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Zgodnie z artykułem 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 354: 

8528 71 11 
do 
8528 71 19 

Tunery wideo 

Dotychczasowy tekst otrzymuje brzmienie: 

„Niniejsze podpozycje obejmują aparaturę zawierającą tuner wideo, który przekształca sygnały telewi
zyjne wysokiej częstotliwości na sygnały, które mogą być wykorzystywane przez aparaturę do zapisu 
lub odtwarzania obrazu lub przez monitory. 

Urządzenia te zawierają obwody wybierania, które pozwalają na dostrojenie na określony kanał lub do 
określonej częstotliwości fali nośnej, oraz obwody demodulacji. Urządzenia te mogą być także wypo
sażone w urządzenia dekodujące (kolor) lub w separatorowe zespoły obwodów elektrycznych do 
synchronizacji. Urządzenia te zazwyczaj przeznaczone są do działania z pojedynczą lub zbiorczą 
anteną (przesył kablem wysokiej częstotliwości). 

Sygnał wyjściowy może być wykorzystany jako sygnał wejściowy do monitorów lub do urządzeń do 
zapisu lub odtwarzania. Składa się on z oryginalnego sygnału kamery (tj. niemodulowanego do celów 
nadawczych). 

Analogowe tunery wideo w rozumieniu tych podpozycji mogą mieć postać modułów zawierających 
przynajmniej obwody częstotliwości radiowych (blok RF), obwody pośredniej częstotliwości (blok IF) 
i obwody demodulacyjne (blok DEM) z oddzielnymi wyjściami sygnału audio i całkowitego sygnału 
wizyjnego (CVBS). 

Cyfrowe tunery wideo w rozumieniu tych podpozycji mogą mieć postać modułów zawierających 
przynajmniej blok RF, blok IF, blok DEM i dekoder MPEG do telewizji cyfrowej z oddzielnymi 
wyjściami sygnału audio i cyfrowego sygnału wizyjnego.
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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.



Moduły zawierające komponent zarówno analogowego, jak i cyfrowego tunera wideo objęte są niniej
szymi podpozycjami, jeżeli jeden z komponentów jest klasyfikowany jako kompletny lub gotowy tuner 
wideo przez zastosowanie reguły 2 a) Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej. 

Moduł, który nie spełnia powyższych warunków należy klasyfikować jako część do pozycji 8529.”
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