
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 458/2014 

z dnia 29 kwietnia 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 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 Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporzą
dzenia (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 Nomenklaturze 
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 towa
rowego. 

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załącz
niku należy klasyfikować do kodów CN wskazanych w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych 
w kolumnie 3 tej tabeli. 

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniej
szym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, 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)  Komitet Kodeksu Celnego nie wydał opinii na temat pkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia w terminie 
wyznaczonym przez jego przewodniczącego, środki przewidziane w pkt 2 załącznika do niniejszego rozporzą
dzenia 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 kodów CN 
wskazanych w kolumnie 2 tej tabeli. 

Artykuł 2 

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



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 29 kwietnia 2014 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Algirdas ŠEMETA 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

1.  Urządzenie cyfrowe o konstrukcji tradycyjnej 
kamery wideo do utrwalania i zapisywania 
obrazów nieruchomych i obrazów wideo 
w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci. 

Urządzenie jest wyposażone w przetwornik 
obrazu (CCD) 0,8 megapiksela oraz składany 
wizjer typu wyświetlacza ciekłokrystalicznego 
(LCD) o wymiarze przekątnej w przybliżeniu 
7 cm (2,7 cala), który może być używany 
podczas utrwalania obrazów lub jako ekran do 
wyświetlania nagranych obrazów. 

Urządzenie ma następujące interfejsy: 

—  gniazdo kart pamięci, 

—  wyjście wideo typu composite, 

—  wyjście audio, 

—  USB. 

Maksymalna rozdzielczość nieruchomych 
obrazów wynosi 1 600 × 1 200 pikseli 
(1,92 megapiksela). 

Urządzenie może zapisywać wideo przy 
50 klatkach na sekundę z maksymalną 
rozdzielczością 720 × 576 pikseli. 

Urządzenie oferuje funkcję zoomu optycznego 
podczas zapisu wideo. 

Podczas prezentacji pliki wideo nie mogą być 
przesyłane do urządzenia z maszyny do auto
matycznego przetwarzania danych przez złącze 
USB. 

8525 80 91 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury 
scalonej, uwagę 3 do sekcji XVI oraz brzmienie 
kodów CN 8525, 8525 80 i 8525 80 91. 

Biorąc pod uwagę obiektywne cechy urządzenia, 
takie jak jego konstrukcja oraz kształt, obecność 
przetwornika obrazu CCD o niskiej rozdziel
czości wynoszącej 0,8 megapiksela, zdolność do 
zapisywania wideo o jakości standardowych 
dysków DVD (rozdzielczość 720 × 576 pikseli 
przy 50 klatkach na sekundę) oraz zapisywania 
nieruchomych obrazów o niskiej jakości (maksy
malna rozdzielczość 1,92 megapiksela), utrwa
lanie i zapisywanie obrazów wideo jest podsta
wową funkcją urządzenia w rozumieniu uwagi 3 
do sekcji XVI (zob. również orzeczenie Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 
9 grudnia 2010 r. w sprawie C-193/10, KMB 
Europe przeciwko Hauptzollamt Duisburg (wyrok 
z 2010 r., Zb.Orz., s. I-12903, pkt 23–25)). 

Fakt, że kamera zapisuje wideo z rozdzielczością 
niższą niż 800 × 600 pikseli nie zmienia podsta
wowej funkcji urządzenia. Wyklucza się zatem 
klasyfikację do podpozycji 8525 80 30 jako 
aparat cyfrowy. 

Urządzenie jest w stanie jedynie zapisywać 
dźwięk i obraz wykonane przez kamerę telewi
zyjną, a możliwość przesyłania plików do kamery 
nie może być aktywowana po prezentacji 
poprzez prostą modyfikację urządzenia przez 
użytkownika, który nie ma odpowiednich umie
jętności. 

Zatem należy je klasyfikować do kodu 
8525 80 91 jako rejestrującą kamerę wideo 
nadającą się jedynie do zapisu dźwięku i obrazu 
zarejestrowanego przez kamerę telewizyjną. 
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(1) (2) (3) 

2.  Urządzenie cyfrowe o konstrukcji tradycyjnej 
kamery wideo służące do utrwalania i zapisy
wania obrazów nieruchomych i obrazów wideo 
w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci. 

Urządzenie jest wyposażone w przetwornik 
obrazu (CCD) 0,8 megapiksela oraz składany 
wizjer typu wyświetlacza ciekłokrystalicznego 
(LCD) o wymiarze przekątnej w przybliżeniu 
7 cm (2,7 cala), który może być używany 
podczas utrwalania obrazów lub jako ekran do 
wyświetlania nagranych obrazów. 

Urządzenie ma następujące interfejsy: 

—  gniazdo kart pamięci, 

—  wyjście wideo typu composite, 

—  wyjście audio, 

—  USB. 

Maksymalna rozdzielczość nieruchomych 
obrazów wynosi 1 600 × 1 200 pikseli 
(1,92 megapiksela). 

Urządzenie może zapisywać wideo przy 
50 klatkach na sekundę z maksymalną 
rozdzielczością 720 × 576 pikseli. 

Urządzenie oferuje funkcję zoomu optycznego 
podczas zapisu wideo. 

Podczas prezentacji pliki mogą być przesyłane 
do urządzenia z maszyny do automatycznego 
przetwarzania danych przez złącze USB. 

8525 80 99 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury 
scalonej, uwagę 3 do sekcji XVI oraz brzmienie 
kodów CN 8525, 8525 80 i 8525 80 99. 

Biorąc pod uwagę obiektywne cechy urządzenia, 
takie jak jego konstrukcja oraz kształt, obecność 
przetwornika obrazu CCD o niskiej rozdziel
czości 0,8 megapikseli, zdolność do zapisywania 
wideo o jakości standardowych dysków DVD 
(rozdzielczość 720 × 576 pikseli przy 50 klat
kach na sekundę) oraz zapisywania nierucho
mych obrazów o niskiej jakości (maksymalna 
rozdzielczość 1,92 megapiksela), utrwalanie 
i zapisywanie obrazów wideo jest podstawową 
funkcją urządzenia, w rozumieniu uwagi 3 do 
sekcji XVI (zob. również orzeczenie Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 
9 grudnia 2010 r. w sprawie C-193/10, KMB 
Europe przeciwko Hauptzollamt Duisburg (wyrok 
z 2010 r., Zb.Orz., s. I-12903, pkt 23–25)). 

Fakt, że kamera zapisuje wideo z rozdzielczością 
niższą niż 800 × 600 pikseli nie zmienia podsta
wowej funkcji urządzenia. Wyklucza się zatem 
klasyfikację do podpozycji 8525 80 30 jako 
aparat cyfrowy. 

Skoro urządzenie jest w stanie zapisywać pliki 
wideo ze źródeł innych niż wbudowana kamera 
telewizyjna, wyklucza się klasyfikację do podpo
zycji 8525 80 91 jako rejestrująca kamera wideo 
nadająca się jedynie do zapisu dźwięku i obrazu 
wykonanego przez kamerę telewizyjną. 

Urządzenie należy zatem klasyfikować do kodu 
CN 8525 80 99 jako pozostałe rejestrujące 
kamery wideo.   
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