
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1203/2011 

z dnia 18 listopada 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 towaru określonego 
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 
rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana 
przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, 
zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustana
wiającego Wspólnotowy Kodeks Celny ( 2 ). 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Towar opisany 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 18 listopada 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) 

Zestaw pakowany do sprzedaży detalicznej, 
składający się z: 

— urządzenia A: bezprzewodowego nadajnika 
sygnałów audio-wideo (telewizyjnych) 
z wbudowanym bezprzewodowym odbiorni
kiem radiowych sygnałów zdalnego sterowania, 
zawierającym nadajnik podczerwieni i dwie 
oddzielne anteny; oraz 

— urządzenia B: bezprzewodowego odbiornika 
sygnałów audio-wideo (telewizyjnych) z 
wbudowanym bezprzewodowym nadajnikiem 
radiowych sygnałów zdalnego sterowania, 
zawierającym odbiornik podczerwieni i dwie 
oddzielne anteny. 

Zestaw przeznaczony jest do przekazywania 
sygnału audio-wideo z podłączonego do urządzenia 
A zewnętrznego źródła, takiego jak odbiornik sate
litarny lub odtwarzacz DVD, do podłączonego do 
urządzenia B innego urządzenia audiowizualnego, 
takiego jak monitor lub telewizor, w zasięgu 
400 m. 

Sygnały audio-wideo przekazywane z urządzenia 
A do urządzenia B na częstotliwości 2,4 GHz są 
w postaci sygnałów telewizyjnych. 

Sygnały przekazywane z urządzenia B do 
urządzenia A na częstotliwości 433 MHz inicjo
wane są przez urządzenie zdalnego sterowania na 
podczerwień. Sygnały te działają niezależnie od 
sygnałów do transmisji audio-wideo. 

Urządzenie zdalnego sterowania jest używane do 
sterowania zewnętrznym źródłem podłączonym 
do nadajnika audio-wideo (urządzenia A). 

(*) Zobacz fotografia 

8528 71 99 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1., 3 c) 
i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury 
scalonej, uwagę 3 do sekcji XVI oraz brzmienie 
kodów CN 8528, 8528 71 i 8528 71 99. 

Podstawową funkcją urządzenia A jest nadawanie 
sygnałów audio-wideo (telewizyjnych), jak opisano 
w pozycji 8525 (zob. uwaga 3 do sekcji XVI). 

Podstawową funkcją urządzenia B jest odbiór 
sygnałów telewizyjnych, jak opisano w pozycji 
8528. Nadawanie sygnałów przychodzących 
z urządzenia zdalnego sterowania ma charakter 
drugorzędny (zob. uwaga 3 do sekcji XVI). 

Z uwagi na funkcje wykonywane przez urządzenie 
A i urządzenie B, zamierzonym zastosowaniem 
zestawu jest nadawanie i odbiór telewizji. 

Produkt jest zestawem w rozumieniu Ogólnej 
reguły interpretacji (ORI) 3 b), składającym się 
z urządzenia nadawczego objętego pozycją 8525 
i urządzenia odbiorczego dla telewizji objętego 
pozycją 8528. Biorąc pod uwagę, że żaden ze 
składników nie nadaje produktowi jego zasadni
czego charakteru, wyklucza się klasyfikację na 
mocy ORI 3 b). 

Ponieważ zestaw nie może być klasyfikowany przez 
zastosowanie ORI 3 a) lub 3 b), należy klasyfi
kować go, przez zastosowanie ORI 3 c), do kodu 
CN 8528 71 99 jako pozostała aparatura odbiorcza 
dla telewizji, nieprzeznaczona do włączenia 
wyświetlacza lub ekranu wideo. 

(*) Fotografia ma charakter wyłącznie informacyjny.
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