28

Úřední věstník Evropské unie

02/sv. 7

ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

L 262/25

CS

31995R2564

1.11.1995

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2564/95
ze dne 27. října 1995
o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července
l987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním
sazebníku (1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES)
č. 1739/95 (2), a zejména článek 9 uvedeného nařízení,
vzhledem k tomu, že k zajištění jednotného uplatňování kombinované nomenklatury tvořící přílohu uvedeného nařízení je
nezbytné přijmout opatření k zařazení zboží uvedeného v příloze
tohoto nařízení;
vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a že se
tato pravidla vztahují i na každou jinou nomenklaturu, která je na
ní plně nebo částečně založena nebo k ní přidává další třídění
a která je zřízena zvláštními předpisy Společenství za účelem
uplatňování celních a jiných opatření týkajících se obchodu se
zbožím;
vzhledem k tomu, že podle uvedených všeobecných pravidel musí
být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze tohoto nařízení
zařazeno na základě odůvodnění ve sloupci 3 do odpovídajících
kódů KN uvedených ve sloupci 2;
vzhledem k tomu, že je účelné, aby závazné informace o sazebním zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které vydaly
orgány členských států a které nejsou v souladu s tímto nařízením,
mohla osoba, které byly tyto informace vydány, nadále používat
po dobu tří měsíců v souladu s čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS)
č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex
Společenství (3);

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se
stanoviskem Výboru pro celní kodex — odboru pro celní a statistickou nomenklaturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se v kombinované
nomenklatuře zařazuje do odpovídajících kódů KN uvedených
ve sloupci 2 této tabulky.
Článek 2
Zařazení výrobku č. 2 do tabulky v příloze nemá žádný vliv na
používání nařízení Rady (ES) č. 1556/95 (4).
Článek 3
Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které vydaly celní
orgány členských států a které nejsou v souladu s tímto nařízením,
mohou být podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92
nadále používány po dobu tří měsíců.
Článek 4
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým prvním dnem po
vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 27. října 1995.
Za Komisi
Mario MONTI

člen Komise

(1) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Úř. věst. L 167, 11.7.1995, s. 7.
(3) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(4) Úř. věst. L 152, l. 7. 1995, s. 1.
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PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení
Kód KN

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1. Čtecí zařízení elektronických mikroprocesorových karet, uložené do skříňky z umělé hmoty nebo z kovu, obsahující
zásuvku pro vsunutí elektronické karty, obrazovku z tekutých
krystalů a klávesnici skládající se z 10 číselných tlačítek, čtyř
funkčních tlačítek, jednoho potvrzovacího tlačítka a jednoho
korekčního tlačítka.

8471 99 80

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad
kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8471, 8471 99
a 8471 99 80.

8521 90 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad
kombinované nomenklatury, na poznámce 5 písm. B) ke kapitole
84 a na znění kódů KN 8521 a 8521 90 00.

8521 90 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 písm. b) a 6
pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 5 písm. B)
ke kapitole 84, na poznámce 6 ke kapitole 85 a na znění kódů KN
8521, 8521 90 00, 8524, 8524 90 a 8524 90 91.

Přístroj se dá používat buď tak, že se drží v ruce, nebo položený na psací stůl, stůl, pult nebo též připevněný na stěně
apod.
Může být používán samostatně nebo jako periferní jednotka
pro zpracování dat v bankovním, obchodním nebo lékařském
prostředí, ke kontrole přístupu vozidel, řízení pracovního časového rozvrhu apod., dokonce i bez připojení k zařízení pro
automatizované zpracování dat.
2. CD-ROM mechanika pro reprodukci zvuků, textu a obrazů,
bez vlastního krytu, určená k vložení do centrální počítačové
jednotky, s výstupem pro sluchátka a ovládáním hlasitosti.
Tato mechanika umožňuje počítači v multimediálním rámci
využívat CD-ROM (k reprodukci textů, obrazů a zvuků), zvuková CD a foto CD.
3. Systém pro reprodukci zvuku a obrazu na počítači („multimedia“) obsahující následující prvky, v obchodní úpravě jako sada
pro maloobchodní prodej:
— CD-ROM mechanika s výstupem pro sluchátka
a ovládáním hlasitosti, zvukovou kartou a propojovacím
audio-kabelem mezi CD-ROM mechanikou a zvukovou
kartou a
— instalační disketa.
4. Tunerová karta do zařízení pro automatizované zpracování dat
umožňující příjem televizního vysílání.
Tato elektronická karta sestává z tištěného obvodu obsahujícího různé integrované obvody a další elektronické prvky. Společně s příslušným softwarem a anténou umožňuje tato karta
zařízení na automatické zpracování dat automaticky
vyhledávat kanály, přijímat programy a nahrávat vysílané
obrazy.

CD-ROM mechanika určuje hlavní charakter sady.

8524 90 91
8528 10 91

V souladu s poznámkou 6 ke kapitole 85 se disketa zařazuje
samostatně.
Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad
kombinované nomenklatury, na poznámce 5 písm. B) ke kapitole
84 a na znění kódů KN 8528, 8528 10 a 8528 10 91.

