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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 754/2004
(2004. gada 21. aprīlis)
par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā
tot trīs mēnešus, pamatojoties uz 12. panta 6. punktu
Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK)
Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK)
Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo
muitas tarifu (1), jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas
kodeksa komitejas atzinumu,

tā kā:
(1)

(2)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās
kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, jānosaka pasākumi par šās regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji pamatojas uz to vai papildina to ar papildu
apakšnodaļām un ir izveidota ar īpašiem Kopienas noteikumiem, lai piemērotu tarifu vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

Pievienotās tabulas 1. ailē aprakstītās preces klasificējamas
kombinētajā nomenklatūrā ar atbilstošajiem KN kodiem, kas
norādīti minētās tabulas 2. ailē.

(3)

Šās regulas pielikuma tabulas 1. slejā aprakstītās preces
saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem jāklasificē saskaņā ar KN kodu, kas norādīts 2. slejā, atbilstīgi 3.
slejā noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ieteicams noteikt, ka persona, kuras rīcībā ir saistoša izziņa
par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā
nomenklatūrā izdevis dalībvalsts muitas dienests, bet kura
neatbilst šās regulas noteikumiem, var turpināt to izman-

1. pants

2. pants
Saistošu izziņu par tarifu, ko izdevis dalībvalsts muitas dienests,
bet kura neatbilst šās regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas
(EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs
mēnešus.
3. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2004. gada 21. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Frederik BOLKESTEIN

(1) OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Komisijas Regulu (EK) Nr. 2344/2003 (OV L 346, 31.12.2003.,
38. lpp.).

(2) OV L 302 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
2003. gada Pievienošanās aktu.
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PIELIKUMS
Apraksts

Klasifikācija
(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

1. Krāsu plazmas ekrāns ar 106 cm diagonāli (gabarīti: 104 (plat.) × 64,8 (augst.) ×
9,5 (dziļ.) cm) un 852 × 480 pikseļu
konfigurāciju.

8528 21 90

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās
nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu, kā arī KN kodu 8528,
8528 21 un 8528 21 90 aprakstu.

Ierīcei ir šādas saskarnes:
— RGB savienotājs,
— DVI (interaktīvā ciparvideo) savienotājs,
— kontrolsavienotājs.

Klasificēšana apakšpozīcijā 8471 60 nav
pieļaujama, jo monitors nav tāda tipa, ko
izmanto vienīgi vai galvenokārt automātiskās datu apstrādes iekārtās (sk. 84. nodaļas
5. piezīmi).

RGB savienotājs dod iespēju vizualizēt
datus tieši no automātiskās datu apstrādes iekārtas.

Izstrādājums arī nav klasificējams pozīcijā
8531, jo tā funkcija nav sniegt vizuālu indikāciju signalizācijas vajadzībām (sk. HS
paskaidrojumu D punktu attiecībā uz pozīciju 8531).

DVI savienotājs dod iespēju vizualizēt
signālus no automātiskās datu apstrādes
iekārtas vai cita avota, piemēram, DVD
atskaņotāja vai videospēļu reproducētāja, izmantojot skaņotāju.

2. Krāsu plazmas ekrāns ar 106 cm diagonāli (gabarīti: 103 (plat.) × 63,6 (augst.) ×
9,5 (dziļ.) cm) un 1024 × 1024 pikseļu
konfigurāciju,
ar
noņemamiem
skaļruņiem.
Ierīcei ir šādas saskarnes:
— DVI (interaktīvā ciparvideo) savienotājs,
— kontrolsavienotājs.
DVI savienotājs dod iespēju vizualizēt
signālus no automātiskās datu apstrādes
iekārtas vai cita avota, kā, piemēram,
DVD atskaņotāja vai videospēļu reproducētāja, izmantojot skaņotāju.

8528 21 90

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās
nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu, kā arī KN kodu 8528,
8528 21 un 8528 21 90 aprakstu.
Klasificēšana apakšpozīcijā 8471 60 nav
pieļaujama, jo monitors nav tāda tipa, ko
izmanto vienīgi vai galvenokārt automātiskās datu apstrādes iekārtās (sk. 84. nodaļas
5. piezīmi).
Izstrādājums arī nav klasificējams pozīcijā
8531, jo tā funkcija nav sniegt vizuālu indikāciju signalizācijas vajadzībām (sk. HS
paskaidrojumu D punktu attiecībā uz pozīciju 8531).

