
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 614/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Μαρτίου 2004
για την κατάταξη ορισµένων 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 συν-
δυασµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον κανονι-
σµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι
διατάξεις για την κατάταξη των εµπορεύµατων που αναφέ-
ρονται 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 στην
συνδυασµένη ονοµατολογία και δεν είναι σύµφωνες µε το
δίκαιο που θεσπίζει ο παρών κανονισµός να µπορούν να
συνεχίσουν 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 Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελω-
νειακού κώδικα (2).

(5) Η επιτροπή του τελωνειακού κώδικα δεν διατύπωσε γνώµη
εντός της προθεσµίας που καθόρισε ο πρόεδρός της για το
προϊόν που αναφέρεται στο σηµείο 2 του πίνακα του παραρ-
τήµατος.

(6) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα
για τα προϊόντα που αναφέρονται στα σηµεία 1, 3, 4, 5, 6
και 7 του πίνακα του παραρτήµατος,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ 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 θεσπίζει 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 Ένω-
σης.

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

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

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. 2344/2003 της Επιτροπής (EE L
346 της 31.12.2003, σ. 38).

(2) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εµπορευµάτων
Κατάταξη

(κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία

(1) (2) (3)

1. Ελεγκτής δικτύου (network controller) σε περίβληµα µε δια-
στάσεις 355 × 285 × 115 mm, µε οθόνη υγρών κρυστάλλων
(4 γραµµές × 20 χαρακτήρες) και πληκτρολόγιο µε τέσσερα
πλήκτρα χειρισµού.

Η συσκευή αποτελείται κυρίως από µικροεπεξεργαστές και
περιέχει επίσης παραµετρική µνήµη, µνήµη προγράµµατος και
µονάδα δίσκου. ∆ιαθέτει βύσµα για σύνδεση µε µονάδα
εκποµπής/λήψης ραδιοσηµάτων.

Η συσκευή διαθέτει έως οκτώ συστήµατα διασύνδεσης (inter-
face) πολλαπλών λειτουργιών για τη σύνδεση σε δίκτυο.

Η συσκευή επεξεργάζεται σήµατα και µετατρέπει δεδοµένα για
την εκποµπή τους µεταξύ µιας αυτόµατης µηχανής επεξεργα-
σίας πληροφοριών και µιας µονάδας εκποµπής/λήψης ραδιο-
σηµάτων σε καλωδιακό δίκτυο.

8471 80 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1
και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, από τη
σηµείωση 3 του τµήµατος XVI καθώς και από το κείµενο των
κωδικών ΣΟ 8471 και 8471 80 00.

Η λειτουργία ως µονάδα σύνδεσης σε σχέση µε τη λειτουργία της
µνήµης αποτελεί την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το
σύνολο.

2. Ελεγκτής δικτύου (network controller) µε ενσωµατωµένη
µονάδα εκποµπής/λήψης ραδιοσηµάτων, σε περίβληµα µε δια-
στάσεις 355 × 285 × 115 mm, µε οθόνη υγρών κρυστάλλων
(4 γραµµές × 20 χαρακτήρες) και πληκτρολόγιο µε τέσσερα
πλήκτρα χειρισµού.

Η συσκευή αποτελείται κυρίως από µικροεπεξεργαστές και
περιέχει επίσης παραµετρική µνήµη, µνήµη προγράµµατος και
µονάδα δίσκου.

Η µονάδα εκποµπής/λήψης ραδιοσηµάτων αποτελείται από ένα
εξάρτηµα υψηλής συχνότητας (εξάρτηµα HF) µε κεραία,
φίλτρο, ενισχυτή, ταλαντωτή και συνθεσιοποιητή συχνότητας.
Η µονάδα αυτή εκπέµπει σε περιοχή συχνοτήτων από 403 έως
512 MHz σε 20 προγραµµατιζόµενα κανάλια το ανώτατο,
εντός µιας ζώνης 400 µέτρων.

