
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 113/2014 

z dnia 4 lutego 2014 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 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 odnośnie do towarów objętych niniejszym 
rozporządzeniem, która nie jest zgodna z jego przepi
sami, mogła być nadal przywoływana przez osobę, której 
udzielono tej informacji, przez pewien okres zgodnie 
z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2913/92 ( 2 ). Okres ten powinien wynosić trzy miesiące. 

(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, która nie jest zgodna z niniejszym 
rozporządzeniem, może być nadal przywoływana zgodnie z art. 
12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 przez okres trzech 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

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 4 lutego 2014 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Algirdas ŠEMETA 
Członek Komisji

PL L 38/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.2.2014 

( 1 ) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 

( 2 ) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 
1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 
z 19.10.1992, s. 1).



ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Urządzenie o kształcie prostokątnym (tak zwana 
„kamera o wysokiej prędkości”) o wymiarach 
w przybliżeniu 12 cm × 12 cm × 11 cm, zawiera
jące soczewki i obwody elektroniczne. 

Zawiera ono w sobie wewnętrzną pamięć 
nietrwałą 2 GB zdolną do tymczasowego prze
chowywania obrazów w sekwencji o maksy
malnym czasie trwania 1,54 s przy 1 000 klatek 
na sekundę (kl./s) przy pełnej rozdzielczości. Po 
wyłączeniu kamery uchwycone obrazy zostają 
utracone. 

Połączenie kablem do maszyny do automatycz
nego przetwarzania danych (ADP) jest konieczne 
do działania kamery i zapisania obrazów 
w maszynie ADP. 

Wyposażone jest ono w matrycę CMOS z elektro
niczną migawką typu „global shutter”, znaną 
również jako „krótki czas trwania błysku” lub 
„obrazowanie stroboskopowe”. 

Kamera jest zaprojektowana do wychwytywania 
sekwencji obrazów przy szybkości migawki od 
60 do 1 000 kl./s przy pełnej rozdzielczości 
1 024 × 1 024 pikseli lub 109 500 kl./s przy 
niższej rozdzielczości 128 × 16 pikseli. Uchwy
cone obrazy mogą być oglądane indywidualnie 
lub odtwarzane, jako wideo, na przykład jako 
film w zwolnionym tempie. 

Obrazy mogą być poddane analizie w laborato
rium lub podobnym ośrodku do badania na przy
kład ultraszybkich zjawisk, takich jak testy 
zderzeniowe pojazdów. 

8525 80 19 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury 
scalonej oraz brzmienie kodów CN 8525, 
8525 80 i 8525 80 19. 

Tymczasowego przechowywania w pamięci 
nietrwałej nie uważa się za rejestrację obrazów 
w kamerze, ponieważ po wyłączeniu kamery 
obrazy zostają utracone. Wyklucza się więc klasy
fikację do podpozycji 8525 80 30 jako kamera 
lub aparat cyfrowy lub do podpozycji 
8525 80 91 jako rejestrująca kamera wideo nada
jąca się jedynie do zapisu dźwięku i obrazu zare
jestrowanego przez kamerę telewizyjną (zob. 
również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmo
nizowanego do pozycji 8525, akapit pierwszy 
i piąty grupy B). 

Urządzenie należy zatem klasyfikować do kodu 
8525 80 19 jako pozostałe kamery telewizyjne 
(zob. również Noty wyjaśniające do Systemu 
Zharmonizowanego do pozycji 8525, akapit 
czwarty grupy B).
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