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(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 336/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 28ης Μαρτίου 2014 

σχετικά με την 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)  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 γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολο
γίας (ΣΟ). 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 θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την 
εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές. 

(3) Κατ' εφαρμογή των γενικών αυτών κανόνων τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατί
θεται στο παράρτημα πρέπει να υπαχθούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρο
νται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα. 

(4) Είναι σκόπιμο να μπορούν, για ορισμένο χρονικό διάστημα, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες εκδίδο
νται για τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό 
να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο 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 προθεσμίας 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 
ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα. 

Άρθρο 2 

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν συμφωνούν 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. 
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(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. 
(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 

19.10.1992, σ. 1). 



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, 28 Μαρτίου 2014. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Algirdas ŠEMETA 

Μέλος της Επιτροπής   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

Σύνολο συσκευασμένο για τη λιανική πώληση 
(καλούμενο «ασύρματο σύστημα οπισθοσκοπικής 
λήψης εικόνων») για τοποθέτηση σε μηχανοκίνητα 
οχήματα, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
συστατικά στοιχεία: 

—  συσκευή λήψης εικόνων για την τηλεόραση, 
ημέρας και νύχτας, με αισθητήρα CMOS και 
φακό 2,4 mm, 

—  ασύρματο πομπό βιντεοσημάτων με κεραία, 

—  ασύρματο δέκτη βιντεοσημάτων 2,4 GHz με 
έγχρωμη οθόνη τεχνολογίας υγρών 
κρυστάλλων (LCD) με διαγώνιο οθόνης 
17,8 cm (7 ίντσες) και ανάλυση 480 × 240 
εικονοστοιχείων (pixel). Το σύνολο διαθέτει 
κουμπιά λειτουργίας και διεπαφή AV για 
σύνδεση εξωτερικών συσκευών ήχου και 
εικόνας. 

Η συσκευή λήψης εικόνων για την τηλεόραση δεν 
καταγράφει ήχο. 

Το προϊόν προορίζεται για χρήση, για παράδειγμα, 
σε αυτοκίνητα, λεωφορεία ή ρυμουλκούμενα και 
παρέχει στον οδηγό ορατότητα πίσω από το 
όχημα. 

8528 72 40 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς 
κανόνες 1, 3 γ) και 6 για την ερμηνεία της 
συνδυασμένης ονοματολογίας και από το κείμενο 
των κωδικών ΣΟ 8528, 8528 72 και 
8528 72 40. 

Τα είδη θεωρούνται εμπορεύματα που παρουσιά
ζονται σε σύνολο συσκευασμένο για τη λιανική 
πώληση, κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 β), 
επειδή τα διάφορα συστατικά στοιχεία είναι 
συσκευασμένα μαζί για την εξυπηρέτηση συγκε
κριμένης ανάγκης ή την άσκηση συγκεκριμένης 
δραστηριότητας. 

Το σύνολο αποτελείται από συσκευή εκπομπής 
για την τηλεόραση (διάκριση 8525 50), συσκευή 
λήψης εικόνων για την τηλεόραση (διάκριση 
8525 80) και δέκτη τηλεόρασης (διάκριση 
8528 72). Κανένα από τα συστατικά στοιχεία 
δεν προσδίδει στο σύνολο τον ουσιώδη χαρα
κτήρα του, δεδομένου ότι είναι όλα εξίσου σημα
ντικά για τη λειτουργία του συνόλου. 

Το σύνολο πρέπει συνεπώς να καταταχθεί στον 
κωδικό ΣΟ 8528 72 40 ως άλλος έγχρωμος 
δέκτης τηλεόρασης με οθόνη τεχνολογίας υγρών 
κρυστάλλων (LCD).   
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