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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 701/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τηr 31ηr Μαρτ�ου 1999

για κατ�ταξη εµπορευµ�των στη συνδυασµ�νη ονοµατολογ�α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr,

τον κανονισµ� (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλ�ου, τηr
23ηr Ιουλ�ου 1987, για τη δασµολογικ� και στατιστικ� ονο-
µατολογ�α και για το κοιν� δασµολ�γιο (1), �πωr τροποποι-
�θηκε τελευτα�α απ� τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 2261/98 τηr
Επιτροπ�r (2), και ιδ�ωr το �ρθρο 9,

Εκτιµ�νταr:

�τι, για να εξασφαλιστε� η οµοι�µορφη εφαρµογ� τηr
συνδυασµ�νηr ονοµατολογ�αr που επισυν�πτεται στον
προαναφερθ�ντα κανονισµ�, πρ�πει να αποφασιστο�ν χωρ�r
καθυστ�ρηση οι διατ�ξειr για την κατ�ταξη του εµπορε�µα-
τοr που αναφ�ρονται στο παρ�ρτηµα του παρ�ντοr κανο-
νισµο�·

�τι ο κανονισµ�r (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 �χει καθορ�σει τουr
γενικο�r καν�νεr για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονο-
µατολογ�αr· �τι αυτο� οι καν�νεr εφαρµ�ζονται επ�σηr σε
κ�θε �λλη ονοµατολογ�α που την περιλαµβ�νει, �στω και
εν µ�ρει � µε την προσθ�κη ενδεχοµ�νωr υποδιαιρ�σεων, η
οπο�α �χει συνταχθε� απ� ειδικο�r κοινοτικο�r νοµοθετι-
κο�r καν�νεr εν�ψει τηr εφαρµογ�r δασµολογικ�ν � �λλων
µ�τρων στο πλα�σιο των εµπορικ�ν ανταλλαγ�ν·

�τι, κατ’ εφαρµογ� των εν λ�γω γενικ�ν καν�νων, το εµπ�-
ρευµα που περιγρ�φεται στη στ�λη 1 του π�νακα του
παραρτ�µατοr του παρ�ντοr κανονισµο� πρ�πει να κατατα-
γε� στον αντ�σοιχο κωδικ� ΣΟ που σηµει�νονται στη στ�λη
2 β�σει των διατ�ξεων τηr στ�ληr 3·

�τι ε�ναι σκ�πιµο, οι δεσµευτικ�r δασµολογικ�r πληροφο-
ρ�εr οι οπο�εr παρ�χονται απ� τιr τελωνειακ�r αρχ�r των
κρατ�ν µελ�ν σχετικ� µε την κατ�ταξη των εµπορευµ�των
στην τελωνειακ� ονοµατολογ�α και δεν ε�ναι σ�µφωνεr µε

το δ�καιο που καθορ�ζει ο παρ�ν κανονισµ�r να µπορο�ν
να συνεχ�σουν να αποτελο�ν αντικε�µενο επ�κλησηr,
σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του �ρθρου 12 παρ�γραφοr 6 του
κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλ�ου περ� θε-
σπ�σεωr κοινοτικο� τελωνειακο� κ�δικα (3), κατ� τη δι�ρ-
κεια περι�δου τρι�ν µην�ν απ� τον κ�τοχ� τουr·

�τι τα µ�τρα που προβλ�πονται στον παρ�ντα κανονισµ�
ε�ναι σ�µφωνα µε τη γν�µη του τµ�µατοr δασµολογικ�r
και στατιστικ�r ονοµατολογ�αr τηr επιτροπ�r τελωνειακο�
κ�δικα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

�ρθρο 1

Το εµπ�ρευµα που περιγρ�φεται στη στ�λη 1 του προ-
σαρτηµ�νου π�νακα κατατ�σσεται στη συνδυασµ�νη ονοµα-
τολογ�α στον αντ�στοιχο κωδικ� ΣΟ που σηµει�νεται στη
στ�λη 2 του εν λ�γω π�νακα.

�ρθρο 2

Οι δεσµευτικ�r δασµολογικ�r πληροφορ�εr που παρ�χονται
απ� τιr τελωνειακ�r αρχ�r των κρατ�ν µελ�ν και δεν ε�ναι
σ�µφωνεr µε το δ�καιο που καθορ�ζει ο παρ�ν κανονισµ�r
µπορο�ν να συνεχ�σουν να αποτελο�ν αντικε�µενο
επ�κλησηr, σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του �ρθρου 12 παρ�-
γραφοr 6 του κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατ� την
δι�ρκεια περι�δου τρι�ν µην�ν.

�ρθρο 3

Ο παρ�ν κανονισµ�r αρχ�ζει να ισχ�ει την εικοστ� πρ�τη
ηµ�ρα απ� τη δηµοσ�ευσ� του στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα
των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των.

Ο παρ�ν κανονισµ�r ε�ναι δεσµευτικ�r ωr προr �λα τα µ�ρη του και ισχ�ει �µεσα σε κ�θε
κρ�τοr µ�λοr.

Βρυξ�λλεr, 31 Μαρτ�ου 1999.

