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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1400/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουλίου 2001

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), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1230/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 9,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συνδυα-
σµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον προανα-
φερθέντα κανονισµό, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις
για την κατάταξη του εµπορεύµατος 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 κανό-
νες 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 παραρτήµα-
τος του παρόντος κανονισµού πρέπει να καταταγεί στον
αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται στη στήλη 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 στη
συνδυασµένη ονοµατολογία και δεν είναι σύµφωνες µε το

δίκαιο που καθορίζει 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, για τη θέσπιση κοινοτικού τελω-
νειακού κώδικα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου (4).

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το εµπόρευµα που περιγράφεται στη στήλη 1 του προσαρτηµένου
πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία στον αντί-
στοιχο κωδικό ΣΟ 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 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 των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

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

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2001.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. (3) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 168 της 23.6.2001, σ. 6. (4) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17.
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Περιγραφή εµπορευµάτων
Κατάταξη
Κωδικός ΣΟ

Αιτιολογία

(1) (2) (3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ιανοµέας υγρού σαπουνιού υπό τη µορφή δοχείου
από κοινό µέταλλο στο πάνω µέρος του οποίου έχει
τοποθετηθεί µια αντλία µε έµβολο η οποία λειτουργεί
µε κουµπί πίεσης, αποτελούµενη από ελατοειδές
έµβολο, έµβολο φράξεως, λεπτή ράβδο και σωλήνα
για τα έµβολα.

Βλέπε φωτογραφία (*)

8479 89 98 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συν-
δυασµένης ονοµατολογίας, καθώς και από το κείµενο
των κωδικών ΣΟ 8479, 8479 89 και 8479 89 98

Συσκευή (κονσόλα) που παρουσιάζεται σε συσκευασία
για τη λιανική πώληση, µαζί µε αυτοτελή µονάδα
ελέγχου που φέρει καλώδιο σύνδεσης, δίσκο CD-
ROM, καλώδιο σύνδεσης της κονσόλας µε συσκευές
εικόνας/ήχου και καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύ-
µατος.

Η κονσόλα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

— κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU),
— αυτοτελή µονάδα κεντρικής µνήµης 32 Mbits

DRAM,
— αναγνώστη δίσκων DVD,
— τσιπ (chip) γραφικών,
— δύο καθολικές σειριακές εισόδους σύνδεσης

(USB),
— δύο εισόδους για την αυτοτελή µονάδα ελέγχου,

— δύο υποδοχές για κάρτες µνήµης,

— είσοδο σύνδεσης εικόνας/ήχου (IEEE 1394),

— ψηφιακή οπτική έξοδο σύνδεσης.

Εκτός από την αυτοτελή µονάδα ελέγχου είναι δυνα-
τόν να συνδεθούν στην κονσόλα πολλές διατάξεις,
όπως πληκτρολόγιο, συσκευή κατάδειξης («ποντίκι»),
τηλεοπτικός δέκτης, οθόνη παρακολούθησης δεδο-
µένων ή εκτυπωτής.

Μια ειδική θέση εντός της κονσόλας καθιστά δυνατή
την ενσωµάτωση σκληρού δίσκου και προσαρµογέα
Ethernet.

9504 10 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1, 3β) και 6 για την ερµηνεία της
συνδυασµένης ονοµατολογίας, από τη σηµείωση 6
του κεφαλαίου 85, καθώς και από το κείµενο των
κωδικών ΣΟ 8524, 8524 39, 8524 39 90, 9504
και 9504 10 00

Από τις διάφορες λειτουργίες της συσκευής (περιλαµ-
βανοµένων των παιχνιδιών βίντεο, της ανάγνωσης
δίσκων DVD βίντεο και δίσκων CD ήχου, της αυτό-
µατης επεξεργασίας δεδοµένων κ.λπ.), η λειτουργία η
σχετική µε τα παιχνίδια βίντεο προσδίδει στη συσκευή
τον ουσιώδη της χαρακτήρα και καθορίζει την κατά-
ταξή της, ως κονσόλα παιχνιδιών, στην κλάση 9504

Η συσκευή έχει την δυνατότητα να:

— εξασφαλίζει τη λειτουργία ειδικών προγραµµάτων
παιχνιδιών βίντεο,

— µετατρέπει ψηφιακά δεδοµένα από δίσκους βίντεο
DVD ή από δίσκους ήχου CD σε οπτικοηχητικά
σήµατα για αναπαραγωγή από τηλεοπτικούς
δέκτες ή από συστήµατα ήχου,

— εξασφαλίζει τη λειτουργία προγραµµάτων που
είναι γραµµένα σε γλώσσα «YABASIC».

Η αυτοτελής µονάδα ελέγχου διαθέτει ορισµένα κου-
µπιά τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως για να παίζο-
νται παιχνίδια βίντεο.

Ο δίσκος CD-ROM περιλαµβάνει τη γλώσσα προ-
γραµµατισµού «YABASIC», καθώς επίσης και διά-
φορα παιχνίδια βίντεο και ταινίες βίντεο.

Βλέπε φωτογραφία (*)

8524 39 90

(*) Οι φωτογραφίες έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα.
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