
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1207 

z dnia 27 sierpnia 2018 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 towaru, o którym 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. 
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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). 



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 27 sierpnia 2018 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) 

Artykuł wykonany ze stali niestopowej walcowa
nej na gorąco z powłoką wykonaną ze stopu sre
bra i niklu. 

Przedstawiany w kształcie okrągłego krążka 
(o średnicy 2,7 cm) z nieco obniżonym środkiem 
przechodzącym w otwór, z małymi szczelinami 
powietrznymi w części zwróconej ku dołowi. Krą
żek jest połączony z wydrążonym gwintowanym 
trzonem (o średnicy 0,5 cm). Długość całkowita 
artykułu wynosi 2,5 cm. 

Artykuł jest przeznaczony do stosowania jako ele
ment strojący w specjalnym filtrze pasmowo-prze
pustowym (filtr ten stosowany jest w stacjach ba
zowych sieci komórkowych do przekazywania 
sygnałów w określonych częstotliwościach), tłu
miący sygnały powyżej górnej częstotliwości i ob
cinający sygnały poniżej dolnej częstotliwości, po
przez wkręcanie go w obudowę filtra pasmowo- 
przepustowego. 

Artykuł ten stanowi zasadniczy element procesu 
strojenia. W procesie strojenia okrągły krążek 
działa jako rezonator. W przypadku jakiegokol
wiek uszkodzenia tego okrągłego krążka nastąpi 
zniekształcenie fal radiowych. 

Zob. ilustracja (*). 

8517 70 00 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6. 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalo
nej, uwagę 2b do sekcji XVI oraz brzmienie kodów 
CN 8517 i 8517 70 00. 

Ponieważ funkcją tego artykułu nie jest montaż 
lub mocowanie towarów nie może być on klasyfi
kowany jako śruba lub wkręt. W związku z tym 
nie może być uważany za część ogólnego użytku, 
o której mowa w uwadze 2 do działu XV. Zatem 
wyklucza się klasyfikację do pozycji 7318. 

Artykuł ten jest częścią stacji bazowych sieci ko
mórkowych w rozumieniu uwagi 2b do sekcji XVI, 
ponieważ stanowi istotny element ich funkcjono
wania ze względu na konkretny kształt i wymiary 
i nie może być wykorzystywany do innych celów 
(zob. sprawa C-152/10 Unomedical, ECLI:EU: 
C:2011:402, pkt 29). 

W związku z tym artykuł ten należy klasyfikować 
do kodu CN 8517 70 00, jako część aparatury do 
transmisji lub odbioru głosu, obrazów lub innych 
danych w sieci bezprzewodowej. 

(*)  Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny.  
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