
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 103/2012 

z dnia 7 lutego 2012 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 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 

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 7 lutego 2012 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) 

Modułowy panel ekranu (tak zwana „ściana 
LED”) składający się z poszczególnych modułów 
wykonanych z płytek, każda płytka o 
wymiarach w przybliżeniu 38 cm × 38 cm × 
9 cm. 

Każda płytka zawiera czerwone, zielone 
i niebieskie diody elektroluminescencyjne (LED) 
i ma rozdzielczość 16 × 16 pikseli, plamkę 
o wielkości 24 mm, jasność 2 000 cd/m 2 

i odświeżanie większe niż 300 Hz. Zawierają 
one również elektronikę sterującą. 

Panel przedstawiany jest razem z układem prze
twarzającym składającym się z: 

— procesora wideo przyjmującego różne 
sygnały wejściowe (takie jak CVBS, Y/C, 
YUV/RGB, (HD-)SDI lub DVI) i 
pozwalającego na skalowanie obrazu/wideo 
do rozmiaru panelu ekranu, oraz 

— procesora sygnału pozwalającego na mapo
wanie pikseli sygnału wejściowego do 
panelu ekranu. 

Przetworzony sygnał jest wysyłany z procesora 
sygnału do rozdzielcy danych z wykorzystaniem 
kabli światłowodowych. Rozdzielca danych 
przesyła z kolei dane do różnych płytek panelu 
ekranu. 

Panel nie jest przeznaczony do oglądania 
z bliskiej odległości. Jest on wykorzystywany 
do celów imprez sportowych i rozrywkowych, 
zastosowań informacyjno-reklamowych w 
handlu, itp. 

8528 59 80 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury 
scalonej, uwagę 4 do sekcji XVI oraz brzmienie 
kodów CN 8528, 8528 59 i 8528 59 80. 

Modułowy panel ekranu i układ przetwarzający 
wideo uważane są za jednostkę funkcyjną 
w rozumieniu uwagi 4 do sekcji XVI, ponieważ 
stanowią one pojedyncze składniki, połączone 
ze sobą przewodami elektrycznymi lub innymi 
urządzeniami, przeznaczone do wspólnego 
udziału w ściśle określonej funkcji. 

Jednostka jest zdolna do wyświetlania obrazów 
wideo z różnych źródeł, co jest indywidualną 
funkcją wyszczególnioną w pozycji 8528. 

Biorąc pod uwagę, że jednostka jest zdolna do 
wyświetlania różnego rodzaju wideo, nie może 
być ona uważana za urządzenie elektryczne do 
celów sygnalizacyjnych wykorzystujące sygnali
zację wizualną. Zatem wyklucza się klasyfikację 
do pozycji 8531 jako tablice sygnalizacyjne 
(zob. również Noty wyjaśniające do HS do 
pozycji 8531 (D)). 

Jednostkę należy zatem klasyfikować do kodu 
CN 8528 59 80 jako pozostałe monitory kolo
rowe.
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