
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 166/2007

z dnia 16 lutego 2007 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 konieczne jest przyjęcie środków dotyczących
klasyfikacji towarów określonych w załączniku do niniej-
szego rozporządzenia.

(2) Rozporządzenie (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) Właściwe jest zapewnienie, że wiążąca informacja tary-
fowa wydana przez organy celne państw członkowskich
odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze
Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporzą-
dzeniem, może być nadal przywoływana przez otrzymu-
jącego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12
ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia
12 października 1992 r. ustanawiającego 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. tej tabeli.

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 16 lutego 2007 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 1930/2006 (Dz.U. L 406 z 30.12.2006,
str. 9).

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).



ZAŁĄCZNIK

Opis towarów Klasyfikacja
(kod CN) Uzasadnienie

(1) (2) (3)

1. Zestaw artykułów toaletowych pakowany do
sprzedaży detalicznej, składający się z:

— kubka,

— mydelniczki,

— cylindrycznego pojemnika na szczoteczki do
zębów, oraz

— dozownika na mydło w płynie.

Dozownik na mydło w płynie składa się
z pojemnika ceramicznego wyposażonego
w pompkę z tworzywa sztucznego. Pozostałe
artykuły wykonane są z ceramiki.

Wszystkie artykuły posiadają ten sam wzór.

Są one do użytku jako artykuły toaletowe.

(Patrz: fotografia) (*)

6912 00 50 Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1, 3b)
i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej oraz brzmienie kodów CN 6912 00
i 6912 00 50.

Artykuły toaletowe, jak przedstawiono, stanowią
zestaw w znaczeniu ogólnej reguły interpretacji
3 b).

Zestaw ma być klasyfikowany według materiału
(ceramika), który nadaje mu jego zasadniczy
charakter.

2. Artykuł składający się z:

— deski sedesowej z tworzywa sztucznego
z pokrywą,

— ruchomego, elektromechanicznego spryski-
wacza, oraz

— urządzenia elektrotermicznego.

Produkt spełnia kilka funkcji, takich jak:
podgrzewanie wody, rozpylanie wody
i suszenie powierzchni.

8516 79 70 Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1, 3c)
i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej oraz brzmienie kodów CN 8516,
8516 79 i 8516 79 70.

Produkt jest artykułem złożonym, składającym się
z różnych elementów. Każda część składowa jest
możliwa do zaklasyfikowania do różnych pozycji
(jako artykuły sanitarne z tworzywa sztucznego do
pozycji 3922; jako elektromechaniczny sprysku-
jący sprzęt gospodarstwa domowego do pozycji
8509 oraz jako urządzenie elektrotermiczne do
pozycji 8516).

Żaden z elementów nie nadaje produktowi jego
zasadniczego charakteru.

Produkt jest zatem możliwy do zaklasyfikowania
zgodnie z ORI 3c) do pozycji 8516 (w kolejności
numerycznej ostatnia z pozycji możliwych do
zastosowania).

3. Aparat składający się z:

— odbiornika radiowego AM/FM,

— siedmiokanałowej sekcji wzmacniacza,

— cyfrowego procesora dźwięku,

— konwertera przetwornika wideo, oraz

— pilota zdalnego sterowania.

Produkt ten przeznaczony jest do zapewniania
w domu rozrywki audio i wideo.

Urządzenie jest zdolne do odbierania sygnałów
z różnych źródeł (np. odtwarzacza DVD,
odbiornika satelitarnego, odtwarzacza kaseto-
wego, urządzenia wideo do zapisu).

Sygnały dźwiękowe mogą być dekodowane
i przesyłane do przetworników cyfrowych/
analogowych przed ich wzmocnieniem.

Sygnały wideo są synchronizowane z sygnałem
dźwiękowym. Mogą być one również wzmoc-
nione w celu dostarczenia lepszej jakości
obrazu.

8527 99 00 Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1 i 6
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej, uwagę 3 do sekcji XVI oraz brzmienie
kodów CN 8527 i 8527 99.

W rozumieniu uwagi 3 do sekcji XVI, elementem,
który zapewnia główną funkcję złożonej maszyny,
jest odbiornik radiowy.

Wzmocnienie i przetwarzanie dźwięku oraz
synchronizacja i wzmocnienie wideo uważane są
za funkcje drugorzędne w porównaniu do odbioru
radiofonicznego.

W konsekwencji ta złożona maszyna jest możliwa
do zaklasyfikowania jako aparatura odbiorcza do
radiofonii do kodu CN 8527 99 00.
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(1) (2) (3)

4. Nowy, trójkołowy pojazd mechaniczny
z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania
o zapłonie samoczynnym oraz
o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej
ponad 20 t.

Pojazd składa się z podwozia samochodowego
z zainstalowaną kabiną.

Podczas zgłoszenia nie ma zainstalowanych
transportowych maszyn budowlanych lub
maszyn rolniczych.

8704 23 91 Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1 i 6
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej, uwagę 3 do działu 87 oraz brzmienie
kodów CN 8704, 8704 23 i 8704 23 91.

Podwozie samochodowe z zainstalowaną kabiną,
na którym można zamontować różnego rodzaju
transportowe maszyny budowlane lub maszyny
rolnicze (nietworzące integralnego urządzenia
mechanicznego), nie może być klasyfikowane
w dziale 84.

Zgodnie z uwagą 3 do działu 87 jest ono klasyfi-
kowane do pozycji 8704.

Patrz także Noty wyjaśniające do HS dla pozycji
8432, 8704 i 8705.

5. Nowy, trójkołowy pojazd mechaniczny
z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania
o zapłonie samoczynnym oraz
o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej
ponad 20 t.

Pojazd składa się z podwozia samochodowego
z zainstalowaną kabiną. Do celów rolniczych na
podwoziu zamontowany jest roztrząsacz do
substancji stałych (maszyna robocza).

Pojazd może również jeździć po drogach
publicznych.

8705 90 90 Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1 i 6
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej oraz brzmienie kodów CN 8705,
8705 90 i 8705 90 90.

Pojazd ten nie jest samobieżną maszyną kołową
objętą pozycją 8432, ponieważ na podwoziu
samochodowym można zamontować kilka
rodzajów maszyn roboczych.

Pojazd ten jest uważany za pojazd mechaniczny
specjalnego przeznaczenia w rozumieniu pozycji
8705, ponieważ podwozie samochodowe
z zainstalowaną kabiną oraz maszyna robocza
nie tworzą integralnego urządzenia mechanicz-
nego.

Patrz także: Noty wyjaśniające do HS dla pozycji
8432 i 8705.

(*) Fotografia ma charakter wyłącznie informacyjny.
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