
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 555/2011 

z dnia 6 czerwca 2011 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej 
i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 31, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 179/2009 z dnia 
5 marca 2009 r. zmieniającym załącznik I do rozporzą
dzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury tary
fowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy 
Celnej ( 1 ) zawieszono całkowicie, na okres dwóch lat, 
autonomiczne cła Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre 
monitory czarno-białe lub inne monitory monochroma
tyczne oraz niektóre monitory kolorowe, wykorzystujące 
wyświetlacze ciekłokrystaliczne, objęte kodami Nomen
klatury scalonej (CN) 8528 59 10 i 8528 59 90. 

(2) Ze względów polityki gospodarczej i przemysłowej 
w interesie Unii leży przedłużenie zawieszenia autono
micznych ceł przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 
179/2009 na okres sześciu miesięcy, licząc od dnia 
1 stycznia 2011 r. 

(3) W następstwie zmiany struktury pozycji CN 8528 przed
miotowe monitory objęte są obecnie kodami CN 
8528 59 10 i 8528 59 40. Wprowadzone niniejszym 
rozporządzeniem zawieszenia taryfowe powinny zatem 
odnosić się do tych kodów CN. 

(4) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ( 2 ). 

(5) Wprowadzone niniejszym rozporządzeniem zawieszenia 
są przedłużeniem zawieszenia przewidzianego 
w rozporządzeniu (WE) nr 179/2009, które wygasło 
w dniu 31 grudnia 2010 r. Ze względu na fakt, że 
przerwa w traktowaniu taryfowym monitorów, których 
dotyczy to zawieszenie, nie leży w interesie Unii, 
niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie 
od dnia 1 stycznia 2011 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W dziale 85 sekcja XVI część druga załącznika I do rozporzą
dzenia (EWG) nr 2658/87 wprowadza się następujące zmiany: 

1) tekst w kolumnie 3 dla kodu CN 8528 59 10 otrzymuje 
brzmienie: 

„14. (*) 

___________ 
(*) Zawieszone autonomicznie do dnia 30 czerwca 2011 r. 

cła na monitory czarno-białe lub inne monitory mono
chromatyczne, wykorzystujące wyświetlacze ciekłokrysta
liczne, wyposażone w złącze DVI (ang. Digital Visual 
Interface) albo VGA (ang. Video Graphics Array) lub 
w obydwa te złącza, z ekranem o przekątnej nieprzekra
czającej 77,5 cm (tj. 30,5 cala), z proporcjami ekranu 
1:1, 4:3, 5:4 lub 16:10, o rozdzielczości pikseli przekra
czającej 1,92 megapiksela oraz o wielkości plamki (ang. 
dot pitch) nieprzekraczającej 0,3 mm. (Kod TARIC 
8528 59 10 10).”; 

2) tekst w kolumnie 3 dla kodu CN 8528 59 40 otrzymuje 
brzmienie: 

„14. (*) 

___________ 
(*) Zawieszone autonomicznie do dnia 30 czerwca 2011 r. 

cła na monitory kolorowe, wykorzystujące wyświetlacze 
ciekłokrystaliczne, z ekranem o przekątnej nieprzekracza
jącej 55,9 cm (tj. 22 cale) oraz z proporcjami ekranu 1:1, 
4:3, 5:4 lub 16:10. (Kod TARIC 8528 59 40 40).”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 6 czerwca 2011 r. 

W imieniu Rady 

RÉTHELYI M. 
Przewodniczący
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