
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1172/2008

z dnia 25 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 uzasadnień
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 w terminie wyzna
czonym przez jego przewodniczącego opinii w sprawie
produktu nr 1 określonego w załączonej tabeli.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego
w odniesieniu do produktu nr 2 określonego
w załączonej tabeli,

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 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 25 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. (2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.



ZAŁĄCZNIK

Opis towarów Klasyfikacja
(kod CN) Uzasadnienie

(1) (2) (3)

1. Urządzenie zasilane bateryjnie, składające się
z laserowego systemu odczytu do odtwa
rzania wideo i kolorowego monitora (tak
zwany „przenośny odtwarzacz DVD”). Jego
całkowite wymiary wynoszą (D) 19 × (Sz)
14,2 × (W) 3,7 cm, a masa wynosi 800 g.

Monitor jest urządzeniem typu ciekłokrysta
licznego (LCD) o przekątnej ekranu 21,6 cm
(8,5 cala). Urządzenie może być składane,
a jego monitor obracany.

Urządzenie jest wyposażone we wbudowane
głośniki.

Posiada ono następujące interfejsy:

— gniazda rozszerzające do kart pamięci,

— port USB,

— wejście i wyjście złożonego sygnału wideo,
oraz

— wyjścia słuchawkowe.

Może ono odczytywać nośniki optyczne (na
przykład CD, DVD) oraz nośniki półprzewod
nikowe (na przykład pamięć flash USB),
w różnych formatach audio i wideo.

8528 59 90 Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1 i 6
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej, uwagę 3 do sekcji XVI oraz brzmienie
kodów CN 8528, 8528 59 i 8528 59 90.

Ponieważ urządzenie jest zespołem maszyn
zgodnie z uwagą 3 do sekcji XVI, ma być ono
klasyfikowane tak, jakby składało się jedynie z tej
części składowej, która wykonuje jego podsta
wową funkcję. Biorąc pod uwagę wzór
i koncepcję urządzenia, jego celem jest wyświet
lanie wideo.

Ze względu na rozmiar ekranu, który ułatwia
oglądanie sekwencji wideo przez dłuższy okres,
podstawową funkcją urządzenia jest wyświetlanie
wideo.

Urządzenie ma być zatem klasyfikowane do
kodu CN 8528 59 90 jako monitor kolorowy.

2. Urządzenie zasilane bateryjnie „typu laptop”,
składające się z laserowego systemu odczytu
do odtwarzania wideo i kolorowego monitora
z tunerem telewizyjnym (tak zwany „prze
nośny odtwarzacz DVD”). Jego całkowite
wymiary wynoszą (D) 19,5 × (Sz) 14,9 (W)
× 3,1 cm, a masa wynosi 800 g.

Monitor jest urządzeniem typu ciekłokrysta
licznego (LCD) o przekątnej ekranu 17,8 cm
(7 cali) i może być składany.

Produkt ten jest wyposażony we:

— wbudowane głośniki, oraz

— tuner naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-
T) i analogowy tuner wideo.

Posiada ono następujące interfejsy:

— gniazda rozszerzające do kart pamięci,

— port USB,

— wejście i wyjście złożonego sygnału wideo,
oraz

— wyjścia słuchawkowe.

Może ono odczytywać nośniki optyczne (na
przykład CD, DVD) oraz nośniki półprzewod
nikowe (na przykład pamięć flash USB),
w różnych formatach audio i wideo.

Może być ono także wykorzystywane jako
cyfrowy odbiornik radiowy lub jako odtwa
rzacz do gier wideo.

8528 72 20 Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1, 3 b)
i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury
Scalonej oraz brzmienie kodów CN 8528,
8528 72 i 8528 72 20.

Z powodu obecności tunera telewizyjnego,
produkt ma zasadniczo charakter aparatury
odbiorczej dla telewizji z ekranem, zawierającej
odbiornik radiowy i urządzenie do odtwarzania
wideo.

Możliwość wykorzystania urządzenia jako
odtwarzacza do gier wideo jest drugorzędna,
a więc nie jest uważana za zasadniczy charakter
tego urządzenia.

Urządzenie ma być zatem klasyfikowane do
kodu CN 8528 72 20 jako aparatura odbiorcza
dla telewizji, zawierająca odbiornik radiowy
i urządzenie do odtwarzania wideo.
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