
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/664 

z dnia 26 kwietnia 2016 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 towaru, o którym 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 
przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 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. 
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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). 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 26 kwietnia 2016 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Stephen QUEST 

Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej  
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ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(Kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Przenośne urządzenie zasilane baterią do prze
chwytywania i nagrywania obrazów wideo, o wy
miarach w przybliżeniu 10 cm × 5 cm × 2 cm, o 
masie w przybliżeniu 120 g, składające się z: 

—  obiektywu kamery, 

— wyświetlacza LCD o przekątnej ekranu w przy
bliżeniu 5 cm (2 cale), 

—  mikrofonu, 

—  głośnika, 

—  procesora, 

—  wewnętrznej baterii litowo-jonowej, 

—  pamięci wewnętrznej o pojemności do 8 GB, 

—  wbudowanego wysuwanego złącza USB (typu 
„flip out”), 

—  wyjścia HDMI, 

—  wbudowanego przetwornika obrazu CMOS. 

Urządzenie oferuje funkcję dwustopniowego 
zoomu cyfrowego. Jest zdolne do rejestrowania 
obrazów wideo z rozdzielczością 1 280 × 720 
pikseli przy 30 klatkach na sekundę przez maksi
mum 2 godziny. Urządzenie nie jest zdolne do 
przechwytywania obrazów nieruchomych. 

Obrazy wideo zarejestrowane przez urządzenie 
można albo przekazywać do maszyny do automa
tycznego przetwarzania danych (ADP) poprzez 
wbudowany interfejs USB, albo do odbiornika tele
wizyjnego poprzez kabel typu micro HDMI. 

Podczas przedstawiania pliki wideo mogą być 
również przekazywane do urządzenia z maszyny 
do automatycznego przetwarzania danych (ADP) 
poprzez wbudowane złącze USB. Urządzenie 
może być również używane jako wyjmowalne 
urządzenie do przechowywania danych. 

8525 80 99 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalo
nej oraz brzmienie kodów CN 8525, 8525 80 i 
8525 80 99. 

Wyklucza się klasyfikację do kodu CN 
8525 80 30 jako aparat cyfrowy, ponieważ urzą
dzenie jest zdolne jedynie do rejestrowania obra
zów wideo. Fakt, że urządzenie nie ma żadnej 
funkcji zoomu optycznego, nie stanowi prze
szkody jego klasyfikacji jako rejestrującej kamery 
wideo. (zob. sprawa C – 178/14, Vario Tek, ECLI: 
EU:C:2015:152, pkt 17–29). Biorąc pod uwagę 
jego obiektywne cechy charakterystyczne urzą
dzenie jest rejestrującą kamerą wideo. 

Pliki wideo można przekazywać i przechowywać 
z maszyny ADP w urządzeniu, a urządzenie jest 
zdolne do wykonywania tej funkcji niezależnie, 
bez żadnych modyfikacji. Zatem urządzenie jest 
uważane za zdolne do rejestrowania plików wi
deo ze źródeł innych niż wbudowana kamera te
lewizyjna. (zob. sprawa C – 178/14, Vario Tek, 
ECLI:EU:C:2015:152, pkt 30–39). 

Wyklucza się zatem klasyfikację do kodu CN 
8525 80 91 jako rejestrujące kamery wideo nad
ające się jedynie do zapisu dźwięku i obrazów za
rejestrowanych przez kamerę telewizyjną. 

Należy je zatem klasyfikować do kodu CN 
8525 80 99 jako pozostałe rejestrujące kamery 
wideo.   
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