
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2171/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Δεκεμβρίου 2005

για την κατάταξη εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία
και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1
στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυα-
σμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις
για την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονο-
ματολογίας. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε
άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει
ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει
συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες
ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο
πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών.

(3) Κατ' εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπορεύ-
ματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να κατατα-
γούν στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται
στη στήλη 2, βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

(4) Είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι
οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών
μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στη συν-
δυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο
που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχί-
σουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό
τους κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτω-
βρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (2).

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήματος κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία
στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2
του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις
τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με το
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός μπορούν να συνεχίσουν
να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92,
κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής
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(1) EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1719/2005 της Επιτροπής (EE
L 286 της 28.10.2005, σ. 1).

(2) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 117 της 4.5.2005, σ. 13).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εμπορευμάτων
Κατάταξη

(κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία

(1) (2) (3)

1. Έγχρωμη συσκευή οθόνης με διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD),
με διαγώνιο οθόνης 38,1 cm (15″) και με συνολική διάσταση
(εξωτερικές διαστάσεις) 34,5 (Π) × 35,3 (Υ) × 16,5 (Β) cm
(λόγος διαστάσεων οθόνης 5:4) με:

— μέγιστη ανάλυση σε εικονοστοιχεία (pixels) 1 024 × 768 σε
75 Hz,

— μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel) 0,279 mm.

Το προϊόν διαθέτει μόνο μια 15πολική διασύνδεση mini D-sub.

Προορίζεται αποκλειστικά για λειτουργία σε συνδυασμό με
προϊόντα που υπάγονται στην κλάση 8471.

8471 60 80 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την
ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 5β)
του κεφαλαίου 84, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ
8471, 8471 60 και 8471 60 80.

Το προϊόν δεν δύναται να καταταγεί στην κλάση 8531 επειδή η
λειτουργία του δεν είναι η παροχή οπτικών ενδείξεων για σκοπούς
σηματοδότησης [βλέπε τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονι-
σμένου συστήματος για την κλάση 8531, στοιχείο δ)].

Η συσκευή οθόνης προορίζεται για λήψη σημάτων από την κεντρική
μονάδα επεξεργασίας ενός αυτόματου συστήματος επεξεργασίας πλη-
ροφοριών.

Το προϊόν μπορεί επίσης να αναπαράγει σήματα βίντεο και ηχητικά
σήματα. Ωστόσο, λόγω του μεγέθους του και της περιορισμένης
ικανότητας λήψης σημάτων από πηγές άλλες εκτός από αυτόματη
μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών μέσω κάρτας χωρίς λειτουργία
επεξεργασίας βίντεο, θεωρείται ότι προορίζεται να χρησιμοποιείται
αποκλειστικά ή κυρίως σε αυτόματα συστήματα επεξεργασίας πλη-
ροφοριών.

2. Έγχρωμη συσκευή οθόνης με διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD),
με διαγώνιο οθόνης 50,8 cm (20″) και με συνολική διάσταση
(εξωτερικές διαστάσεις) 47,1 (Π) × 40,4 (Υ) × 17,4 (Β) cm
(λόγος διαστάσεων οθόνης 16:10) με:

— πυκνότητα εικονοστοιχείου (pixel density) οθόνης 100 dpi,

— μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel) 0,25 mm,

— μέγιστη ανάλυση σε εικονοστοιχεία (pixels) 1 680 × 1 050,

— σταθερό εύρος ζώνης 120MHz.

Το προϊόν προορίζεται για χρήση στην ανάπτυξη εξελιγμένων
γραφικών (συστήματα CAD/CAM) και για παραγωγή και μοντάζ
βιντεοταινιών.

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με διασύνδεση DVI που παρέχει τη
δυνατότητα εμφάνισης σημάτων, τα οποία λαμβάνει από αυτό-
ματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών μέσω κάρτας γραφικών
που επεξεργάζεται σήματα βίντεο (π.χ. για μοντάζ και παραγωγή
βιντεοταινιών).

Το προϊόν μπορεί επίσης να εμφανίζει κείμενο, πίνακες, παρου-
σιάσεις και παρόμοια.

8528 21 90 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την
ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τις σημειώσεις 5β)
και 5ε) του κεφαλαίου 84, καθώς και από το κείμενο των κωδικών
ΣΟ 8528, 8528 21 και 8528 21 90.

Αποκλείεται η κατάταξη στη διάκριση 8471 60, δεδομένου ότι η
συσκευή οθόνης δεν ανήκει σε τύπο που χρησιμοποιείται αποκλει-
στικά ή κυρίως σε αυτόματο σύστήμα επεξεργασίας πληροφοριών
[βλέπε τη σημείωση 5β) του κεφαλαίου 84].

