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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2564/95
z dnia 27 października 1995 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
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) nr 1739/95 (2), w szczególności jego art. 9,

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1

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;

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

rozporządzenie Rady (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 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;

Artykuł 2

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

Klasyfikacja produktu nr 2 w załączonej tabeli nie ma wpływu na
zastosowanie rozporządzenia Rady (WE) nr 1556/95 (4).
Artykuł 3
Na wiążącą informację taryfową wydaną przez organy celne
Państw Członkowskich, niezgodną z przepisami ustanowionymi
w niniejszym rozporządzeniu, można powoływać się przez okres
trzech miesięcy zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG)
nr 2913/92.
Artykuł 4
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 października 1995 r.
W imieniu Komisji
Mario MONTI

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.
(2) Dz.U. L 167 z 18.7.1995, str. 7.
(3) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.

(4) Dz.U. L 152 z 1.7.1995, str. 1.
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ZAŁĄCZNIK

Wyszczególnienie

Klasyfikacja
kod CN

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

1. Czytnik kart mikroprocesorowych (inteligentnych), w plastikowej lub metalowej obudowie, zawierającej szczelinę na włożenie inteligentnej karty, ekran ciekłokrystaliczny i klawiaturę
składającą się z 10 klawiszy cyfrowych, czterech klawiszy
funkcyjnych, jednego klawisza potwierdzenia i jednego korekcyjnego.

8471 99 80

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych zasad 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej i treścią kodów CN 8471,
8471 99 i 8471 99 80.

8521 90 00

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych zasad 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagą 5 (B) do rozdziału 84 i treścią kodów CN 8521 i 8521 90 00.

8521 90 00

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych zasad 1, 3 lit. b) i 6
interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagą 5 (B) do rozdziału 84,
uwagą 6 do rozdziału 85, i treścią kodów CN 8521, 8521 90 00,
8524, 8524 90 i 8524 90 91.

Urządzenie może być trzymane w ręce, umieszczone na
biurku, stole czy ladzie lub zamocowane na ścianie itd.
Może być wykorzystywane oddzielnie oraz jako urządzenie
peryferyjne do przetwarzania danych w dziedzinach związanych z bankowością, handlem lub medycyną, do kontroli
uprawnienia do przejazdu pojazdów, do zarządzania czasem
pracy, etc. Może być podłączone lub nie, do urządzenia
przeznaczonego do automatycznego przetwarzania danych.
2. Napęd CD-ROM do odtwarzania dźwięków, tekstów i obrazów, bez własnej obudowy, przeznaczony do umieszczenia
w komputerze głównym, z gniazdkiem dla słuchawek i pokrętłem regulacji wzmocnienia.
Taki napęd CD-ROM umożliwia wykonywanie przez komputer funkcji multimedialnych, przy użyciu płyt CD-ROM (do
odtwarzania tekstów, obrazów i dźwięków), płyt cyfrowych
audio i fotograficznych płyt cyfrowych.
3. System do odtwarzania dźwięku i obrazu w komputerze (multimedialny), z następującymi podzespołami, wprowadzanymi
do sprzedaży detalicznej w zestawie:
— napęd CD-ROM z gniazdkiem dla słuchawek i pokrętłem
regulacji wzmocnienia, kartą dźwiękową i przewodem
połączeniowym audio, który można podłączyć do napędu
CD-ROM oraz do karty dźwiękowej,

Napęd CD-ROM nadaje zestawowi zasadniczy charakter.
Zgodnie z uwagą 6 do rozdziału 85 dyskietka powinna być klasyfikowana oddzielnie.

oraz
— dyskietka operacyjna
4. Karta tunera, przeznaczona do umieszczenia w urządzeniu do
automatycznego przetwarzania danych w celu umożliwienia
odbioru audycji telewizyjnych.
Ta karta elektroniczna składa się z płytki drukowanej, zawierającej różne układy scalone oraz inne podzespoły elektroniczne. Wraz z odpowiednim oprogramowaniem i anteną, płytka
układu umożliwia urządzeniu do automatycznego przetwarzania danych automatyczne wyszukiwanie kanałów, odbiór programów oraz zapis nadawanych obrazów wizyjnych.

8524 90 91
8528 10 91

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych zasad 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagą 5 (B) do rozdziału 84,
i treścią kodów CN 8528, 8528 10 i 8528 10 91.

