stronic.

Osiem stronic (po lewej stronie) zawiera opowia-
danie dla dzieci i związaną z nim ilustrację.

Siedem stronic (po prawej stronie) zawiera ukła-
dankę (puzzle), składającą się z 9 elementów, odtwa-
rzającą kolorową ilustrację z odpowiadającej stro-
nicy.

Ostatnia stronica zawiera wyłącznie ilustrację.

9503 60 90 Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1,
3b i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomen-
klatury Scalonej oraz brzmienie kodów
CN 9503, 9503 60 i 9503 60 90.

Klasyfikacja jako drukowanej książki objętej
pozycją 4901 lub jako obrazkowej książki
dla dzieci objętej pozycją 4903 jest wyklu-
czona, ponieważ tekst i obrazki mają dla
układanek pomocniczą funkcję.

Zasadniczy charakter nadają produktowi
układanki (puzzle), a zatem jest on klasyfiko-
wany jako układanki do pozycji 9503.

(*) Fotografia ma jedynie charakter informacyjny.

A.
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