
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 726/2012 

z dnia 6 sierpnia 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 staty
stycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ( 1 ), w szczegól
ności 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 Unii Europejskiej, w celu stoso
wania środków taryfowych i innych środków odnoszą
cych 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 wskazanego 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 wskaza
nego 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 6 sierpnia 2012 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Antonio TAJANI 
Wiceprzewodniczący
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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) 

Urządzenie elektroniczne (tak zwana 
jednostka zdalnego monitorowania windy), 
w obudowie o wymiarach w przybliżeniu 
28 × 22 × 9 cm, do wbudowania w szybie 
windy. 

Urządzenie, które odbiera informacje 
z różnych czujników zewnętrznych, wykorzy
stywane jest do monitorowania funkcjono
wania pracy windy i wykrywania wszelkich 
usterek, na przykład przy ruszaniu i zatrzymy
waniu, otwieraniu i zamykaniu drzwi, pozio
mowaniu; silnika trakcyjnego, hamulca, 
oświetlenia kabiny. Otrzymana informacja 
jest sprawdzana i przetwarzana przez urzą
dzenie, i przez modem przesyłana do 
centrum obsługi technicznej. 

Po przedstawieniu oraz wbudowaniu 
modemu urządzenie może zapewnić 
dwustronną komunikację głosową między 
kabiną windy a centrum obsługi technicznej 
dzięki zainstalowanym w kabinie mikrofo
nowi i głośnikowi. 

9031 90 85 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 
i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenkla
tury scalonej, uwagę 2b) do działu 90 oraz 
brzmienie kodów CN 9031, 9031 90 
i 9031 90 85. 

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 8517 
jako aparatura do komunikacji, ponieważ 
urządzenie nie zawiera modemu lub innego 
urządzenia do komunikacji w sieci przewodo
wej. 

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 8531 
jako aparatura do sygnalizacji dźwiękowej 
lub wzrokowej, ponieważ urządzenie nie 
zapewnia żadnych sygnałów dźwiękowych 
lub wzrokowych. 

Urządzenie monitoruje i sprawdza działanie 
windy oraz przetwarza otrzymane dane. Czuj
niki, w których generowane są sygnały do 
przetworzenia, nie są wbudowane w urządze
nie. Samo urządzenie tych sygnałów nie 
wyświetla. Z tych powodów urządzenie 
uważane jest za część przyrządu kontrolnego. 
Wskutek tego wyklucza się klasyfikację do 
pozycji 9031 jako niekompletną maszynę. 

Urządzenie należy zatem klasyfikować do 
kodu CN 9031 90 85 jako część przyrządów, 
urządzeń i maszyn kontrolnych niewymienio
nych ani niewłączonych gdzie indziej 
w dziale 90.
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