
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 400/2006

z dnia 8 marca 2006 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, 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 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) Właściwym jest zagwarantowanie, że wiążąca informacja
taryfowa wydana przez organy celne państw członkow-
skich odnośnie do klasyfikacji towarów

w Nomenklaturze Scalonej, która nie jest zgodna
z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywo-
ływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy,
zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawia-
jącego 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 8 marca 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 267/2006 (Dz.U. L 47 z 17.2.2006,
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. Zestaw pakowany do sprzedaży detalicznej
składający się z:

— przenośnego urządzenia do cyfrowego
zapisu i odtwarzania dźwięku, zasilanego
baterią, zawierającego w jednej obudowie
następujące komponenty: elektroniczny
system sygnalizacyjny z konwerterem
cyfrowo-analogowym, pamięć flash, przy-
ciski regulacyjne, komorę na baterie,
wtyczkę USB oraz złącze do słuchawek,

— odbiornika radiowego, zasilanego baterią,
ze słuchawkami z kablem przyłącze-
niowym,

— kabla USB,

— CD-ROM oraz

— instrukcji obsługi.

Urządzenie do cyfrowego zapisu
i odtwarzania dźwięku rejestruje dźwięk
w formacie MP3 i może być podłączone do
maszyny do automatycznego przetwarzania
danych poprzez port USB w celu pobrania
lub załadowania danych w formacie MP3 lub
w innych formatach. Może ono także zapi-
sywać głos.

Pojemność pamięci wynosi 128 MB.

Odbiornik radiowy może działać niezależnie.

8520 90 00 Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1, 3b)
i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej oraz brzmienie kodów CN 8520
i 8520 90 00.

Zasadniczy charakter całemu zestawowi nadaje
urządzenie do cyfrowego zapisu i odtwarzania
dźwięku.

2. Przenośne, zasilane baterią, urządzenie
odbiorcze do radiofonii, połączone w tej
samej obudowie z aparaturą do zapisu lub
odtwarzania dźwięku. Zawiera ono następu-
jące elementy:

— pamięć flash,

— mikroprocesor w postaci układów scalo-
nych („chipów”),

— system elektroniczny, włączając wzmac-
niacz częstotliwości akustycznych,

— wyświetlacz LCD,

— tuner radiowy oraz

— przyciski sterujące.

Mikroprocesor jest zaprogramowany do
stosowania formatu MP3.

Urządzenie posiada złącza stereofoniczne dla
słuchawek nagłownych i dousznych oraz
złącze sterowania zdalnego.

Może być podłączone do maszyny do auto-
matycznego przetwarzania danych poprzez
port USB w celu pobrania lub załadowania
danych w formacie MP3 lub w innych
formatach. Może ono także zapisywać głos.

Pojemność pamięci wynosi 128 MB.

8527 13 99 Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1 i 6
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej oraz brzmienie kodów CN 8527,
8527 13 oraz 8527 13 99.

Klasyfikacja oparta jest na brzmieniu pozycji
8527; aparatura odbiorcza do radiofonii,
nawet połączona w tej samej obudowie
z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku.
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(1) (2) (3)

3. Wózek golfowy z napędem silnikowym,
z rurową ramą aluminiową, na kołach,
z siedziskiem do użytku w czasie postoju
oraz z kierownicą. Jest on kierowany przez
pieszego.

Układy sterowania do kierowania wózkiem
golfowym umieszczone są na kierownicy.

Wózek golfowy osiąga maksymalną prędkość
6,5 km/h i jest wyposażony w silnik zasilany
akumulatorem o napięciu 24 V.

Przeznaczony jest do przewożenia jednej
torby z kijami golfowymi.

(Patrz: fotografia) (*)

8704 90 00 Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1 i 6
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej i brzmienie kodów CN 8704 oraz
8704 90 00.

Wózek golfowy jest wyłączony z pozycji 8703,
ponieważ nie może przewozić osób.

Ponadto jest wyłączony z pozycji 8709,
ponieważ nie jest wózkiem typu stosowanego
w zakładach produkcyjnych, magazynach,
portach lub lotniskach, do przewozu towarów
na niewielkie odległości.

Jego wyłączne wykorzystanie jest takie, że jest
to pojazd używany na polach golfowych do
transportu toreb golfowych.

4. Wielofunkcyjne urządzenie pełniące następu-
jące funkcje:

— skanowanie,

— drukowanie laserowe,

— kopiowanie laserowe (proces pośredni).

Urządzenie, wyposażone w kilka kaset
podawania papieru, może reprodukować do
40 stron A4 na minutę.

Urządzenie działa albo samodzielnie (jako
kopiarka), albo w połączeniu z maszyną do
automatycznego przetwarzania danych lub
w sieci komputerowej (jako drukarka, skaner
i kopiarka).

9009 12 00 Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1, 3c)
i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej, uwagę 5E) do działu 84 oraz
brzmienie kodów CN 9009 i 9009 12 00.

Urządzenie to posiada kilka funkcji, z których
żadnej nie uważa się za nadającą produktowi
zasadniczy charakter.

(*) Fotografia ma jedynie charakter informacyjny.
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