
Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Wspólnot Europejskich 

(2010/C 48/03) 

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 355 

8531 90 85 Pozostałe 

Dotychczasowy tekst otrzymuje brzmienie: 

„Niniejsza podpozycja obejmuje etykiety przeciwkradzieżowe (takie jak te, składające się z diody 
i anteny, tak zwane »etykiety mikrofalowe« lub te, składające się z obwodu microchipowo-rezonanso
wego, tak zwane »etykiety z podziałem częstotliwości«), przytwierdzone do towarów, które 
w momencie, gdy wchodzą w zasięg pola sygnału systemu alarmu przeciwwłamaniowego, zainstalo
wanego przy wyjściu ze sklepu, w rodzaju objętych podpozycją 8531 10, oddziałują na elektronikę 
odbiorczą systemu i wywołują alarm. 

Niniejsza podpozycja obejmuje również etykiety, które łączą dwie różne technologie, takie jak magne
toakustyczną z mikrofalami lub magnetoakustyczną z częstotliwością radiową. 

Podpozycja ta nie obejmuje jednak: 

— etykiet składających się z drutu, paska lub połączenia dwóch pasków, tak zwanych »etykiet magne
tycznych« lub »etykiet magnetoakustycznych«, z materiałów magnetycznych przeznaczonych do 
stosowania w strefie kontroli systemu elektronicznego nadzoru towarów (Electronic Article Surveil
lance, EAS) (pozycja 8505), 

— etykiet, które mają wbudowany co najmniej jeden elektroniczny układ scalony w postaci chipów 
i anteny, ale bez żadnych innych, czynnych lub biernych elementów obwodu (»karty inteligentne«), 
tak zwanych etykiet »identyfikacji za pomocą fal radiowych« (Radio-Frequency Identification, RFID) 
(podpozycja 8523 52), 

— etykiet zawierających co najmniej jeden elektroniczny układ scalony w postaci chipów 
z wbudowaną anteną i z co najmniej jednym kondensatorem, ale bez żadnych innych, czynnych 
lub biernych elementów obwodu (podpozycja 8523 59), 

— etykiet w postaci obwodu drukowanego (zob. uwaga 5 do działu 85), tak zwanych »etykiet 
radiowych« (pozycja 8534 00).”
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( 1 ) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. C 133 z 30.5.2008, s. 1.


