
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 454/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 29ης Απριλίου 2014 

για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1066/2010 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 Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατι
στική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1066/2010 της Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 441/2013 (3), προϊόν το οποίο αποτελείται από ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων και μεγάφωνο σε ενιαίο περί
βλημα κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 8518 40 80 ως ηλεκτρικός ενισχυτής ακουστικής συχνότητας. 

(2)  Η επιτροπή εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) ενέκρινε κατά την 52η σύνοδό της τον Σεπτέμβριο 2013 γνωμοδότηση 
δασμολογικής κατάταξης κατατάσσοντας πανομοιότυπο προϊόν στη διάκριση ΕΣ 8518 22 ως μεγάφωνα πολλαπλά 
προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο. 

(3)  Η ΕΕ είναι, βάσει της απόφασης 87/369/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4), συμβαλλόμενο μέρος της Διεθνούς σύμβασης για το 
Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων (καλούμενο επίσης εναρμονισμένο σύστημα 
ή ΕΣ), η οποία καταρτίστηκε από το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας (καλούμενο επίσης Παγκόσμιος Οργανισμός 
Τελωνείων ή ΠΟΤ). 

(4)  Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έχει αποφανθεί ότι, μολονότι οι γνωμοδοτήσεις του ΠΟΤ περί κατατάξεως 
ενός εμπορεύματος στο ΕΣ δεν έχουν δεσμευτική νομική ισχύ, συνιστούν, για την κατάταξη του συγκεκριμένου προϊό
ντος στη συνδυασμένη ονοματολογία (ΣΟ), ενδείξεις που συμβάλλουν σημαντικά στην ερμηνεία του περιεχομένου των 
διαφόρων κλάσεων της ΣΟ, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς το κείμενο της αντίστοιχης κλάσης [βλέπε, μεταξύ άλλων, 
τις αποφάσεις του ΔΕΕ στις υποθέσεις C-206/03 (5), C-15/05 (6) και C-227/11 (7)]. 

(5)  Με σκοπό την εξασφάλιση της ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής του εναρμονισμένου συστήματος σε διεθνές 
επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση είναι σύμφωνη με το κείμενο της διάκρισης ΕΣ 8518 22, η ΕΕ θα πρέπει 
να εφαρμόσει την εν λόγω γνωμοδότηση δασμολογικής κατάταξης. 

(6)  Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1066/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 441/2013, θα πρέπει 
να καταργηθεί. 

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1066/2010 καταργείται. 
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(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. 
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1066/2010 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων 

στη συνδυασμένη ονοματολογία (ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 9). 
(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 441/2013 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση ή την κατάργηση ορισμένων κανονι

σμών για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία (ΕΕ L 130 της 15.5.2013, σ. 1). 
(4) Απόφαση 87/369/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1987, για τη σύναψη της διεθνούς σύμβασης για το εναρμονισμένο σύστημα περι

γραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων, καθώς και του τροποποιητικού της πρωτοκόλλου (ΕΕ L 198 της 20.7.1987, σ. 1). 
(5) ΕΕ C 106 της 30.4.2005, σ. 10. 
(6) ΕΕ C 143 της 17.6.2006, σ. 18. 
(7) ΕΕ C 126 της 28.4.2012, σ. 3. 



Άρθρο 2 

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, 29 Απριλίου 2014. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Algirdas ŠEMETA 

Μέλος της Επιτροπής  
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