
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 731/2010 

z dnia 11 sierpnia 2010 r. 

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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, stanowiącej załącznik do rozporządzenia 
(EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków 
dotyczących klasyfikacji towarów określonych 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono 
Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. 
Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, 
która jest w całości lub w części oparta na Nomenkla
turze scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek 
dodatkowy podpodział i która została ustanowiona 
szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania 
środków taryfowych i innych środków odnoszących się 
do obrotu towarowego. 

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, 
towary opisane w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej 
w załączniku należy klasyfikować do kodów CN wska
zanych w kolumnie 2., na mocy uzasadnień określonych 
w kolumnie 3. tej tabeli. 

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa 
wydana przez organy celne państw członkowskich 
odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze 
scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządze
niem, mogła być nadal przywoływana przez otrzymują
cego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 
12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy 
Kodeks Celny ( 2 ). 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Towary opisane w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej 
w załączniku klasyfikuje się 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 przywoływana 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 11 sierpnia 2010 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Štefan FÜLE 
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. Instalacja obraz-dźwięk składająca się zasad
niczo z następujących części składowych: 

— 10 aparatów do odtwarzania obrazu 
z uniwersalnych dysków wideo (DVD), 

— 10 projektorów wykorzystujących techno
logię wyświetlaczy ciekłokrystalicznych 
(LCD), zdolnych również do wyświetlania 
informacji cyfrowych wygenerowanych 
przez maszyny do automatycznego prze
twarzania danych, 

— 10 pojedynczych głośników z własnym 
źródłem zasilania, zamontowanych w ich 
własnych obudowach, oraz 

— 20 uniwersalnych dysków wideo (DVD) 
zawierających zapisane dzieła „sztuki 
nowoczesnej” w postaci obrazów 
z towarzyszącym dźwiękiem. 

Wygląd aparatów do odtwarzania obrazu 
i dźwięku, projektorów i głośników został 
zmieniony przez artystę tak, aby wyglądały 
one jak dzieło „sztuki nowoczesnej”, bez 
zmieniania ich funkcji. 

Instalacja przedstawiana jest rozmontowana. 

8521 90 00 

8528 69 10 

8518 21 00 

8523 40 51 

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury 
scalonej oraz brzmienie kodów 8521 
i 8521 90 00, 8528, 8528 69 i 8528 69 10, 
8518 i 8518 21 00 i 8523, 8523 40 
i 8523 40 51. 

Klasyfikacja do pozycji 9703 00 00 jako rzeźba 
jest wykluczona, ponieważ żadna z pojedynczych 
części składowych ani cała instalacja, gdy jest 
zmontowana, nie może być uważana za rzeźbę. 
Części składowe zostały nieznacznie zmienione 
przez artystę, ale zmiany te nie zmieniają ich 
początkowej funkcji towarów objętych sekcją 
XVI. Jest to zawartość zapisana na DVD, która 
wraz z częściami składowymi instalacji stanowi 
„nowoczesną sztukę”. 

Instalacja obraz-dźwięk nie jest ani wyrobem 
złożonym, ponieważ składa się ona raczej 
z pojedynczych części składowych, ani towarami 
pakowanymi w zestawy do sprzedaży detalicznej 
w rozumieniu ogólnej reguły 3b). W rezultacie 
części składowe instalacji należy klasyfikować 
oddzielnie. 

Aparaty do odtwarzania obrazu należy więc klasy
fikować do kodu CN 8521 90 00, projektory do 
kodu CN 8528 69 10, głośniki do kodu CN 
8518 21 00 a płyty DVD do kodu 8523 40 51. 

2. Tak zwana „instalacja świetlna” składająca się 
z 6 fluorescencyjnych oświetleniowych lamp 
elektronowych i 6 opraw oświetleniowych 
z tworzyw sztucznych. 

Została ona zaprojektowana przez artystę 
i działa zgodnie z instrukcjami dostarczonymi 
przez artystę. Instalacja jest przeznaczona do 
wyświetlania w galerii, przytwierdzona do 
ściany. 

Oprawy są od siebie oddzielone i są przezna
czone do zamontowania pionowo. 

Lampy elektronowe mają być umieszczone 
w oprawach, dając dwa zmienne odcienie 
bieli. 

Produkt przedstawiany jest rozmontowany. 

9405 10 28 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1., 2a) 
i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury 
scalonej oraz brzmienie kodów CN 9405, 
9405 10 i 9405 10 28. 

Klasyfikacja do pozycji 9703 00 00 jako rzeźba 
jest wykluczona, ponieważ to nie instalacja 
stanowi „dzieło sztuki”, ale wynik przeprowadzo
nych na niej zabiegów (efekt świetlny). 

Klasyfikacja do pozycji 9705 00 00 jest wyklu
czona, ponieważ instalacja nie jest przedmiotem 
kolekcjonerskim o wartości historycznej. Posiada 
ona cechy charakterystyczne opraw oświetlenio
wych objętych pozycją 9405. 

W związku z tym produkt należy klasyfikować do 
kodu CN 9405 10 28 jako oprawy oświetleniowe 
mocowane do ściany.
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