
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 216/2006

z dnia 8 lutego 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2184/97 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury 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) Klasyfikacja systemu wideokonferencyjnego składającego
się z różnych elementów, włączając dwie dyskietki insta-
lacyjne, w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2184/97
z dnia 3 listopada 1997 r. dotyczącym klasyfikacji
niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej (2)
doprowadziła do klasyfikacji systemu wideokonferencyj-
nego do kodu CN 8517 50 90 oraz dwóch dyskietek
instalacyjnych do kodu CN 8524 91 10. W związku
z tym, że uwaga 6 do działu 85 Nomenklatury Scalonej
została zmieniona z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.
oraz ze względu na fakt, że Komitet Systemu Zharmo-

nizowanego w październiku 2004 r. uzgodnił interpre-
tację tej uwagi, rozporządzenie (WE) nr 2184/97 uważa
się za nieprawidłowe.

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 2184/97.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Punkt 4 w tabeli zamieszczonej w Załączniku do rozporzą-
dzenia (WE) nr 2184/97 zastępuje się tekstem zamieszczonym
w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

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 8 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2175/2005 (Dz.U. L 347 z 30.12.2005,
str. 9).

(2) Dz.U. L 299 z 4.11.1997, str. 6.



ZAŁĄCZNIK

Opis towarów Klasyfikacja
(Kod CN) Uzasadnienie

(1) (2) (3)

Zestaw pakowany do sprzedaży detalicznej skła-
dający się z:

— jednostki audio wraz ze słuchawką telefo-
niczną,

— karty telekomunikacyjnej,

— kamery wideo z możliwością podłączenia do
maszyny do automatycznego przetwarzania
danych,

— jednostki połączenia sieciowego, oraz

— dwóch dyskietek z oprogramowaniem do
aplikacji wideotelefonii.

Zestaw umożliwia maszynie do automatycznego
przetwarzania danych wykonywanie dodatkowej
funkcji (wideotelefonia).

8517 50 90 Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1, 3b)
i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej oraz brzmienie kodów CN 8517,
8517 50 i 8517 50 90.

Zasadniczy charakter nadaje zestawowi apara-
tura telekomunikacyjna (jednostka audio i karta
telekomunikacyjna).
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