
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 337/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 28ης Μαρτίου 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 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 αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατί
θεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπαχθούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2), για 
τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα. 

(4)  Είναι σκόπιμο οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών 
για τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό να 
μπορούν, για ορισμένο χρονικό διάστημα, 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). Το εν λόγω 
χρονικό διάστημα πρέπει να οριστεί στους τρεις μήνες. 

(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 στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα. 

Άρθρο 2 

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδουν οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και που δεν είναι σύμφωνες 
με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για περίοδο τριών μηνών δυνάμει του άρθρου 12 παρά
γραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92. 
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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  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

Είδος ηλεκτρικού φωτισμού (καλούμενο «συσκευή 
διάχυτου φωτισμού LED») σε ορθογωνικό περί
βλημα αλουμινίου με γυάλινο κάλυμμα, διαστά
σεων περίπου 23 × 19 × 13 cm. 

Το είδος περιλαμβάνει ανακλαστήρα από αλου
μίνιο και έχει βάση στήριξης στο πίσω μέρος για 
ρύθμιση της γωνίας φωτισμού. 

Διαθέτει τσιπ LED υψηλής ισχύος και τροφοδο
τικό ισχύος με μετασχηματιστή. 

Έχει κατανάλωση ισχύος 95 W, φωτεινή απόδοση 
100 lm/W και γωνία δέσμης 120°. 

Το είδος χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους 
για φωτισμό, π.χ. τοπίου, κτιρίων, εργοταξίων, 
διαφημιστικών πλαισίων, χλοοτάπητα ή κήπων. 

(*) Βλέπε εικόνα. 

9405 40 99 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς 
κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυα
σμένης ονοματολογίας, και από το κείμενο των 
κωδικών ΣΟ 9405, 9405 40 και 9405 40 99. 

Λόγω των αντικειμενικών χαρακτηριστικών του, 
όπως η ευρεία γωνία της φωτεινής δέσμης, το 
είδος προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για 
φωτισμό μεγάλων εκτάσεων. Συνεπώς, 
αποκλείεται η κατάταξη στη διάκριση 
9405 40 10 ως προβολέα [βλέπε επίσης τις 
επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου 
συστήματος για την κλάση 9405, ομάδα (Ι), 
τρίτη παράγραφος]. 

Κατά συνέπεια, το είδος πρέπει να καταταχθεί 
στον κωδικό ΣΟ 9405 40 99 ως άλλη ηλεκ
τρική συσκευή φωτισμού. 

(*)  Η εικόνα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.  
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