
— art. 19 rozporządzenia, który określa, iż kompetencje do 
wydania zezwolenia ma Komisja Europejska; 

— art. 20 rozporządzenia, zgodnie z którym produkty już 
wprowadzone do obrotu i zatwierdzone na mocy prawa 
obowiązującego przed wejściem w życie rozporządzenia 
1829/2003 uznaje się za zatwierdzone na mocy tego 
rozporządzenia; 

— art. 34 rozporządzenia (klauzula w sprawie środków 
ochronnych), który to przepis, ze względu na pełną harmo
nizację przedmiotowej dziedziny, stanowi jedyną możliwość 
przyjęcia środków nadzwyczajnych mających na celu zawie
szenie lub zmianę wydanego zezwolenia. 

Nie ma przy tym znaczenia, iż wejście w życie spornego zakazu 
zostało w krajowym prawie odroczone, ponieważ, samo przy
jęcie przez ustawodawcę i opublikowanie spornych przepisów 
niezgodnych z prawem Unii stanowi uchybienie zobowiąza
niom ciążącym na Rzeczypospolitej Polskiej w związku z 
wymienionym rozporządzeniem. 

( 1 ) Dz.U. L 268, s. 1; Polskie wydanie specjalne: Rozdział 13 Tom 32 P. 
432 — 454 
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Pytania prejudycjalne 

1) Jak należy interpretować pojęcie „Internet” w rozumieniu 
not wyjaśniających do nomenklatury scalonej Wspólnot 
Europejskich z 2009 r. (rozporządzenie Komisji nr 
1031/2008 z dnia 19 września 2008 r. ( 1 )) opublikowanych 
w Dzienniku Urzędowym z dnia 30 maja 2008 r. (C 133, s. 
1) (zmiana dotycząca podpozycji 8528 90 00, 8528 71 13 i 
8528 71 90), dla potrzeb dokonania klasyfikacji towaru 
zgodnie z kodem TARIC 8528 71 13 00? 

2) Jak należy interpretować pojęcie „modem” w rozumieniu 
not wyjaśniających do nomenklatury scalonej Wspólnot 

Europejskich z 2009 r. (rozporządzenie Komisji nr 
1031/2008 z dnia 19 września 2008 r.) opublikowanych 
w Dzienniku Urzędowym z dnia 30 maja 2008 r. (C 133, s. 
1) (zmiana dotycząca podpozycji 8528 90 00, 8528 71 13 i 
8528 71 90), dla potrzeb dokonania klasyfikacji towaru 
zgodnie z kodem TARIC 8528 71 13 00? 

3) Jak należy interpretować pojęcia „modulacja” i „demodu
lacja” w rozumieniu not wyjaśniających do nomenklatury 
scalonej Wspólnot Europejskich z 2009 r. (rozporządzenie 
Komisji nr 1031/2008 z dnia 19 września 2008 r.) opub
likowanych w Dzienniku Urzędowym z dnia 30 maja 2008 
r. (C 133, s. 1) (zmiana dotycząca podpozycji 8528 90 00, 
8528 71 13 i 8528 71 90), dla potrzeb dokonania klasyfi
kacji towaru zgodnie z kodem TARIC 8528 71 13 00? 

4) Jaka funkcja (główna funkcja) urządzenia set-top boks 
TF6100DCC ma decydujące znaczenie dla zaklasyfikowania 
tego urządzenia do taryfy celnej — odbiór sygnału telewi
zyjnego czy zastosowanie modemu umożliwiającego inte
raktywną wymianę informacji w celu uzyskania dostępu 
do Internetu? 

5) Jeżeli mającą decydujące znaczenie funkcją (główną funkcją) 
urządzenia set-top boks TF6100DCC jest zastosowanie 
modemu umożliwiającego interaktywną wymianę informacji 
w celu uzyskania dostępu do Internetu, to czy rodzaj modu
lacji i demodulacji, którą zapewnia modem, względnie 
rodzaj zastosowanego modemu ma znaczenie dla doko
nania klasyfikacji zgodnie z taryfą celną, czy też wystarczy, 
aby modem umożliwiał ustanowienie połączenia z Inter
netem? 

6) Do jakiej podpozycji i jakiego kodu należy zaklasyfikować 
urządzenie, które odpowiada opisowi urządzenia 
TF6100DCC? 

7) Jeżeli urządzenie set-top boks TF6100DCC należy zaklasy
fikować do podpozycji 8521 90 00 nomenklatury scalonej, 
to czy zastosowanie pozytywnej stawki celnej stanowi 
prawidłowe stosowanie prawa wspólnotowego, w sytuacji 
gdy takie zaklasyfikowanie oznaczałoby naruszenie zobo
wiązań Wspólnoty wynikających z części II b porozumienia 
w sprawie handlu towarami produktami technologii infor
macyjnej Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i 
Handlu z 1994 r., czy też zaklasyfikowanie do pozycji 
8521 powoduje, że set-top boks TF6100DCC pozostaje 
poza zakresem zastosowania odpowiedniej części porozu
mienia o handlu towarami w dziedzinie technologii infor
macyjnych? 

( 1 ) Dz.U. L 291, s. 1
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