
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 113/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 4ης Φεβρουαρίου 2014 

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβου 
λίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική 
ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο α), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης 
ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον 
αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που 
αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

(2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενι 
κούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματο 
λογίας. Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε 
άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη 
ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν κάποια νέα υποδιαίρεση και θεσπί 
ζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρ 
μογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπο 
ρευματικές συναλλαγές. 

(3) Κατ’ εφαρμογήν των γενικών αυτών κανόνων, τα εμπορεύ 
ματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρα 
τίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να 
υπαχθούν στους κωδικούς ΣΟ που εμφαίνονται στη στήλη 2, 
για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω 
πίνακα. 

(4) Είναι σκόπιμο να μπορούν, για ορισμένο χρονικό διάστημα, 
οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται 
σχετικά με τα εν λόγω εμπορεύματα τα οποία αφορά ο 
παρών κανονισμός και οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με 
τον παρόντα κανονισμό, να συνεχίσουν να αποτελούν αντι 
κείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους, σύμφωνα με το 
άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92 του Συμβουλίου ( 2 ). Η διάρκεια της εν λόγω προ 
θεσμίας πρέπει να είναι τρίμηνη. 

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που 
παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονο 
ματολογία στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη 2 του 
εν λόγω πίνακα. 

Άρθρο 2 

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται 
με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν 
αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη 
διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 3 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2014. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής

EL L 38/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.2.2014 

( 1 ) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. 

( 2 ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτω 
βρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ 
L 302 της 19.10.1992, σ. 1).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

Συσκευή ορθογώνιου σχήματος (αποκαλούμενη «συ 
σκευή λήψης υψηλών ταχυτήτων») η οποία περιλαμ 
βάνει φακό και ηλεκτρονικά κυκλώματα και έχει δια 
στάσεις περίπου 12 × 12 × 11 cm. 

Ενσωματώνει διαγραφόμενη εσωτερική μνήμη 2 GB, 
ικανή να αποθηκεύει προσωρινά εικόνες σε αλληλου 
χία μέγιστης διάρκειας 1,54 δευτερολέπτων με ταχύ 
τητα 1 000 λήψεων ανά δευτερόλεπτο (fps) με μέγι 
στη ευκρίνεια. Οι ληφθείσες εικόνες διαγράφονται 
όταν η μηχανή τίθεται εκτός λειτουργίας. 

Απαιτείται σύνδεση με καλώδιο σε αυτόματη μηχανή 
επεξεργασίας πληροφοριών για τη λειτουργία της 
συσκευής λήψης και την εγγραφή των εικόνων 
στην αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών. 

Είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα CMOS με καθολικό 
ηλεκτρονικό διάφραγμα, που είναι επίσης γνωστό ως 
«μικρής διάρκειας flash» ή «στροβοσκοπική απεικόνι 
ση». 

Η συσκευή λήψης είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να 
αποτυπώνει μία αλληλουχία λήψεων με ταχύτητα 
διαφράγματος 60 έως 1 000 fps με μέγιστη ευκρί 
νεια 1 024 × 1 024 pixels ή 109 500 fps με 
μικρότερη ευκρίνεια 128 × 16 pixels. Οι ληφθείσες 
εικόνες μπορούν να απεικονιστούν μεμονωμένα ή να 
αναπαραχθούν ως βίντεο, για παράδειγμα, σε αργή 
κίνηση. 

Οι εικόνες μπορούν να υποβληθούν σε ανάλυση σε 
εργαστήριο ή παρόμοιο περιβάλλον, για μελέτη, για 
παράδειγμα, φαινομένων πολύ υψηλών ταχυτήτων, 
όπως είναι οι δοκιμές σύγκρουσης οχημάτων στην 
αυτοκινητοβιομηχανία. 

8525 80 19 Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 
και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματο 
λογίας, και το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8525, 
8525 80 και 8525 80 19. 

Προσωρινή αποθήκευση σε διαγραφόμενη μνήμη δεν 
θεωρείται εγγραφή στη συσκευή λήψης εικόνων, 
εφόσον οι εικόνες διαγράφονται μετά τη διακοπή 
λειτουργίας της συσκευής λήψης. Κατά συνέπεια, η 
κατάταξή της είτε ως ψηφιακής φωτογραφικής μηχα 
νής στη διάκριση 8525 80 30 είτε ως βιντεοκάμε 
ρας που μπορεί να καταγράψει ήχο και εικόνα που 
λαμβάνεται μόνο από συσκευή λήψης εικόνων για 
τηλεόραση στη διάκριση 8525 80 91 [βλέπε επίσης 
τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου 
συστήματος (ΕΣΕΣ) στην κλάση 8525, την πρώτη 
και πέμπτη παράγραφο της ομάδας (B)] αποκλείεται. 

Η συσκευή πρέπει, επομένως να καταταχθεί στον 
κωδικό ΣΟ 8525 80 19, ως άλλη συσκευή λήψης 
εικόνων για την τηλεόραση [βλέπε επίσης τις ΕΣΕΣ 
για την κλάση 8525, την τέταρτη παράγραφο της 
ενότητας (B)].

EL 7.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 38/21
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