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Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich 

(2009/C 272/02) 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia 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 Notach 
wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich ( 2 ) wprowadza się następujące zmiany: 

Na stronie 402: 

9705 00 00 Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anato
miczne, historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etnograficzne lub numizma
tyczne 

Istniejący tekst otrzymuje brzmienie: 

„1) Pozycja ta obejmuje pojazdy mechaniczne: 

— w swoim oryginalnym stanie, bez znacznych zmian podwozia, układu kierowniczego lub 
hamulcowego, silnika itp., 

— co najmniej 30-letnie, oraz 

— modelu lub typu, który nie jest już produkowany. 

Pojazdy mechaniczne uważa się jednak za niemające wartości historycznej lub etnograficznej i są 
wykluczone z niniejszej pozycji, gdy właściwe organy ustanowią, że pojazdy mechaniczne nie 
mogą świadczyć o znacznym postępie w rozwoju ludzkich osiągnięć albo ilustrować pewnego 
okresu takiego rozwoju. 

Pojazdy takie muszą również mieć niezbędne cechy charakterystyczne do włączenia do kolekcji, 
tzn.: 

— są stosunkowo rzadkie, 

— nie są normalnie stosowane do ich oryginalnego celu, 

— są przedmiotem specjalnych transakcji poza normalnym handlem podobnymi artykułami użyt
kowymi, oraz 

— posiadają znaczną wartość. 

2) Obejmuje ona także jako przedmioty kolekcjonerskie, historyczne: 

a) pojazdy mechaniczne, niezależnie od daty ich produkcji, które, co może zostać udowodnione, 
brały udział w wydarzeniu historycznym;
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b) samochody wyścigowe, które, co może zostać udowodnione, zostały zaprojektowane, zbudo
wane i wykorzystane wyłącznie do zawodów i osiągnęły znaczące sportowe sukcesy 
w prestiżowych krajowych lub międzynarodowych wydarzeniach. 

3) Artykuły, w rodzaju stosowanych jako części lub akcesoria do wyżej wzmiankowanych pojazdów, 
klasyfikowane są w tej pozycji, jeśli same w sobie są egzemplarzami kolekcjonerskimi, nawet 
przeznaczone do instalowania w tych pojazdach. 

Dowodem może być odpowiednia dokumentacja, na przykład publikacje informacyjne lub litera
tura specjalistyczna, lub opinie uznanych ekspertów. 

Powyższe Noty wyjaśniające stosuje się, z uwzględnieniem odpowiednich różnic, do motocykli. 

Repliki są zawsze wykluczone (zazwyczaj dział 87).”.
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