
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 241/2006

z dnia 10 lutego 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1004/2001 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 kolorowego ekranu plazmowego
z dyskietkami instalacyjnymi w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 1004/2001 z dnia 22 maja 2001 r. dotyczącym
klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury
Scalonej (2) doprowadziła do klasyfikacji ekranu plazmo-
wego do kodu CN 8528 21 90 oraz dyskietek instalacyj-
nych do kodu CN 8524 91 00. 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 Zharmonizowa-
nego w październiku 2004 r. uzgodnił interpretację tej

uwagi, rozporządzenie (WE) nr 1004/2001 uważa się za
nieprawidłowe.

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1004/2001.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Drugą pozycję tabeli zamieszczonej w Załączniku do rozporzą-
dzenia (WE) nr 1004/2001 zastępuje się tekstem zamie-
szczonym 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 10 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 140 z 24.5.2001, str. 8.



ZAŁĄCZNIK

Opis towarów Klasyfikacja
(kod CN) Uzasadnienie

(1) (2) (3)

Zestaw pakowany do sprzedaży deta-
licznej składający się z monitora kolo-
rowego, zacisków do kabli, przewodu
zasilającego, zdalnego sterownika (zasi-
lanego dwiema bateriami), podręcznika
użytkownika oraz dyskietek instalacyj-
nych.

Monitor jest typu plazmowego,
o przekątnej ekranu 105,6 cm
(wymiary całkowite 103,5 cm (szero-
kość) × 64 cm (wysokość) × 15 cm
(głębokość)), o rozdzielczości 852 ×
480 pikseli i z dwoma wewnętrznymi
głośnikami. Monitor posiada następu-
jące interfejsy:

— trzy złącza wejścia wizyjnego
(złożony sygnał wideo),

— złącze wejścia danych
(VGA-SVGA),

— złącze wejścia audio, oraz

— złącze kontrolne.

Różne interfejsy umożliwiają monito-
rowi pokazywanie w kolorze zarówno
danych otrzymanych z maszyn auto-
matycznego przetwarzania danych, jak
i nieruchomych lub ruchomych
obrazów z aparatury wideo do zapisu
lub odtwarzania, odtwarzacza DVD,
kamery wideo itp.

8528 21 90 Klasyfikacja jest wyznaczona przez
reguły 1, 3b) i 6 Ogólnych reguł inter-
pretacji Nomenklatury Scalonej oraz
brzmienie kodów CN 8528, 8528 21
i 8528 21 90.

Zasadniczy charakter nadaje zestawowi
monitor.

Produkt nie może być klasyfikowany
do podpozycji 8471 60, ponieważ
może odtwarzać kolorowe obrazy ze
złożonego sygnału wideo (patrz: Noty
wyjaśniające HS do pozycji 8471,
pkt (I) (D) (1)).

Podobnie produkt nie może być klasy-
fikowany do pozycji 8531, ponieważ
jego funkcją nie jest dostarczanie
wskazań wizualnych do celów sygnali-
zacyjnych (patrz: Noty wyjaśniające HS
do pozycji 8531, punkt (D)).
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