
Európai Közösségek Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata

(2008/C 112/03)

A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i
2658/87/EGK tanácsi rendelet (1) 9. cikkének (1) bekezdés a) albekezdése alapján az Európai Közösségek
Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata (2) a következőképpen módosul:

A 335. oldal a következő szöveggel egészül ki:

„8521 90 00 Más

Ezen alszám alá tartoznak a televíziós jelek vételére alkalmas képernyővel nem rendelkező
készülékek, az úgynevezett »set-top box«-ok, amelyek felvevő vagy lejátszó funkcióval
rendelkező szerkezetet tartalmaznak (például, egy merevlemez- vagy DVD meghajtót).”

A 339. oldal a következő szöveggel egészül ki:

„8528 71 13 Készülék mikroprocesszor-alapú eszközzel, beépített modemmel, mellyel csatlakoz-
tatható az Internetre és interaktív információcserére, televíziós jelek vételére
alkalmas (»set-top box kommunikációs funkcióval«)

Ezen alszám alá olyan képernyő nélküli készülék tartozik (ún. »set-top box kommunikációs
funkcióval«), amely a következő fő alkotórészekből áll:

– mikroprocesszor,

– video tuner,

az RF-csatlakozó megléte egy video tuner esetleges jelenlétére utal,

– modem.

A modemek modulálják és demodulálják a kimenő valamint a bejövő adatjeleket. Ez az
Internethez történő csatlakozás céljából kétirányú kommunikációt tesz lehetővé. Ilyen
modemek például: V.34-, V.90-, V.92-, DSL- vagy kábelmodemek. Egy ilyen modem
jelenlétére egy RJ 11 csatlakozó utal.

Az olyan eszközök, amelyek a modeméhez hasonló funkciót látnak el, de amelyek nem
modulálnak és nem demodulálnak jeleket, nem minősülnek modemnek. Ilyen készülékek
például az ISDN-, a WLAN- vagy az Ethernet-eszközök. Egy ilyen eszköz jelenlétére az
RJ 45 csatlakozó utal.

A modemet be kell építeni a set-top box-ba. Az olyan set-top box-ok, amelyek nem
beépített modemet, hanem külső modemet használnak, nem tartoznak ezen alszám alá
(pl., egy set-top box-ból és egy külső modemből álló egység).

Az »Átvitel-Vezérlő-Protokollnak/Internet-Protokollnak« (TCP/IP) fix tárban tárolt
információként (firmware-ként) kell a set-top box-ban jelen lennie.

Az ezen alszám alá tartozó set-top box-oknak lehetővé kell tenniük a készülék felhasználója
számára az Internet-elérést. A készüléknek alkalmasnak kell lennie Internet alkalmazások
futtatására is olyan »interaktív információcsere« módban, mint az e-mail kliens, avagy UDP
vagy TCP/IP csatlakozót használó üzenetküldő alkalmazás.

Azok a set-top box-ok, amelyek felvevő vagy lejátszó funkcióval rendelkező szerkezetet
tartalmaznak (például, egy merevlemez- vagy DVD meghajtót), nem tartoznak ezen alszám
alá (8521 90 00 alszám).

8528 71 19 Más

Lásd a 8528 71 13 alszámra vonatkozó magyarázat utolsó bekezdését.
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(1) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 275/2008/EK rendelettel (HL L 85., 2008.3.27., 3. o.) módosított rendelet.
(2) HL C 50., 2006.2.28., 1. o.



8528 71 90 Más

Ezen alszám alá olyan képernyő nélküli termékek tartoznak, amelyek televíziós adás véte-
lére alkalmasak, de nem tartalmaznak beépített video tunert (például, az ún. »IP-streaming
box«-ok).

Lásd a 8528 71 13 alszámra vonatkozó magyarázat utolsó bekezdését is.”.
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