
JEDNOLITE ZASTOSOWANIE NOMENKLATURY SCALONEJ (CN)

(Klasyfikacja towarów)

(2006/C 106/02)

Noty wyjaśniające przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 10 ust. 1 rozporządzenia 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 notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich (2) wprowadza się następujące
zmiany:

Na str. 338:

8528 Aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do
zapisu, lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; monitory i projektory wideo monitory i
projektory wideo

Wstawić po istniejącym tekście następujący tekst:

„Zgodnie z regułą 3 (c) Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, systemy nadzoru
wideo, składające się z ograniczonej liczby kamer telewizyjnych i jednego monitora wideo, objęte są
niniejszą pozycją, jeśli są pakowane w zestaw do sprzedaży detalicznej.

Elementy składowe takich systemów nadzoru wideo należy klasyfikować oddzielnie, jeśli taki system
nie jest pakowany w zestaw do sprzedaży detalicznej [patrz Noty wyjaśniające do HS do sekcji XVI,
(VII)].”

Na str. 339:

8529 Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej pozycjami od 8525 do 8528

Wstawić następujący tekst:

„Niniejsza pozycja nie obejmuje statywów do stosowania z kamerami i aparatami objętymi pozycją
8525 lub działem 90 (klasyfikacja zgodnie z materiałem składowym).”

Zastąpić podpozycje CN od 8529 90 10 do 8529 90 88 oraz odpowiadający tekst następującym:

„8529 90 40 do
8529 90 95

Pozostałe
Podpozycje te obejmują:

1. tarcze numerowe;

2. bloki strojeniowe;

3. przesłony do kamer telewizyjnych;

4. tzw. adaptery PAL-Secam; są to płytki dekodera (płytki z obwodami drukowanymi
zmontowane z elektrycznymi częściami składowymi), do późniejszego umieszczenia
w odbiornikach telewizyjnych, przeznaczonych do odbioru sygnałów PAL, tak aby
urządzenia te nadawały się do podwójnego odbioru sygnałów PAL/Secam.

Podpozycje te nie obejmują falowodów (klasyfikacja rur zgodnie z materiałem
składowym).”
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 486/2006,
(Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 1).

(2) Dz.U. C 50 z 28.2.2006, str. 1.



Na str. 363

DZIAŁ 90

PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE,
KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA

Wstawić następujący tekst:

„Uwagi ogólne

Niniejszy dział obejmuje jedynie statywy, które są do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą objętą
tym działem [patrz Noty wyjaśniające do HS do niniejszego działu (Uwagi ogólne, III)].

Statywy do stosowania z kamerami i aparatami objętymi niniejszym działem oraz pozycją 8525 należy
klasyfikować zgodnie z materiałem składowym.”
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