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DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

L 339/58

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 3272/94
z dnia 27 grudnia 1994 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

przez okres trzech miesięcy, zgodnie z przepisami art. 12 ust. 6
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (3) ustanawiającego
Wspólnotowy Kodeks Celny;

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 (1)
w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej, ostatnio zmienione rozporządzeniem
Komisji (WE) 3176/94 (2), w szczególności jego art. 9,

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z
opinią Wydziału Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej Komitetu Kodeksu Celnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia
konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;
rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także do
jakiejkolwiek innej nomenklatury, w całości lub w części opartej
na Nomenklaturze Scalonej, bądź takiej, która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez
szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub
innych środków odnoszących się do obrotu towarowego;
na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł towary opisane
w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia
muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;
przyjęte jest, że na wiążącą informację taryfową dotyczącą klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej, wydaną przez
organy celne Państw Członkowskich, niezgodną z przepisami
niniejszego rozporządzenia, posiadacz może się powoływać

Artykuł 1
Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie
klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich
kodów CN, określonych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2
Na wiążącą informację taryfową, wydaną przez organy celne
Państw Członkowskich, niezgodną z przepisami ustanowionymi
w niniejszym rozporządzeniu, można się powoływać przez okres
trzech miesięcy zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG)
nr 2913/92.

Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego
pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 grudnia 1994 r.
W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.
(2) Dz.U. L 335 z 23.12.1994, str. 56.

(3) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.
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ZAŁĄCZNIK
Wyszczególnienie towarów

Klasyfikacja kod CN

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

1. Kulka stalowa pokryta gumą silikonową, spełniająca następujące kryteria:

8473 30 90

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagą 2 lit. b) do sekcji XVI i treścią kodów CN 8473, 8473 30 i 8473 30 90.

2. Dysk magnetyczny elastyczny, na którym sygnał analogowy
(kształt fali) został nagrany w procesie produkcyjnym, przeznaczony wyłącznie do celu sprawdzania jakości magnetycznej powłoki dysku.

8523 20 90

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej i treścią kodów CN 8523,
8523 20 i 8523 20 90.

3. Skrzynka przyłączeniowa na użytek systemów telewizji kablowej, składająca się ze skrzynki metalowej (przybliżone
wymiary 10 × 10 × 7 cm), wyposażona w wejścia kablowe terminale. Skrzynka zawiera obwód elektryczny z pewną liczbą
części elektrycznych (takich jak cewki, transformatory, oporniki i kondensatory) i złączy.

8543 80 80

— twardość podpory (typ A) 70 ± 5,
— podwyższona linia podziału formy nieprzekraczająca
0,05 mm,
— średnica nieprzekraczająca 22 mm, i
— waga całkowita 31 g (± 1 g)
przeznaczona do stosowania w produkcji urządzenia wskazującego (tzw. „myszy komputerowej”).

Funkcją skrzynki przyłączeniowej jest redukcja sygnału napięcia przepływającego przez kabel do odbiorników telewizyjnych i zapobieganie, dzięki filtrowi, dopływowi napięcia do
wzmacniacza, poprzez docieranie do odbiorników telewizyjnych.

Jako sygnał analogowy, o którym mowa, nie może on służyć po
wyprodukowaniu innemu celowi, taki sygnał nie może być
uznany za nagranie w rozumieniu pozycji 8524.
Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej i treścią kodów CN 8543,
8543 80 i 8543 80 80.
Skrzynka przyłączeniowa z powodu swego projektu i funkcji nie
jest urządzeniem służącym do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów, w rozumieniu pozycji 8536. Pomimo iż używana jest jako część systemów telewizyjnych, jest urządzeniem spełniającym odrębną
funkcję.

