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Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-288/09 και C-289/09
British Sky Broadcasting Group plc και Pace plc κατά The Commissioners
for Her Majesty’s Revenue & Customs

Οι αποκωδικοποιητές µε σκληρό δίσκο –όπως η ενότητα Sky+– πρέπει να
καταταχθούν, για δασµολογικούς σκοπούς, ως χωριστές ενότητες µε σύστηµα
επικοινωνίας και όχι ως συσκευές εγγραφής
Ως εκ τούτου, απαλλάσσονται των δασµών και δεν πρέπει να υποβληθούν σε δασµολογικό
συντελεστή 13,9 %
Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει τους δασµολογικούς συντελεστές που ισχύουν για τα
αντικείµενα που εισάγονται από τρίτες χώρες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ
τούτου, ένα σύστηµα κατατάξεως προϊόντων µε τον εφαρµοστέο σε κάθε κατηγορία συντελεστή
περιλαµβάνεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία την οποία δηµοσιεύει ετησίως η Επιτροπή.
Επεξηγηµατικές σηµειώσεις της ονοµατολογίας αυτής –τις οποίες επίσης δηµοσιεύει η Επιτροπή–
παρέχουν επιπλέον ενδείξεις ως προς την κατάταξη των προϊόντων.
Η συνδυασµένη ονοµατολογία στηρίζεται στο εναρµονισµένο σύστηµα κατατάξεως των
εµπορευµάτων σε διεθνές επίπεδο και επαναλαµβάνει σε µεγάλο βαθµό τις κλάσεις του
συστήµατος αυτού.
Η British Sky Broadcasting, η κύρια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ψηφιακής δορυφορικής
τηλεοράσεως στο Ηνωµένο Βασίλειο, εισάγει ένα δέκτη δορυφορικής τηλεοράσεως ονοµαζόµενο
«ενότητα Sky+», τον οποίο κατασκευάζει για λογαριασµό της Sky η εταιρία Pace. Η ενότητα αυτή,
η οποία διαθέτει σύστηµα επικοινωνίας, περιέχει σκληρό δίσκο ο οποίος παρέχει στον τελικό
καταναλωτή τη δυνατότητα να εγγράφει τα προγράµµατα που µεταδίδει η Sky.
Η Sky και η Pace προσέβαλαν τις αποφάσεις των Commissioners for Her Majesty’s Revenue &
Customs (βρετανικών τελωνειακών αρχών) περί κατατάξεως της ενότητας Sky+, σύµφωνα µε τις
επεξηγηµατικές σηµειώσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας, ως συσκευής εγγραφής. Εκτιµούν
ότι η ενότητα Sky+ πρέπει να καταταχθεί ως χωριστή ενότητα µε σύστηµα επικοινωνίας. Οι
συσκευές εγγραφής υπόκεινται σε δασµολογικό συντελεστή 13,9 %, ενώ οι χωριστές ενότητες
απαλλάσσονται από τους δασµούς.
Το First-tier Tribunal (Tax Chamber), επιληφθέν των υποθέσεων αυτών, ερωτά το ∆ικαστήριο ως
προς την προσήκουσα κατάταξη της ενότητας Sky+.
Με την απόφαση την οποία εξέδωσε σήµερα, το ∆ικαστήριο απαντά ότι οι αποκωδικοποιητές µε
σκληρό δίσκο, όπως η ενότητα Sky+, πρέπει να καταταχθούν ως χωριστές ενότητες µε
σύστηµα επικοινωνίας και όχι ως συσκευές εγγραφής.
Συναφώς, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι, όσον αφορά τις ηλεκτρικές συσκευές, οι µηχανές που
έχουν πλείονες λειτουργίες και είναι δυνατό να καταταχθούν σε διάφορες κατηγορίες πρέπει να
κατατάσσονται σύµφωνα µε την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει τη συσκευή.
Οι αποκωδικοποιητές του τύπου των ενοτήτων Sky+ πωλούνται σε επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών τηλεοπτικής µεταδόσεως όπως η Sky, οι οποίες θέτουν τις ενότητες αυτές στη διάθεση
των πελατών τους, προκειµένου αυτοί να έχουν πρόσβαση στα προγράµµατά τους.
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Κατά συνέπεια, ο καταναλωτής, όταν εγγράφεται ως συνδροµητής µιας επιχειρήσεως παροχής
υπηρεσιών όπως η Sky, έχει ως βασικό του κίνητρο τη δυνατότητα προσβάσεως στα
προσφερόµενα τηλεοπτικά προγράµµατα και ότι, προκειµένου να το πράξει, είναι αναγκαίο να
προµηθευτεί ενότητα όπως η ενότητα Sky+. Η δυνατότητα εγγραφής τηλεοπτικών
προγραµµάτων την οποία διαθέτει επιπλέον το µοντέλο αυτό αποτελεί απλώς πρόσθετη
υπηρεσία.
Όταν ο καταναλωτής επιλέγει το προϊόν αυτό, δεν αναζητεί, κατ’ αρχάς, µια λειτουργία εγγραφής,
αλλά µια λειτουργία αποκωδικοποιήσεως τηλεοπτικών σηµάτων, ακόµη και αν το γεγονός ότι
υπάρχει δυνατότητα εγγραφής ή ο αριθµός των ωρών προγράµµατος που µπορούν να εγγραφούν
είναι δυνατό να επηρεάσει την επιλογή του. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από το ότι η ενότητα
Sky+ δεν καθιστά δυνατή την εγγραφή µαγνητοσκοπηµένου υλικού από άλλη εξωτερική πηγή
(όπως είναι οι τηλεοπτικοί δέκτες, οι συσκευές λήψεως εικόνων ή οι βιντεοφωνικές συσκευές
εγγραφής), ότι δεν µπορεί να αναπαράγει µαγνητοσκοπηµένο υλικό από εξωτερικά υποθέµατα –
όπως είναι τα DVD ή οι βιντεοκασέτες– και ότι δεν καθιστά δυνατή την εγγραφή
µαγνητοσκοπηµένου υλικού σε τέτοια εξωτερικά υποθέµατα.
Ως εκ τούτου, η ενότητα Sky+ έχει ως κύριο προορισµό τη λήψη τηλεοπτικών σηµάτων και η
λειτουργία αυτή είναι συµφυής µε την εν λόγω συσκευή. Συνεπώς, αποτελεί την κύρια
λειτουργία της, η δε λειτουργία εγγραφής είναι απλώς και µόνο δευτερεύουσα.
Κατά συνέπεια, οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας στις οποίες
στήριξαν την απόφασή τους οι Commissioners πρέπει να µη ληφθούν υπόψη συναφώς.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει
παρόµοιο ζήτηµα.
Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.
Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία
δηµοσιεύσεώς της
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη

www.curia.europa.eu

(+352) 4303 2582

