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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 184/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιανουαρίου 2000
για κατάταξη εµπορευµάτων στη συνδυασµένη ονοµατολογία
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισµός να µπορούν να
συνεχίσουν να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης από τον
κάτοχό τους κατά την 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 τελωνειακού κώδικα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 955/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (4).

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), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2626/1999 της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συνδυασµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον προαναφερθέντα κανονισµό, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις για
την κατάταξη του εµπορεύµατος που αναφέρονται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους γενικούς κανόνες για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας. 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, το εµπόρευµα
που περιγράφεται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού πρέπει να καταταγεί στον
αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται στη σττήλη 2 βάσει
των διατάξεων της στήλης 3.

(4)

Είναι σκόπιµο, οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες οι
οποίες παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών
µελών σχετικά µε την κατάταξη των εµπορευµάτων στην
συνδυασµένη ονοµατολογία και δεν είναι σύµφωνες µε το

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής τελωνειακού
κώδικα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το εµπόρευµά που περιγράφεται στη στήλη 1 του προσαρτηµένου
πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία στον αντίστοιχο κωδικό που σηµειώνεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.
Άρθρο 2
Οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες που παρέχονται 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 επίκλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92,
κατά τη διάρκεια περιόδου τρριών µηνών.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή πρώτη ηµέρα
από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 321 της 14.12.1999, σ. 3.

(3) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(4) ΕΕ L 119 της 7.5.1999, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Κατάταξη
Κωδικός ΣΟ

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Συσκευή που παρουσιάζεται µε µορφή φορητού υπολογιστή µέσα σε
πλαστική θήκη. Η συσκευή περιλαµβάνει:
—
—
—
—

µονάδα ηλεκτρονικής επεξεργασίας,
οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD),
πληκτρολόγιο,
διατάξεις που επιτρέπουν επιλογή λειτουργιών, ρύθµιση της
έντασης του µεγαφώνου και της αντίθεσης (κοντράστ),
— µεγάφωνο,
— συνδέσεις για συσκευή κατάδειξης (ποντίκι) και για εκτυπωτή.
Η συσκευή αυτή δεν διαθέτει δικό της σύστηµα εκµετάλλευσης και
παρουσιάζεται µαζί µε συσκευή κατάδειξης (ποντίκι).
Στην εν λόγω συσκευή ενσωµατώνονται τα ακόλουθα προγράµµατα:
— περισσότερα από 40 προκαθορισµένα προγράµµατα τα οποία
χρησιµεύουν για την εκµάθηση γλωσσών, γραφής, ανάγνωσης,
αριθµητικών πράξεων καθώς και για την πραγµατοποίηση ασκήσεων λογικής,
— προγράµµατα για λειτουργίες διαχείρισης/γραφείου, όπως η επεξεργασία κειµένου και το ηµερολόγιο,
— δηµιουργίας και εκτέλεσης προγραµµάτων γραµµένων στη
γλώσσα BASIC.
Τα χαρακτηριστικά της συσκευής είναι δυνατόν να επεκταθούν µε τη
χρησιµοποίηση συµπληρωµατικών κασετών.
Τα προγράµµατα προορίζονται για παιδιά ηλικίας εννέα ετών και άνω.

9503 90 32

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και
6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, τη σηµείωση 1
ιε) του τµήµατος XVI καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ
9503, 9503 90 και 9503 90 32
Μολονότι η πλειοψηφία των προγραµµάτων προσφέρεται για παιχνίδια µε δύο παίκτες και οι ορθές απαντήσεις καταγράφονται, το εν
λόγω προϊόν, λόγω της πληθώρας των προγραµµάτων εκµάθησης που
ενσωµατώνονται σ’ αυτό, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως παιχνίδι συντροφιάς αλλά ως εκπαιδευτικό παιχνίδι.