Η συσκευή διαθέτει έως οκτώ συστήµατα διασύνδεσης (inter-
face) πολλαπλών λειτουργιών για τη σύνδεση σε δίκτυο.

Η συσκευή επεξεργάζεται σήµατα και µετατρέπει δεδοµένα για
την εκποµπή τους µεταξύ µιας αυτόµατης µηχανής επεξεργα-
σίας πληροφοριών και µιας µονάδας εκποµπής/λήψης ραδιο-
σηµάτων σε καλωδιακό δίκτυο.

8471 80 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1
και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, από τη
σηµείωση 3 του τµήµατος XVI, καθώς και από το κείµενο των
κωδικών ΣΟ 8471 και 8471 80 00.

Η λειτουργία ως µονάδα σύνδεσης σε σχέση µε τη λειτουργία της
µνήµης αποτελεί την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το
σύνολο.

3. «Ελεγκτής ραδιοζεύξης» (radio link controller) σε περίβληµα
µε διαστάσεις 279 × 224 × 89 mm, µε οκτώ πλήκτρα επι-
λογής και µία κεραία.

Η συσκευή αποτελείται από έναν µικροεπεξεργαστή, µια µνήµη
προγράµµατος και από µία µονάδα εκποµπής/λήψης ραδιο-
σηµάτων.

Η µονάδα εκποµπής/λήψης ραδιοσηµάτων εκπέµπει και λαµβά-
νει δεδοµένα σε οκτώ κανάλια το ανώτατο, σε περιοχή συχνοτή-
των από 403 έως 512 MHz εντός µιας ζώνης 400 µέτρων.

Η συσκευή διαθέτει σύστηµα διασύνδεσης (interface), που της
επιτρέπει να λαµβάνει δεδοµένα από ασύρµατα τερµατικά και
να τα προωθεί στο δίκτυο µέσω ενός ελεγκτή δικτύου. Συνδέε-
ται επίσης µε αυτόµατη µηχανή επεξεργασίας πληροφοριών.

8525 20 99 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1
και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, από τη
σηµείωση 3 του τµήµατος XVI καθώς και από το κείµενο των
κωδικών ΣΟ 8525, 8525 20 και 8525 20 99.

Η λειτουργία της εκποµπής/λήψης ραδιοσηµάτων αποτελεί την
κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.
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Περιγραφή εµπορευµάτων
Κατάταξη

(κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία

(1) (2) (3)

4. «Ασύρµατη πύλη δικτύου» (wireless gateway) σε περίβληµα µε
διαστάσεις 292 × 292 × 70 mm, µε κεραία.

Η συσκευή αποτελείται από έναν µικροεπεξεργαστή, µνήµες
προγραµµάτων και από µία µονάδα εκποµπής/λήψης ραδιο-
σηµάτων.

Η µονάδα εκποµπής/λήψης ραδιοσηµάτων εκπέµπει και λαµβά-
νει δεδοµένα σε οκτώ κανάλια το ανώτατο, σε περιοχή συχνοτή-
των από 403 έως 512 MHz εντός µιας ζώνης 400 µέτρων.

Η συσκευή διαθέτει σύστηµα διασύνδεσης (interface) που της
επιτρέπει να λαµβάνει δεδοµένα από ασύρµατα τερµατικά και
να τα προωθεί απ' ευθείας στο δίκτυο. Συνδέεται επίσης µε
αυτόµατη µηχανή επεξεργασίας πληροφοριών.

8525 20 99 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1
και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, από τη
σηµείωση 3 του τµήµατος XVI καθώς και από το κείµενο των
κωδικών ΣΟ 8525, 8525 20 και 8525 20 99.

Η λειτουργία της εκποµπής/λήψης ραδιοσηµάτων αποτελεί την
κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.

5. Φορητή συσκευή που αποτελείται από έναν µικροεπεξεργαστή,
µια οθόνη υγρών κρυστάλλων, ένα πληκτρολόγιο µε πλήκτρα
εισαγωγής δεδοµένων και πλήκτρα ελέγχου, µία µονάδα
εκποµπής/λήψης ραδιοσηµάτων και σύστηµα διασύνδεσης για
αναγνώστη γραµµωτού κώδικα (bar code).

