
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1156/2008

z dnia 20 listopada 2008 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, ustanowionej przez szczególne przepisy
wspólnotowe w celu stosowania środków taryfowych
i innych środków odnoszących się do obrotu towaro
wego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł
towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej
w załączniku powinny być klasyfikowane do
kodów CN wskazanych w kolumnie 2, na mocy uzasad
nień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(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 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 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 20 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Opis towarów Klasyfikacja
(kod CN) Uzasadnienie

(1) (2) (3)

1. Urządzenie do rejestrowania, odtwarzania
i wyświetlania nieruchomych obrazów (tzw.
„cyfrowa ramka do zdjęć”), o całkowitych
wymiarach wynoszących 17 × 12,9 ×
12,3 cm, zawierające w jednej obudowie nastę
pujące główne komponenty:

— kolorowy wyświetlacz typu ciekłokrysta
licznego (LCD) o przekątnej ekranu wyno
szącej 13 cm (5,1 cala) i rozdzielczości
320 × 240 pikseli,

— gniazdo na moduł identyfikacji abonenta
(karta SIM),

— interfejs na podczerwień,

— pamięć wewnętrzną, oraz

— przyciski regulacyjne.

Obrazy są przekazywane do pamięci
wewnętrznej urządzenia z urządzenia kompa
tybilnego (np. telefonu komórkowego,
maszyny do automatycznego przetwarzania
danych lub cyfrowego aparatu fotograficznego)
poprzez sygnał podczerwieni lub przy użyciu
karty SIM za pomocą usługi wiadomości
multimedialnych (MMS).

Obrazy można również przekazywać
z urządzenia poprzez sygnał podczerwieni do
urządzenia kompatybilnego.

Urządzenie obsługuje formaty JPEG i GIF
o maksymalnej rozdzielczości 1 024 × 728
pikseli.

Obrazy można wyświetlać pojedynczo lub
w trybie pokazu slajdów.

W pamięci wewnętrznej urządzenia można
przechowywać do 50 obrazów.

8528 59 90 Klasyfikacja określona na podstawie ogólnych
reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej nr 1
i 6, na podstawie uwagi 3 do sekcji XVI oraz
na podstawie opisu kodów CN 8528, 8528 59
i 8528 59 90.

Ponieważ urządzenie jest wielofunkcyjne zgodnie
z uwagą 3 do sekcji XVI, należy sklasyfikować je
tak, jakby składało się jedynie z tego kompo
nentu, który spełnia jego podstawową funkcję.

Biorąc pod uwagę możliwość wyświetlania
obrazów, należy uznać, że podstawową funkcją
urządzenia jest funkcja monitora, która stanowi
specyficzną funkcję określoną w pozycji 8528.

Fakt, iż sygnały nie są wyświetlane bezpośrednio
z zewnętrznych źródeł, nie wyklucza klasyfikacji
do pozycji 8528, ponieważ monitory objęte tą
pozycją mogą posiadać możliwość odbioru
różnych sygnałów z różnych źródeł (zob.
również noty wyjaśniające do Systemu Zharmo
nizowanego do pozycji 8528, akapit trzeci).

W związku z tym urządzenie należy sklasyfi
kować pod kodem CN 8528 59 90 jako monitor
kolorowy.
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(1) (2) (3)

2. Urządzenie do rejestrowania, odtwarzania
i wyświetlania nieruchomych obrazów
i obrazów wideo, jak również do rejestrowania
i odtwarzania dźwięku (tzw. „cyfrowa ramka
multimedialna”), o całkowitych wymiarach
wynoszących 33 × 24,1 × 4,1 cm, zawierające
w jednej obudowie następujące główne
komponenty:

— kolorowy wyświetlacz typu ciekłokrysta
licznego (LCD) o przekątnej ekranu wyno
szącej 25,4 cm (10 cali) i rozdzielczości
800 × 480 pikseli,

— pamięć wewnętrzną o pojemności 128
MB,

— gniazda kart pamięci,

— wbudowane głośniki,

— dwa interfejsy USB, oraz

— przyciski regulacyjne.

Urządzenie obsługuje następujące formaty
danych:

— audio: MP3,

— nieruchome obrazy: JPEG, GIF,

— wideo: MPEG1, MPEG4, MOV, AVI.

Do gniazd kart pamięci można podłączać
różne rodzaje półprzewodnikowych urządzeń
pamięci trwałej.

Obrazy można wyświetlać pojedynczo,
w trybie pokazu slajdów lub w trybie miniatur.

Urządzenie można podłączyć do urządzenia
kompatybilnego, np. cyfrowego aparatu foto
graficznego, drukarki lub maszyny do automa
tycznego przetwarzania danych.

8528 59 90 Klasyfikacja określona na podstawie ogólnych
reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej nr 1
i 6, na podstawie uwagi 3 do sekcji XVI oraz
na podstawie opisu kodów CN 8528, 8528 59
i 8528 59 90.

Ponieważ urządzenie jest wielofunkcyjne zgodnie
z uwagą 3 do sekcji XVI, należy sklasyfikować je
tak, jakby składało się jedynie z tego kompo
nentu, który spełnia jego podstawową funkcję.

Z uwagi na jego wzór i koncepcję urządzenie jest
przeznaczone do wyświetlania obrazów nierucho
mych i obrazów wideo. Rejestrowanie obrazów
nieruchomych i obrazów wideo należy uznać za
drugorzędną funkcję urządzenia. W związku
z tym należy uznać, że jego podstawową funkcją
jest funkcja monitora, która stanowi specyficzną
funkcję określoną w pozycji 8528.

Fakt, iż sygnały nie są wyświetlane bezpośrednio
z zewnętrznych źródeł, nie wyklucza klasyfikacji
do pozycji 8528, ponieważ monitory objęte tą
pozycją mogą posiadać możliwość odbioru
różnych sygnałów z różnych źródeł (zob.
również noty wyjaśniające do Systemu Zharmo
nizowanego do pozycji 8528, akapit trzeci).

W związku z tym urządzenie należy sklasyfi
kować pod kodem CN 8528 59 90 jako monitor
kolorowy.
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