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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1508/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Ιουλίου 2000

για 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. 1264/2000 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 προαναφε-
ρθέντα 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 στην
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 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 τελω-
νειακού κώδικα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 955/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου (4).

(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 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 πού παρέχονται από τις
τελωνειακές αρχές των κρατών µελών και δεν είναι σύµφωνες µε το
δίκαιο πού 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, 11 Ιουλίου 2000.

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 144 της 17.6.2000, σ. 6. (4) ΕΕ L 119 της 7.5.1999, σ. 1.
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Περιγραφή εµπορευµάτων
Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία

(1) (2) (3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Συνδυασµός αντικειµένων που αποτελείται από µία
οδοντοστοιχία βρυκόλακα κατασκευασµένη από
πλαστική ύλη και από ένα µικρό πλαστικό δοχείο
το οποίο περιέχει κόκκινο υγρό («τεχνητό αίµα»).

Ο συνδυασµός αυτός είναι συσκευασµένος για τη
λιανική πώληση.

9503 70 00 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 9503 και 9503 70 00.

Τα µέρη αυτού του συνδυασµού προορίζονται για τη
διασκέδαση (αναπαράσταση της µορφής του βρυκό-
λακα).

2. Συνδυασµός αντικειµένων που αποτελείται από
ένα οµοίωµα ανθρώπινου κρανίου από πλαστική
ύλη (µε διαστάσεις περίπου 10 cm µήκος, 5 cm
πλάτος και 0,5 cm ύψος), του οποίου οι κοι-
λότητες που αναπαριστούν το στόµα, τα µάτια και
τη µύτη περιέχουν προϊόντα φτιασιδώµατος (µακι-
γιάζ) διαφόρων χρωµάτων, καθώς και από ένα
ραβδάκι µήκους 5 cm του οποίου οι άκρες έχουν
κατασκευασθεί από αφρώδες πλαστικό. Αυτό το
ραβδάκι προορίζεται για την επίθεση των
προϊόντων φτιασιδώµατος (µακιγιάζ).

Ο εν λόγω συνδυασµός παρουσιάζεται σε
συσκευασία για τη λιανική πώληση.

3304 99 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1, 3β και 6 για την ερµηνεία της
συνδυασµένης ονοµατολογίας, από τη σηµείωση 2
του τµήµατος VI, από τη σηµείωση 3 του κεφαλαίου
33, καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 3304
και 3304 99 00.

Τα προϊόντα φτιασιδώµατος (µακιγιάζ) προσδίδουν
στο συνδυασµό τον ουσιώδη του χαρακτήρα.

3. ∆ιάταξη («ψηφιακής εγγραφής φίλµ») αποτελού-
µενη από ένα σωλήνα καθοδικών ακτινών, µια
συσκευή λήψης εικόνων µε έγχρωµο φίλτρο και
διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα, συναρµολογη-
µένα σε µια κοινή θήκη.

Η διάταξη αυτή λειτουργεί σε συνδυασµό µε
µηχανή αυτόµατης επεξεργασίας δεδοµένων.

Ο σωλήνας καθοδικών ακτινών µεταβιβάζει εικό-
νες από τη µηχανή αυτόµατης επεξεργασίας δεδο-
µένων σε φιλµ (στιγµιαίες εικόνες ή αρνητικό
κυλινδρικό φιλµ πλάτους 35 mm ή περισσότερο)
τοποθετηµένο στη συσκευή λήψης εικόνων.

9006 59 00 Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης
ονοµατολογίας, τις σηµειώσεις 5 Β και 5 Ε του κεφα-
λαίου 84, καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ
9006 και 9006 59 00.

Μολονότι η διάταξη αυτή λειτουργεί σε συνδυασµό
µε µηχανή αυτόµατης επεξεργασίας δεδοµένων, έχει
τα χαρακτηριστικά συσκευής της κλάσης 9006.
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Περιγραφή εµπορευµάτων
Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία

(1) (2) (3)

4. Σύνολο ηλεκτρονικών συσκευών που αποτελείται
από:

— µία κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών,

— µία µονάδα ελέγχου,

— µία φορητή µονάδα χειρός.

Η κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών αποτελείται από κεν-
τρική µονάδα επεξεργασίας (CPU), µνήµη, κάρτα
γραφικών παραστάσεων, κάρτα ήχου, µονάδα οπτι-
κού δίσκου, διαµορφωτή/απόδιαµορφωτή
(modem) για την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (Inter-
net) και διάφορες υποδοχές, κυρίως θύρες για
µονάδες ελέγχου. Η κονσόλα διαθέτει λειτουργικό
σύστηµα ειδικώς διαµορφωµένο για βιντεοπαιχνί-
δια. Η µονάδα του οπτικού δίσκου δύναται να
διαβάζει ειδικούς συµπαγείς δίσκους (CD) που
περιέχουν παιχνίδια προοριζόµενα για κονσόλα
βιντεοπαιχνιδιών. Τα προγράµµατα βιντεοπαιχνι-
διών δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν από το
χρήστη.

Οι υποδοχές επιτρέπουν τη σύνδεση της κονσόλας
µε ορισµένες συσκευές, όπως π.χ. δέκτη τηλεό-
ρασης, οθόνη υπολογιστού, πληκτρολόγιο,
συσκευή κατάδειξης (ποντίκι), µονάδα µνήµης ή
εκτυπωτή.

Η µονάδα ελέγχου διαθέτει διάφορα πλήκτρα χει-
ρισµού τα οποία χρησιµεύουν για να παίζονται τα
παιχνίδια στην κονσόλα. Η µονάδα αυτή συνδέεται
µε την κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών µέσω ενός καλω-
δίου

Η φορητή µονάδα χειρός διαθέτει διάφορα
πλήκτρα χειρισµού για τα παιχνίδια και µία µικρή
οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), η οποία απεικο-
νίζει πληροφορίες σχετικές µε τα παιχνίδια. Η
µονάδα αυτή µπορεί να φορτώσει πληροφορίες
και αποτελέσµατα σχετικά µε τα παιχνίδια και µπο-
ρεί επίσης να χρησιµοποιηθεί αυτόµατα για το
παίξιµο ορισµένων απλών παιχνιδιών. Η φορητή
µονάδα χειρός µπορεί να συνδεθεί µε τη µονάδα
ελέγχου, αλλά µπορεί και να χρησιµοποιείται ανε-
ξάρτητα.

Βλέπε απεικόνιση (*)

9504 10 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1, 3β και 6 για την ερµηνεία της
συνδυασµένης ονοµατολογίας, καθώς και από το κεί-
µενο των κωδικών ΣΟ 9504, 9504 10 και
9504 10 00.

Η κονσόλα των βιντεοπαιχνιδιών προσδίδει στο
προϊόν τον ουσιώδη του χαρακτήρα. Το εν λόγω
προϊόν χρησιµοποιείται κυρίως µε δέκτη τηλεόρασης

(*) Οι απεικονίσεις έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα.
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