Για την Επιτροπ�

Mario MONTI

Μ�λοr τηr Επιτροπ�r

(1) ΕΕ L 256 τηr 7.9.1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 292 τηr 30.10.1998, σ. 1. (3) ΕΕ L 302 τηr 19.10.1992, σ. 1.
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Περιγραφ� εµπορευµ�των
Κατ�ταξη

Κωδικ�r ΣΟ
Αιτιολογ�α

(1) (2) (3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ηλεκτρονικ� συναρµολ�γηση µε την ονοµασ�α «Call Pro-
cessor Pack» αποτελο�µενη απ� τυπωµ�νο κ�κλωµα εφο-
διασµ�νο µε επεξεργαστ�, απ� εναλλ�κτεr µν�µηr και
�λλα ηλεκτρονικ� εξαρτ�µατα. Περιλαµβ�νει µπροστιν�
π�νακα και φ�ρει πλ�κτρα τα οπο�α λειτουργο�ν µε π�εση
και οθ�νη απεικ�νισηr υγρ�ν κρυστ�λλων (LCD). Η εν
λ�γω συναρµολ�γηση �χει κατασκευαστε� για να χρησιµο-
ποιηθε� ωr κ�ριοr εναλλ�κτηr σε σ�στηµα αυτ�µατηr
τηλεφωνικ�r κλ�σηr και για το λ�γο αυτ� φ�ρει ειδικ�r
διατ�ξειr σ�νδεσηr και εξατοµικευµ�να ειδικ� εξαρτ�µατα
(ASIC) που περι�χουν ειδικ� λογισµικ�

8517 90 82 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατο-
λογ�αr, απ� τη σηµε�ωση 2β) του τµ�µατοr XVI, καθ�r και
απ� το κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 8517, 8517 90 και 8517 90 82.

Αν και ο επεξεργαστ�r µπορε� να προγραµµατ�ζεται ελε�θερα
(σηµε�ωση 5Α του κεφαλα�ου 84), η συναρµολ�γηση αποτελε�
µ�ροr εν�r συστ�µατοr αυτ�µατηr τηλεφωνικ�r κλ�σηr και
δεν µπορε� να θεωρηθε� αυτ�µατη µηχαν� επεξεργασ�αr
πληροφορι�ν τηr κλ�σηr 8471 επειδ� διαθ�τει ειδικ�r διατ�-
ξειr σ�νδεσηr, εξαρτ�µατα καθ�r και µπροστιν� π�νακα.
(σηµε�ωση 5Ε του κεφαλα�ου 84)

2. Ηλεκτρονικ� συναρµολ�γηση ονοµαζ�µενη «Core to Net-
work Interface Pack (CNI)», που αποτελε�ται απ�
τυπωµ�νο κ�κλωµα εφοδιασµ�νο µε ηλεκτρονικ� εξαρτ�-
µατα. Η συναρµολ�γηση αυτ� φ�ρει µπροστιν� π�νακα που
�χει πλ�κτρα που λειτουργο�ν µε π�εση και οθ�νη απεικ�-
νισηr υγρ�ν κρυστ�λλων (LCD).

Ε�ναι κατασκευασµ�νη για να χρησιµοποιε�ται ωr δι�µεσο
(interface) µεταξ� του «Call Processor Pack» και εν�r
δικτ�ου καρτ�ν σε σ�στηµα αυτ�µατηr τηλεφωνικ�r
κλ�σηr. Η συναρµολ�γηση αυτ� διαθ�τει διατ�ξειr
σ�νδεσηr και εξατοµικευµ�να ειδικ� εξαρτ�µατα (ASIC)
που περι�χουν ειδικ� λογισµικ�

8517 90 82 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατο-
λογ�αr, απ� τη σηµε�ωση 2β) του τµ�µατοr XVI, καθ�r και
απ� το κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 8517, 8517 90 και 8517 90 82.

Η συναρµολ�γηση αυτ� αποτελε� µ�ροr εν�r συστ�µατοr
αυτ�µατηr τηλεφωνικ�r κλ�σηr και δεν θεωρε�ται ε�δοr τηr
κλ�σηr 8473, επειδ� διαθ�τει ειδικ�r διατ�ξειr σ�νδεσηr,
εξαρτ�µατα καθ�r και µπροστιν� π�νακα

3. Ηλεκτρονικ� συναρµολ�γηση ονοµαζ�µενη «Input-Output
Processor», αποτελο�µενη απ� δ�ο διασυνδεδεµ�να
τυπωµ�να κυκλ�µατα εφοδιασµ�να µε επεξεργαστ�, µε
µν�µεr RAM, EPROM και �λλα ηλεκτρονικ� εξαρτ�µατα.

