
Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

(2007/C 248/05)

Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a), akapit drugi, 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 stronie 296 wstawić następujący tekst:

„7318 11 00 Wkręty do podkładów

Wkręty do podkładów są specyficznym rodzajem wkrętów do drewna bez rowka, które
mają sześciokątny lub kwadratowy łeb i mogą posiadać przymocowaną nakładkę.

Istnieją dwa typy wkrętów do podkładów:

— wkręty stosowane do przytwierdzania torów kolejowych do drewnianych podkładów,
które w zasadzie są wielkimi wkrętami do drewna (patrz przykład A);

— wkręty stosowane do montażu krokwi i podobnej ciężkiej stolarki budowlanej, które ze
względu na swoje zastosowanie mają średnicę trzonu większą niż 5 mm (patrz przy-
kład B).

Przykład A Przykład B”

Na stronie 337 wstawić następujący tekst:

„8525 80 30 Kamery i aparaty cyfrowe

Cyfrowe aparaty objęte tą podpozycją mają zawsze możliwość rejestrowania nieruchomych
obrazów, albo na nośniku pamięci wewnętrznej, albo na nośniku wymiennym.

Większość aparatów objętych tą podpozycją ma konstrukcję tradycyjnego aparatu fotogra-
ficznego i nie posiada składanego wizjera.

Aparaty te mogą również posiadać możliwość utrwalania wideo, aby rejestrować sekwencje
wideo. Aparaty pozostają klasyfikowane w tej podpozycji, o ile nie są zdolne, wykorzys-
tując maksymalną pojemność pamięci, do rejestrowania w jakości 800 × 600 pikseli (lub
wyższej), przy 23 kadrach na sekundę, co najmniej 30 minut pojedynczej sekwencji wideo.
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 733/2007 (Dz.U. L 169 z
29.6.2007, str. 1).

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



W porównaniu z rejestrującymi kamerami wideo objętymi podpozycjami 8525 80 91 i
8525 80 99, wiele aparatów cyfrowych (gdy działają jako kamery wideo), nie posiada
funkcji zoomu optycznego podczas rejestrowania wideo. Bez względu na pojemność
pamięci, niektóre aparaty kończą automatycznie rejestrowanie wideo po pewnym okresie
czasu rejestrowanie wideo.

8525 80 91
oraz
8525 80 99 Rejestrujące kamery wideo

Rejestrujące kamery wideo objęte tymi podpozycjami są zawsze zdolne do rejestrowania
sekwencji wideo, albo na nośniku pamięci wewnętrznej, albo na nośniku wymiennym.

Na ogół, rejestrujące kamery wideo objęte tymi podpozycjami mają konstrukcję, która
różni się od aparatów cyfrowych objętych podpozycją 8525 80 30. Często mają one skła-
dany wizjer i prezentowane są często razem z pilotem zdalnego sterowania. Zawsze posia-
dają one funkcję zoomu optycznego podczas rejestrowania wideo.

Te rejestrujące kamery wideo mogą również posiadać zdolność rejestrowania nieruchomych
obrazów.

Aparaty cyfrowe są wykluczone z tych podpozycji, jeżeli nie są zdatne, przy wykorzystaniu
największej pojemności pamięci, do rejestrowania w jakości 800 × 600 pikseli (lub
wyższej), przy 23 kadrach na sekundę (lub wyższej), co najmniej 30 minut pojedynczej
sekwencji wideo.”
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