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KOMISJA

JEDNOLITE ZASTOSOWANIE NOMENKLATURY SCALONEJ (CN)

(Klasyfikacja towarów)

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)

(2007/C 74/01)

W Notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich (2) wprowadza się następujące
zmiany:

Na str. 354

8703 Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo
do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami
osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi

Wstawia się następujący tekst:

„Niniejsza pozycja obejmuje »pojazdy wielofunkcyjne«, takie jak pojazdy mechaniczne,
które mogą przewozić zarówno osoby, jak i towary.

1. Typu pickup:

Ten typ pojazdu posiada zazwyczaj więcej niż jeden rząd siedzeń i tworzą go dwie
oddzielne przestrzenie, mianowicie zamknięta kabina do przewozu osób i otwarta lub
zakryta powierzchnia do transportu towarów.

Jednakże takie pojazdy mają być klasyfikowane do pozycji 8704, jeżeli maksymalna
wewnętrzna długość podłogi powierzchni do transportu towarów jest większa niż 50 %
długości rozstawu osi pojazdu lub, jeżeli posiadają one więcej niż dwie osie.

2. Typu wan:

Pojazd typu wan z więcej niż jednym rzędem siedzeń musi spełniać wskazania podane
w Notach wyjaśniających HS do pozycji 8703.

Jednakże pojazd typu wan z jednym rzędem siedzeń i nieposiadający żadnych stałych
punktów ich kotwiczenia oraz urządzeń do instalowania siedzeń i bez wyposażenia
bezpieczeństwa, znajdujących się w tylnej części pojazdu, ma być klasyfikowany do
pozycji 8704 nawet, jeśli posiada stałą płytę lub przegrodę pomiędzy przestrzenią dla
osób a powierzchnią ładunkową lub okna w panelach bocznych.”
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987 r., str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 129/2007
(Dz.U. L 56 z 23.2.2007, str. 1).

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



Na str. 354

8704 Pojazdy samochodowe do transportu towarowego

Wstawia się następujący tekst przed istniejącym:

„Mają zastosowanie Noty wyjaśniające do pozycji 8703, uwzględniając istniejące różnice.”

Na stronie 376 wstawia się następujący tekst:

„9506 69 90 Pozostałe
Podpozycja ta obejmuje »piłki do żonglowania« wszelkiego rozmiaru, wzoru i masy,
zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.”
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