
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 652/2007

z dnia 8 czerwca 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 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 8 czerwca 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 580/2007 (Dz.U. L 138 z 30.5.2007,
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. Replika określonego telefonu komórkowego
(tak zwana „atrapa”).

Produkt jest wykonany głównie z tworzywa
sztucznego. Nie zawiera żadnych elementów
elektronicznych.

Jego rozmiar, wygląd i masa są identyczne, jak
cechy charakterystyczne dla określonego
modelu.

Wyposażony jest w przyciski, stwarzające
wrażenie naciskania prawdziwych przycisków.

3926 90 97 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej i brzmienie kodów CN 3926, 3926 90
oraz 3926 90 97.

Produkt jest wykluczony z pozycji 8517
z powodu swojej konstrukcji oraz faktu, iż nie
posiada on funkcji telefonu komórkowego.

Chociaż produkt jest repliką określonego tele-
fonu komórkowego, gdyż wygląda tak samo
i jest wyposażony w przyciski, stwarzające
złudzenie prawdziwego telefonu komórkowego,
nie wykazuje on żadnej innej cechy ani właści-
wości modelu, o którym mowa. Jego głównym
zadaniem jest pokazanie, jak wygląda określony
telefon komórkowy. Dlatego ten produkt jest
wykluczony z pozycji 9023.

Produkt należy klasyfikować według materiału
składowego (tworzywo sztuczne).

2. Tak zwany „samonadmuchujący się materac”,
przeznaczony do stosowania na zewnątrz,
o następujących wymiarach: 185 cm
(długość), 66 cm (szerokość) i 3,8 cm (wyso-
kość).

Zewnętrzna powierzchnia tego artykułu
składa się z materiału włókienniczego
z włókien syntetycznych, powleczonego na
stronie wewnętrznej tworzywem sztucznym.
Zawiera on arkusz z pianki poliuretanowej
z otwartymi komórkami (grubość około 3,5
cm).

Zewnętrzna powierzchnia artykułu zwiększa
tarcie z innymi produktami (na przykład
śpiworem) i jest trwała, odporna na brud,
wilgoć i przebicia.

Posiada on zawór, który wpuszcza powietrze,
gdy materac jest niezrolowany i wypuszcza je,
gdy materac jest zrolowany.

6306 40 00 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej i brzmienie kodów CN 6306
I 6306 40 00.

Ze względu na swoje obiektywne właściwości
(tarcie, odporność na brud, trwałość) oraz fakt,
że jest on przeznaczony do stosowania na
zewnątrz, produkt jest towarem kempingowym.

Jest on wykluczony z działu 94, ponieważ
artykuł jest materacem nadmuchiwanym (patrz:
uwaga 1a) do działu 94).

Produkt należy klasyfikować do podpozycji
6306 40 00 jako towar kempingowy będący
materacem nadmuchiwanym z materiału
włókienniczego.

3. Statek typu „katamaran” przeznaczony do
przewozu osób.

Statek ma długość około 49 m i osiąga pręd-
kość maksymalną 34 węzłów (około 63 kilo-
metrów na godzinę). Może przewozić do 600
pasażerów.

Jest przeznaczony do pływania po rzekach,
ujściach rzek lub wodach przybrzeżnych.
Jednakże jest skonstruowany w taki sposób,
że może on pływać po morzu, ale bez pasa-
żerów.

Nie jest on skonstruowany do przewozu pasa-
żerów na odległość większą niż 20 mil
morskich od brzegu (około 37 kilometrów).

8901 10 90 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej i brzmienie kodów CN 8901, 8901 10
oraz 8901 10 90.

Katamaran jest statkiem przeznaczonym do prze-
wozu pasażerów po rzekach, ujściach rzek
i wodach przybrzeżnych. Ponieważ nie jest skon-
struowany do przewozu pasażerów poza okreś-
loną odległość od brzegu, nie może być statkiem
do „przewozu osób” na morzu. W rezultacie
produkt nie może być uważany za „statek pełno-
morski” (patrz: uwaga dodatkowa 1 do działu
89).
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(1) (2) (3)

4. Model redukcyjny (w skali) kopii stadionu
piłki nożnej, wykonany głównie z tworzywa
sztucznego, na cokole z płyty pilśniowej.

Nie posiada żadnych elementów ruchomych.

9503 00 95 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej i brzmienie kodów CN 9503 00
i 9503 00 95.

Produkt ten nie jest klasyfikowany do pozycji
9023, ponieważ nie jest przeznaczony do
celów pokazowych.

Produkt nie jest klasyfikowany według swojego
materiału składowego, ponieważ jest modelem
redukcyjnym (w skali) do celów rekreacyjnych,
objętym pozycją 9503. Takie modele mogą być
nieruchome lub mogą być przeznaczone
wyłącznie do celów pokazowych, albo wystawo-
wych i nie muszą być przeznaczone do zabawy.
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