
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2246 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustana
wiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2658/87 (2), 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 posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. 
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. 34 ust. 9 rozporządzenia  
(UE) nr 952/2013. 

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 269 z 10.10.2013, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 

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



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

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2017 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Stephen QUEST 

Dyrektor Generalny 

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej  
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ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Nienaświetlone płyty aluminiowe (tzw. pozyty
wowe płyty termiczne czułe na diody laserowe), 
o prostokątnym kształcie, o długości z jednej 
strony przekraczającej 255 mm, powlekane z jed
nej strony emulsją (zasadniczo zawierającą żywicę 
alkaliczną, jeden lub więcej barwnik wrażliwy na 
podczerwień (konwerter fototermiczny) i supresor 
rozpuszczalności (substancja barwiąca), która jest 
czuła na diody laserowe podczerwieni o długości 
fali 830 nm. 

Są przeznaczone do użytku z urządzeniami CTP  
(technologia Computer To Plate) do średnich i du
żych nakładów druku. Aby zwiększyć żywotność 
gotowego produktu, płyty poddawane są proce
sowi tzw. wypiekania, aby utrwalić obraz po jego 
wywołaniu. 

3701 30 00 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalo
nej, uwagę 2 do działu 37 oraz brzmienie kodów 
CN 3701 oraz 3701 30 00. 

Produkt ma obiektywne cechy nienaświetlonej 
płyty fotograficznej pokrytej światłoczułym mate
riałem. 

Uwaga 2 do działu 37 definiuje słowo „fotogra
ficzny” jako odnoszący się do procesu, w którym 
tworzą się widzialne obrazy w wyniku bezpośred
niego lub pośredniego oddziaływania światła lub 
innych rodzajów promieniowania na powierzchnie 
światłoczułe. 

Płyty fotograficzne objęte działem 37 to płyty, 
które mają co najmniej jedną warstwę dowolnej 
emulsji światłoczułej lub czułej na inne rodzaje 
promieniowania o energii wystarczającej do spo
wodowania niezbędnych reakcji w materiałach 
czułych na fotony (materiałach fotograficznych), 
tzn. promieniowanie o długości fali nieprzekracza
jącej w przybliżeniu 1 300 nm widma fal elektro
magnetycznych (włączając promieniowanie 
gamma, promieniowanie ultrafioletowe i bliskie 
podczerwieni) oraz promieniowanie cząstkowe  
(lub jądrowe), do wykonywania odbitek zarówno 
monochromatycznych, jak i kolorowych (zobacz 
również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmoni
zowanego (HS) do działu 37). Długość fali wrażli
wości na promieniowanie światłoczułej warstwy 
tych płyt (830 nm) mieści się w przedziale do
puszczalnych długości fali objętych pozycją 3701. 

Wyklucza się klasyfikację do kodu CN 
8442 50 00 jako płyty drukarskie, ponieważ płyty 
drukarskie są w związku z tym wykluczone, pod
obnie jak płyty światłoczułe z pozycji 3701 są wy
kluczone z pozycji 8442 (zob. również Noty wy
jaśniające do Systemu Zharmonizowanego do 
pozycji 8442, pozycja B) i opinia klasyfikacyjna 
HS 3701.30/1 z 2015 r.). 

Płyty należy zatem klasyfikować do kodu CN 
3701 30 00 jako pozostałe płyty fotograficzne, 
o dowolnym boku przekraczającym 255 mm.   
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