
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1142/2008

z dnia 13 listopada 2008 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury 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 wymienionych 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, ustanowionej przez szczególne przepisy
wspólnotowe w celu stosowania środków taryfowych
i innych środków odnoszących się do obrotu towaro
wego.

(3) Na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł towary
opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej
w załączniku powinny być klasyfikowane pod odpowied
nimi kodami CN wskazanymi w kolumnie 2 z przyczyn
określonych w kolumnie 3.

(4) Należy zagwarantować, by wiążąca informacja taryfowa
wydana przez organy celne państw członkowskich
odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze
Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporzą
dzeniem, mogła być nadal stosowana przez osobę, której
udzielono informacji, przez okres trzech miesięcy,
zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawia
jącego Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(5) Komitet Kodeksu Celnego nie wydał opinii w terminie
wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej
w załączniku są klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej
według odpowiedniego kodu CN wskazanego 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 stosowana 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 13 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Opis towarów Klasyfikacja
(kod CN) Uzasadnienie

(1) (2) (3)

Kabel o długości około 250 cm, w rodzaju stoso
wanych wyłącznie z konsolami do gier wideo
objętymi pozycją 9504.

Kabel jest wyposażony na jednym końcu
w specjalnie zaprojektowane złącze do konsoli
do gier wideo oraz w pięć złączy na drugim
końcu, do podłączenia do monitora lub odbior
nika telewizyjnego.

Dane mogą być przekazywane z konsoli do gier
wideo do monitora lub odbiornika telewizyjnego
poprzez kabel i, w zależności od zawartości, dane
te mogą być wizualizowane jako gra wideo, obraz
wideo lub nieruchomy obraz, lub odtwarzane
jako dźwięk.

8544 42 90 Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1 i 6
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej oraz brzmienie kodów CN 8544,
8544 42 i 8544 42 90.

Klasyfikacja do pozycji 9504 jako akcesorium do
konsoli do gier wideo jest wykluczona, ponieważ
pozycja 8544 dostarcza najbardziej szczegóło
wego opisu dotyczącego kabli i innych prze
wodów elektrycznych.

Produkt ten ma być zatem klasyfikowany do
kodu CN 8544 42 90, jako przewód elektryczny
wyposażony w złącza.
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