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(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 155/2012,
21. veebruar 2012,
millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu
määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr
2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitarii
fistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

(3)

Seepärast tuleks määrust (EMÜ) nr 2658/87 vastavalt
muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 620/2011 (2) on
määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisasse lisatud kaks uut
alamrubriiki – 8528 71 15 ja 8528 71 91. Mõlemad
alamrubriigid hõlmavad mikroprotsessoripõhiseid sead
meid, millel on modem Interneti-ühenduseks ja inter
aktiivse infovahetuse funktsioon ning mis on võimelised
vastu võtma televisioonisignaali (nn sidefunktsiooniga
teleriboksid (set-top boxes)). Vastavalt alamrubriikide
sõnastusele kuuluvad kõnealuste seadmete hulka ka sead
med, millel on salvestamis- või taasesitusfunktsioon,
tingimusel et säilivad sidefunktsiooniga teleriboksi põhi
omadused.

Määruse (EMÜ) nr 2658/87 (mida on muudetud komisjoni
rakendusmäärusega (EL) nr 1006/2011 (3)) I lisas esitatud
kombineeritud nomenklatuuri gruppi 85 lisatakse lisamärkus 3:

„3. Üksnes alamrubriikides 8528 71 15 ja 8528 71 91 tähista
takse mõistega „modem” seadmeid, millega moduleeritakse ja
demoduleeritakse sisenevaid ja väljuvaid signaale, nt V.90- või
kaablimodemid, ning muid seadmeid, milles Interneti-ühenduse
saamiseks kasutatakse analoogset tehnoloogiat, nt WLAN-,
ISDN- ja Ethernet-tüüpi tehnoloogiat. Teenuseosutaja võib
piirata Interneti-ühenduse ulatust.

Nendesse alamrubriikidesse kuuluvad seadmed peavad inter
aktiivse infovahetuse tagamiseks võimaldama kahesuunalist info
vahetust või kahesuunalist infovoogu.”
(2)

Õiguskindluse huvides on vaja selgitada nende uute alam
rubriikide ulatust seoses mõistetega „modem” ja „inter
aktiivne infovahetus”. Seepärast tuleks kombineeritud
nomenklatuuri gruppi 85 lisada uus lisamärkus, et tagada
nende alamrubriikide ühtne tõlgendamine kogu liidu
territooriumil.

(1) EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.
(2) ELT L 166, 25.6.2011, lk 16.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
(3) ELT L 282, 28.10.2011, lk 1.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 21. veebruar 2012
Komisjoni nimel
presidendi eest
komisjoni liige
Algirdas ŠEMETA

