
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 875/2011 

z dnia 31 sierpnia 2011 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, 
towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej 
w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskaza
nego 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 
kodu CN wskazanego 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 31 sierpnia 2011 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Algirdas ŠEMETA 
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) 

Obudowa do aparatów cyfrowych, do zdjęć pod 
wodą, wykonana głównie z tworzywa sztucznego 
w rozumieniu uwagi 1 do działu 39. 

Produkt składa się z dwóch przezroczystych 
części wyposażonych w ręczne przyciski, pokrętła 
sterowania lub obsługi wykonane z metalu oraz 
z ramki z zatrzaskami wykonanej z tworzywa 
sztucznego. Może być również wyposażony 
w antyrefleksyjną osłonę ekranu, mocowanie 
i dodatkowy uchwyt. 

Wodoszczelna obudowa posiada wgłębienie 
w przedniej części służące do montowania obiek
tywu składające się ze szklanego okienka 
i metalowej obwódki z wewnętrznym gwintem 
dla obiektywu pomocniczego. Z tyłu obudowy 
znajduje się miejsce wyściełane miękkim mate
riałem dla wizjera aparatu. 

Produkt jest przeznaczony do umieszczenia 
w nim kompletnego aparatu cyfrowego 
i umożliwia korzystanie z aparatu w wilgotnym 
lub zapylonym środowisku. 

(Zob. fotografie 1 i 2) (*) 

3926 90 97 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1., 3 b) 
i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury 
Scalonej, uwagę 1 do działu 39 oraz brzmienie 
kodów CN 3926, 3926 90 i 3926 90 97. 

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 4202 jako 
futerał na aparat fotograficzny. Futerały na 
aparaty fotograficzne objęte są pozycją 4202. 
Obudowa nie jest jednak jedynie pojemnikiem 
do przechowywania aparatu cyfrowego, ale 
produktem posiadającym własną funkcję. Ze 
względu na obecność przycisków oraz pokręteł 
sterowania i obsługi, produktu tego nie można 
uznać za pojemnik. 

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 8529, 
ponieważ jakkolwiek artykuł ten stanowi wypo
sażenie aparatu, to nie można go uznać za część 
aparatu cyfrowego, ponieważ nie jest on 
niezbędny do funkcjonowania aparatu cyfrowego. 

Wyklucza się również klasyfikację do pozycji 
9006 lub 9007 na mocy uwagi 2 b) do działu 
90, ponieważ pozycje te obejmują tradycyjne 
aparaty fotograficzne i projektory kinematogra
ficzne, nie zaś aparaty cyfrowe. 

Produkt składa się z różnych materiałów, a co za 
tym idzie należy go klasyfikować zgodnie 
z materiałem składowym, który nadaje temu 
produktowi jego zasadniczy charakter, stosując 
ogólną regułę 3 b). 

Ponieważ tworzywo sztuczne nadaje produktowi 
jego zasadniczy charakter, produkt ten należy 
zatem klasyfikować do pozycji 3926 jako pozos
tałe artykuły z tworzyw sztucznych objęte kodem 
CN 3926 90 97. 

(*) Fotografie mają charakter wyłącznie informacyjny. 

Fotografia 1 Fotografia 2
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