
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1452/2007

z dnia 7 grudnia 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), a 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 7 grudnia 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 Komisji (WE) nr 1352/2007 (Dz.U. L 303
z 21.11.2007, str. 3).

(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. Pierścień obrotowy składający się z dwóch
koncentrycznych pierścieni ze stali kutej,
z których jeden ma nacięte zęby.

Pierścienie mogą się obracać po rozdzie-
leniu ich rzędami stalowych łożysk kulko-
wych.

Stalowy pierścień z zębami zapewnia prze-
niesienie momentu obrotowego.

Produkt ten przeznaczony jest do zamon-
towania w koparce.

8483 90 89 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1.
i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenkla-
tury Scalonej, uwagę 2 (a) do sekcji XVI oraz
brzmienie kodów CN 8483, 8483 90
i 8483 90 89.

Klasyfikacja do pozycji 8431, jako część
koparki, jest wykluczona, ponieważ jako pierś-
cień obrotowy, z uwagi na jego funkcję,
należy do towarów objętych podpozycją
działu 84.

Nie jest uważany za „mechanizmy lub prze-
kładnie zębate” objęte podpozycją 8483 40,
ponieważ składa się z pojedynczego pierś-
cienia zębatego.

Ruch obrotowy, zapewniany przez zęby,
wyznacza funkcję tego produktu i dlatego
pierścień obrotowy ma być klasyfikowany do
podpozycji 8483 90 89, jako oddzielnie
prezentowany element transmisyjny.

2. Trzykołowy pojazd, tzw. „Trike”,
z silnikiem tłokowym wewnętrznego
spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności
1 584 cm3.

Pojazd nie posiada nadwozia i przeznaczony
jest do przewozu dwóch osób.

Wyposażony jest w kierownicę i mechanizm
kierowniczy typu motocyklowego.

Pojazd wyposażony jest także w skrzynię
biegów, posiadającą cztery biegi do przodu
i jeden bieg wsteczny oraz mechanizm
różnicowy.

8703 23 19 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1.
i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenkla-
tury Scalonej oraz brzmienie kodów CN
8703, 8703 23 i 8703 23 19.

Chociaż pojazd kierowany jest za pomocą
kierownicy i ma wygląd motocykla, nie
może być uważany za motocykl objęty
pozycją 8711 z powodu obecności biegu
wstecznego i mechanizmu różnicowego.

Dlatego produkt ma być klasyfikowany jako
pojazd mechaniczny o prostszej konstrukcji,
przeznaczony do przewozu osób, objęty
pozycją 8703 (patrz: Noty wyjaśniające do
HS do pozycji 8703, drugi akapit).
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