Τα δεδοµένα εισάγονται στη συσκευή µε το χέρι. Λειτουργία
της συσκευής είναι η ανταλλαγή δεδοµένων µε µια αυτόµατη
µηχανή επεξεργασίας πληροφοριών µέσω µιας ασύρµατης
πύλης ή ενός ελεγκτή δικτύου.

8525 20 99 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1
και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, από τη
σηµείωση 3 του τµήµατος XVI καθώς και από το κείµενο των
κωδικών ΣΟ 8525, 8525 20 και 8525 20 99.

Η λειτουργία της εκποµπής/λήψης ραδιοσηµάτων αποτελεί την
κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.

6. Φορητή συσκευή που αποτελείται από έναν µικροεπεξεργαστή,
µια οθόνη υγρών κρυστάλλων, ένα πληκτρολόγιο µε πλήκτρα
εισαγωγής δεδοµένων και πλήκτρα ελέγχου, µια µονάδα
εκποµπής/λήψης ραδιοσηµάτων και έναν αναγνώστη γραµ-
µωτού κώδικα (bar code).

Τα δεδοµένα εισάγονται στη συσκευή είτε µε το χέρι είτε µέσω
του αναγνώστη γραµµωτού κώδικα. Λειτουργία της συσκευής
είναι η ανταλλαγή δεδοµένων µε αυτόµατη µηχανή επεξεργα-
σίας πληροφοριών µέσω µιας ασύρµατης πύλης ή ενός ελεγκτή
δικτύου.

8525 20 99 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1
και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, από τη
σηµείωση 3 του τµήµατος XVI καθώς και από το κείµενο των
κωδικών ΣΟ 8525, 8525 20 και 8525 20 99.

Η λειτουργία της εκποµπής/λήψης ραδιοσηµάτων αποτελεί την
κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.

7. Σύστηµα διαχείρισης εµπορευµάτων για την κατανοµή οδηγιών
στο προσωπικό π.χ. σε αποθήκες, καθώς και για τη µετάδοση
δεδοµένων από τις µονάδες συσκευασίας σε αυτόµατες µηχανές
επεξεργασίας πληροφοριών τόσο µέσω της εκποµπής
ραδιοσηµάτων εντός µιας ζώνης 400 µέτρων όσο και µέσω
καλωδίου.

Το σύστηµα αποτελείται από:

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1
και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, καθώς
και από το κείµενο των σχετικών κωδικών ΣΟ.

Τα διάφορα στοιχεία του συστήµατος, που είναι συνδυασµένα
µεταξύ τους, δεν επιτελούν καµία καθορισµένη λειτουργία µε την
έννοια της σηµείωσης 4 του τµήµατος XVI.

— έναν ελεγκτή δικτύου 8471 80 00

— έναν ελεγκτή ραδιοζεύξης 8525 20 99

— µια ασύρµατη πύλη δικτύου 8525 20 99

— ένα φορητό τερµατικό ένα φορητό τερµατικό µε 8525 20 99

— αναγνώστη γραµµωτού κώδικα 8525 20 99

Τα δεδοµένα µεταδίδονται µέσω ραδιοσηµάτων από τα φορητά
τερµατικά είτε στον ελεγκτή ραδιοζεύξης είτε στην ασύρµατη
πύλη δικτύου και από εκεί µεταδίδονται καλωδιακά µέσω του
ελεγκτή δικτύου σε αυτόµατες µηχανές επεξεργασίας πληροφο-
ριών (δεν αποτελούν συστατικά στοιχεία του συστήµατος).

Τα συστατικά στοιχεία του συστήµατος παρουσιάζονται µαζί
σε διαφορετικές συνθέσεις.

(Βλέπε απεικόνιση) (*)

(*) Η απεικόνιση έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα.
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