Το προϊόν δεν δύναται να καταταγεί στην κλάση 8531 επειδή η
λειτουργία του δεν είναι η παροχή οπτικών ενδείξεων για σκοπούς
σηματοδότησης [βλέπε τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονι-
σμένου συστήματος για την κλάση 8531, στοιχείο δ)].

Το προϊόν προορίζεται για εμφάνιση σημάτων βίντεο για την ανά-
πτυξη γραφικών ή για το μοντάζ και παραγωγή βιντεοταινιών σε
σύστημα CAD/CAM ή σε σύστημα βιντεομοντάζ [βλέπε σημείωση
5ε) του κεφαλαίου 84].

3. Έγχρωμη συσκευή οθόνης με διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD),
με διαγώνιο οθόνης 54 cm (21″) και με συνολική διάσταση
(εξωτερικές διαστάσεις) 46,7 (Π) × 39,1 (Υ) × 20 (Β) cm
(λόγος διαστάσεων οθόνης 4:3) με:

— μέγιστη ανάλυση 1 600 × 1 200 (pixels) σε 60 Hz,

— μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel) 0,27 mm.

Το προϊόν διαθέτει τις ακόλουθες διασυνδέσεις:

— 15πολική mini D-sub,

— DVI-D,

— DVI-I,

— είσοδο και έξοδο ήχου.

Το προϊόν μπορεί να εμφανίζει σήματα που λαμβάνει από διά-
φορες πηγές, όπως από τηλεοπτικό σύστημα κλειστού κυκλώ-
ματος, από συσκευή αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων πολλαπλών
χρήσεων (DVD), από κάμερες-μαγνητοσκόπια (camcorders) ή
από αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών.

8528 21 90 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την
ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 5 του
κεφαλαίου 84, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8528,
8528 21 και 8528 21 90.

Αποκλείεται η κατάταξη στη διάκριση 8471 60, δεδομένου ότι η
συσκευή οθόνης δεν ανήκει σε τύπο που χρησιμοποιείται αποκλει-
στικά ή κυρίως σε αυτόματο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών
(βλέπε τη σημείωση 5 του κεφαλαίου 84), αλλά είναι σε θέση να
εμφανίζει σήματα από διάφορες πηγές.

Το προϊόν δεν δύναται να καταταγεί στην κλάση 8531 επειδή η
λειτουργία του δεν είναι η παροχή οπτικών ενδείξεων για σκοπούς
σηματοδότησης [βλέπε τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονι-
σμένου συστήματος για την κλάση 8531, στοιχείο δ)].
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4. Έγχρωμη συσκευή οθόνης με διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD),
με διαγώνιο οθόνης 76 cm (30″) και με συνολική διάσταση
(εξωτερικές διαστάσεις) 71 (Π) × 45 (Υ) × 11 (Β) cm (λόγος
διαστάσεων οθόνης 15:9) με:

— μέγιστη ανάλυση σε εικονοστοιχεία (pixels) 1 024 × 768,

— μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel) 0,50 mm.

Το προϊόν διαθέτει τις ακόλουθες διασυνδέσεις:

— 15πολικό mini DIN,

— BNC,

— 4πολικό mini DIN,

— RS 232 C,

— DVI-D,

— στερεοφωνικό και PC audio.

Το προϊόν μπορεί να εμφανίζει σήματα που λαμβάνει από διά-
φορες πηγές, όπως από τηλεοπτικό σύστημα κλειστού κυκλώ-
ματος, από συσκευή αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων πολλαπλών
χρήσεων (DVD), από κάμερες-μαγνητοσκόπια (camcorders) ή
από αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών.

8528 21 90 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την
ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 5 του
κεφαλαίου 84, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8528,
8528 21 και 8528 21 90.

Αποκλείεται η κατάταξη στη διάκριση 8471 60, δεδομένου ότι η
συσκευή οθόνης δεν ανήκει σε τύπο που χρησιμοποιείται αποκλει-
στικά ή κυρίως σε αυτόματο σύστήμα επεξεργασίας πληροφοριών
(βλέπε τη σημείωση 5 του κεφαλαίου 84), αλλά είναι σε θέση να
εμφανίζει σήματα από διάφορες πηγές.

Το προϊόν δεν δύναται να καταταγεί στην κλάση 8531 επειδή η
λειτουργία του δεν είναι η παροχή οπτικών ενδείξεων για σκοπούς
σηματοδότησης [βλέπε τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονι-
σμένου συστήματος για την κλάση 8531, στοιχείο δ)].
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