
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 324/2007

z dnia 23 marca 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 dotyczą-
cych klasyfikacji towarów, określonych w załączniku do
niniejszego 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 23 marca 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 129/2007 (Dz.U. L 56 z 23.2.2007,
str. 1).

(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. Trzy artykuły, pakowane razem do sprzedaży
detalicznej, obejmujące:

Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1 i 6
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej.

Te trzy artykuły nie mogą być uważane za
„towary pakowane w zestawy do sprzedaży deta-
licznej” w rozumieniu Ogólnej reguły 3 b),
ponieważ wzięte razem nie spełniają określonych
potrzeb, ani nie służą do wykonywania specy-
ficznej czynności.

a) torbę z folii z przezroczystego tworzywa
sztucznego z tekstylnym uchwytem
i zapięciem na rzep;

4202 22 10 Klasyfikacja jest wyznaczona brzmieniem kodów
CN 4202, 4202 22 i 4202 22 10.

Ten artykuł nie może być klasyfikowany do
działu 95, ponieważ uwaga 1 d) do działu 95
wyraźnie wyłącza torby sportowe lub pozostałe
pojemniki, objęte pozycjami 4202, 4303 lub
4304.

b) książkę dla dzieci w tekturowej okładce,
składającą się z szesnastostronicowego
narracyjnego opowiadania, ilustrowanego
kolorowymi obrazkami na każdej stronie;

4901 99 00 Klasyfikacja jest wyznaczona brzmieniem kodów
CN 4901 i 4901 99 00.

Ten artykuł nie jest książką obrazkową dla dzieci,
objętą pozycją 4903, ponieważ jest napisany
w postaci ciągłej narracji. Jest klasyfikowany
jako książka na podstawie drukowanego tekstu.

c) lalkę przedstawiającą ludzką postać,
ubraną w strój odpowiadający opowia-
daniu opisanemu w książce. Lalka nie
jest przymocowana do książki, a zatem
zabawa nią jest możliwa bez używania
książki.

9503 00 21 Klasyfikacja jest wyznaczona brzmieniem kodów
CN 9503 00 i 9503 00 21.

2. Ręczne, zasilane na baterie urządzenie elek-
troniczne dla jednego gracza, w obudowie
z tworzywa sztucznego z ekranem LCD
oraz przyciskami do wprowadzania.

Produkt ma wbudowanych więcej niż jeden
milion gier układanki SUDOKU i ma różne
poziomy trudności.

Ekran wyświetla siatkę dziewięciu pól, każde
w układzie komórek 3 × 3. Każde pole musi
zostać wypełnione tak, aby każdy rząd,
kolumna i pole w układzie komórek 3 × 3
zawierało wyłącznie jeden raz cyfry od
1 do 9.

Urządzenie zawiera funkcję czasu, która
między innymi pokazuje czas spędzony na
grze.

9504 90 90 Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1 i 6
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej oraz brzmienie kodów CN 9504,
9504 90 i 9504 90 90.

Produkt jest grą tylko dla jednego gracza. Posiada
on wyświetlacz elektroniczny, który rzuca
wyzwanie sprawności umysłowej gracza.

Ze względu na jego charakterystyczne cechy
fizyczne (urządzenie elektroniczne) oraz
z powodu elementu współzawodnictwa (na przy-
kład rywalizacja z fikcyjnym przeciwnikiem), jest
on więcej niż układanką lub zabawką objętą
pozycją 9503.

Zatem ten produkt ma być klasyfikowany jako
gra sprawnościowa do pozycji 9504.
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