
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/20 

z dnia 5 stycznia 2015 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 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 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 
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 odnośnie do towarów, o których mowa w 
niniejszym 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)  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, 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 daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. 
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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 5 stycznia 2015 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Heinz ZOUREK 

Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej  
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ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Urządzenie elektroniczne (tzw. serwer me
dialny) zawierające wbudowaną pamięć flash o 
pojemności 2 TB, dysk twardy o pojemności 4 
TB oraz procesor MPEG dla różnych formatów 
wideo, zdjęć i audio. 

Urządzenie jest wyposażone między innymi w 
następujące interfejsy: 

—  dwa miedziane porty przyjmujące 1Gbe 
(ang. Gigabit Ethernet) używane do od
bioru, 

—  dwa porty typu 10Gbe SFP (ang. Small 
Form-factor Pluggable) do strumieniowania, 
używane do transmisji, 

—  dwa miedziane porty zarządzające 1Gbe 
pokryte miedzią, używane do zarządzania 
urządzeniem, 

—  dwa porty USB. 

Urządzenie wykorzystuje następujące formaty 
mediów: 

—  MPEG-2 TS i MPEG-4 (H.264), 

—  Variable Bitrate (VBR) i Constant Bitrate 
(CBR), 

—  High-Definition (HD) i Standard-Definiton 
(SD). 

Urządzenie jest w stanie dostarczać do 2 500 
strumieni z prędkością 3,75 Mb/s. 

Urządzenie jest używane przez operatorów te
lewizji kablowych i internetowych do dystrybu
cji na żądanie multimedialnych produktów 
konsumentom. 

Produkty multimedialne, takie jak sekwencje 
wideo, zdjęcia, dane i dźwięk są wymieniane 
(odbierane i transmitowane) między serwerami 
medialnymi zainstalowanymi w sieciach do
stawców. Urządzenie rejestruje odebraną za
wartość i transmituje ją na żądanie przez stru
mienie OTT (ang. Over The Top Technology) 
do urządzeń końcowych klientów, na przykład 
do odbiorników telewizyjnych, maszyn do au
tomatycznego przetwarzania danych, konsoli 
do gier lub telefonów komórkowych. 

8525 60 00 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 
3 c) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomen
klatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 
8525 i 8525 60 00. 

Urządzenie jest przeznaczone do wykonywa
nia dwóch lub więcej alternatywnych funkcji 
(telekomunikacji objętej pozycją 8517, zapisu 
lub odtwarzania obrazu objętych pozycją 
8521 i transmisji objętej pozycją 8525). Nie 
jest możliwe określenie głównej funkcji urzą
dzenia w rozumieniu uwagi 3 do sekcji XVI, 
ponieważ każda z funkcji jest równie ważna 
do używania urządzenia. W związku z tym 
klasyfikacji należy dokonać do pozycji, która 
w kolejności numerycznej pojawia się jako os
tatnia z tych, które jednakowo zasługują na 
uwzględnienie. Wyklucza się zatem klasyfika
cję do pozycji 8517 lub 8521. 

Ponieważ urządzenie jest zdolne nie tylko do 
transmisji, ale również odbierania, w sieci do
stawców, zawartości wideo (sygnały telewi
zyjne) z innych serwerów medialnych, wyklu
cza się klasyfikację do podpozycji 
8525 50 00. 

Urządzenie należy zatem klasyfikować do 
kodu CN 8525 60 00 jako aparaturę nad
awczą zawierającą aparaturę odbiorczą.   

8.1.2015 L 4/9 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/20 z dnia 5 stycznia 2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej 

