
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/712 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 103/2012 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)  Rozporządzeniem Rady (UE) nr 953/2013 (2) zmieniono załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, a 
kody CN 8528 59 10, 8528 59 40 i 8528 59 80 zastąpiono kodami CN 8528 59 20, 8528 59 31, 
8528 59 39 i 8528 59 70. 

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 103/2012 (3) dotyczące klasyfikacji towarów, przyjęte w celu 
zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87, 
odnosi się do nieistniejącego już kodu CN. Należy je zatem zmienić w celu uwzględnienia odpowiedniego 
obowiązującego obecnie kodu CN. 

(3)  Komitet Kodeksu Celnego nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 103/2012 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 953/2013 z dnia 26 września 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w 

sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 263 z 5.10.2013, s. 4). 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 103/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według 

Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 36 z 9.2.2012, s. 17). 



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 kwietnia 2015 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Heinz ZOUREK 

Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Niezmontowany modułowy panel ekranu (tak 
zwana »ściana LED«), zawierający kilka modułów 
w postaci płytek, każda płytka o wymiarach w 
przybliżeniu 38 cm × 38 cm × 9 cm. 

Każda płytka zawiera czerwone, zielone i niebie
skie diody elektroluminescencyjne i ma rozdziel
czość 16 × 16 pikseli, plamkę o wielkości 
24 mm, jasność 2 000 cd/m2 i odświeżanie 
większe niż 300 Hz. Zawierają one również 
elektronikę sterującą. 

Panel przedstawiany jest razem z układem prze
twarzającym, zawierającym: 

—  procesor wideo przyjmujący różne sygnały 
wejściowe (takie jak CVBS, Y/C, YUV/RGB, 
(HD-) SDI lub DVI) i pozwalający na skalo
wanie obrazu/wideo do rozmiaru panelu 
ekranu, 

—  procesor sygnału pozwalający na mapowanie 
pikseli sygnału wejściowego do panelu 
ekranu. 

Przetworzony sygnał jest wysyłany z procesora 
sygnału do rozdzielacza danych z wykorzysta
niem kabli światłowodowych. Rozdzielacz da
nych przesyła z kolei dane do różnych płytek pa
nelu ekranu. 

Panel przedstawiany jest jako nadający się do 
wydarzeń sportowych i rozrywkowych, w punk
tach sprzedaży itp., ale nienadający się do oglą
dania z bliska. 

8528 59 39 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 
2 a) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenkla
tury scalonej oraz brzmienie kodów CN 8528, 
8528 59 i 8528 59 39. 

Biorąc pod uwagę, że panel jest zdolny do wy
świetlania wideo, nie można go uważać za 
urządzenie elektryczne do celów sygnalizacyj
nych wykorzystujące wskazanie wizualne. Wy
klucza się zatem klasyfikację do pozycji 8531 
jako tablicę sygnalizacyjną. 

Ze względu na jego obiektywne cechy, takie jak 
rozmiar ekranu, obsługiwane standardy TV 
(CVBS) i tryby wideo, plamkę nieodpowiednią 
do oglądania z bliska oraz wysoką jasność, za
mierzone wykorzystanie panelu jest do wyda
rzeń sportowych i rozrywkowych, w punktach 
sprzedaży itp. Z tego powodu nie jest on uwa
żany za będący w rodzaju wyłącznie lub głów
nie stosowanego w systemach do automatycz
nego przetwarzania danych objętych pozycją 
8471. Wyklucza się zatem także klasyfikację do 
podpozycji 8528 51 00. 

Ponieważ panel jest zdolny do wyświetlania 
sygnałów z maszyny do automatycznego prze
twarzania danych (ADP) na poziomie wystar
czającym do praktycznego użycia z maszyną 
ADP, jest on uważany za zdolny do wyświetla
nia sygnałów z maszyn do automatycznego 
przetwarzania danych z dopuszczalnym pozio
mem funkcjonalności. 

Należy go zatem klasyfikować do kodu CN 
8528 59 39 jako pozostałe kolorowe, płaskie 
wyświetlacze panelowe zdolne do wyświetlania 
sygnałów z maszyn do automatycznego prze
twarzania danych przy dopuszczalnym pozio
mie funkcjonalności.”   
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