Η συναρµολ�γηση περιλαµβ�νει µπροστιν� π�νακα µε
πλ�κτρα που λειτουργο�ν µε π�εση και οθ�νη απεικ�νισηr
υγρ�ν κρυστ�λλων (LCD). Η εν λ�γω συναρµολ�γηση
χρησιµε�ει ωr δι�µεσο µεταξ� ειδικ�ν συνδ�σµων εν�r
συστ�µατοr αυτ�µατηr τηλεφωνικ�r κλ�σηr και διαµ�σων
τ�που SCSI/RS232/IEEE που �χουν ειδικ�r διατ�ξειr
σ�νδεσηr και και εξατοµικευµ�να εξαρτ�µατα (ASIC) τα
οπο�α περι�χουν ειδικ� λογισµικ�.

Η συναρµολ�γηση φ�ρει µον�δα µν�µηr σε σκληρ� δ�σκο
και αναγν�στη δισκετ�ν

8517 90 82 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατο-
λογ�αr, απ� τη σηµε�ωση 2β) του τµ�µατοr XVI, καθ�r και
απ� το κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 8517, 8517 90 και 8517 90 82.

Η συναρµολ�γηση αυτ� αποτελε� µ�ροr εν�r συστ�µατοr
αυτ�µατηr τηλεφωνικ�r κλ�σηr και δεν θεωρε�ται ε�δοr τηr
κλ�σηr 8473, επειδ� διαθ�τει ειδικ�r διατ�ξειr σ�νδεσηr,
εξαρτ�µατα καθ�r και µπροστιν� π�νακα

4. ∆ορυφορικ�r δ�κτηr που λαµβ�νει κωδικοποιηµ�να και
ψηφιακ� σ�µατα MPEG (εικ�νεr και �χοr) τα µετατρ�πει
σε αναλογικ� σ�µατα και τα µεταφ�ρει �τοιµα προr χρ�ση
σε συσκευ� τηλε�ρασηr, σε οθ�νεr απεικ�νισηr (β�ντεο
µ�νιτορ) � σε µον�δεr απεικ�νισηr δεδοµ�νων (µ�νιτορr).

Η συσκευ� αποτελε�ται απ�:
 �να δ�κτη 950 �ωr 2 050 MHz,
 µια µον�δα τηr οπο�αr η λειτουργ�α συν�σταται σε

αποσυµπ�εση και αποκωδικοπο�ηση των σηµ�των
MPEG σε αναλογικ� σ�µατα β�ντεο και σε µεταφορ�
αυτ�ν των µετατρεποµ�νων σηµ�των,

 �ναν π�νακα στο µπροστιν� µ�ροr που φ�ρει �να
ψηφιακ� πληκτρολ�γιο και δι�ταξη απεικ�νισηr µε
υγρο�r κρυστ�λλουr LCD

8528 12 93 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τιr διατ�ξειr των γενικ�ν
καν�νων 1 και 6 για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατο-
λογ�αr, απ� τη σηµε�ωση 3 του τµ�µατοr XVI, καθ�r και απ�
το κε�µενο των κωδικ�ν ΣΟ 8528, 8528 12 και 8528 12 93.

Η κ�ρια λειτουργ�α του ε�δουr αυτο� ε�ναι η λ�ψη τηλεο-
πτικ�ν σηµ�των.
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Περιγραφ� εµπορευµ�των
Κατ�ταξη

Κωδικ�r ΣΟ
Αιτιολογ�α

(1) (2) (3)

5. Ολοκληρωµ�νοr δ�κτηr/αποκωδικοποιητ�r (διευθυνσιοδο-
το�µενοr µετατροπ�αr) που µπορε� να λαµβ�νει και να
αποκωδικοποιε� κωδικοποιηµ�να σ�µατα µ�σω καλωδια-
κο� δικτ�ου και να τα µετατρ�πει σε σ�µατα ραδιο-
συχνοτ�των (RF)

Περιλαµβ�νει δ�κτη, φ�λτρα, διαµορφωτ�r, οπτικοακου-
στικ� επεξεργαστ�, µικροεπεξεργαστ� που διαθ�τει µν�µη,
δ�κτη FM, ποµπ� για την επιστροφ� των σηµ�των και
αναγν�στη �ξυπνων καρτ�ν. �χει επ�σηr ψηφιακ�
πληκτρολ�γιο και τηλεχειριστ�ριο που προορ�ζονται για
την επιλογ� διαφ�ρων καναλι�ν. Επιπλ�ον, διαθ�τει λει-
τουργ�εr ελ�γχου και επικοινων�αr, �πωr π.χ. αποστολ�
στοιχε�ων τιµολ�γησηr, πραγµατοπο�ηση υπολογισµ�ν,
κ.λπ. Η συσκευ� αποκωδικοιε� µ�νο τα σ�µατα που �χουν
παραχωρηθε� σε συγκεκριµ�νουr συνδροµητ�r

8528 12 93 Η κατ�ταξη καθορ�ζεται απ� τουr γενικο�r καν�νεr 1 και 6
για την ερµηνε�α τηr συνδυασµ�νηr ονοµατολογ�αr, απ� τη
σηµε�ωση 3 του τµ�µατοr XVI, καθ�r και απ� το κε�µενο των
κωδικ�ν ΣΟ 8528, 852 12 και 8528 12 93.

Η κ�ρια λειτουργ�α του ε�δουr αυτο� ε�ναι η λ�ψη τηλεο-
πτικ�ν σηµ�των.


