
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 314/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 30ής Μαρτίου 2011 

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 (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 παρατίθεται 
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπαχ 
θούν στους κωδικούς ΣΟ που εμφαίνονται στη στήλη 2, για 
τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω 
πίνακα. 

(4) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, βάσει του άρθρου 12 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί του κοινοτι 
κού τελωνειακού κώδικα ( 2 ), ο κάτοχος μπορεί να εξακολου 
θήσει να επικαλείται, για περίοδο τριών μηνών, τη δεσμευ 
τική δασμολογική πληροφορία που έχει εκδοθεί από τις 
τελωνειακές αρχές των κρατών μελών όσον αφορά τη δασμο 
λογική κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματο 
λογία η οποία όμως δεν συμμορφούται με τον παρόντα 
κανονισμό. 

(5) Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός 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 

Η δεσμευτική δασμολογική πληροφορία, που εκδίδουν οι τελωνει 
ακές αρχές των κρατών μελών και που δεν είναι σύμφωνη με τον 
παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για 
περίοδο τριών μηνών δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 6 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92. 

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, 30 Μαρτίου 2011. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής

EL 1.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/57 

( 1 ) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

Συσκευή (αποκαλούμενη «θερμική υπέρυθρη 
συσκευή λήψης εικόνων») για λήψη εικόνων υπέ 
ρυθρης ακτινοβολίας με τη βοήθεια μικροβολό 
μετρου και προβολή των εικόνων αυτών με χρώ 
ματα που αντιστοιχούν σε διάφορες θερμοκρα 
σίες, διατάσεων περίπου 26 × 8 × 11 cm. 

Η συσκευή περιλαμβάνει: 

— αποσπώμενο φακό, 

— μικροβολόμετρο ανάλυσης 160 × 120 εικο 
νοστοιχείων, ικανό για μέτρηση θερμοκρα 
σιών στην περιοχή – 20 °C έως 250 °C, 

— έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) με 
ανάλυση 320 × 240 εικονοστοιχείων και 
μήκος διαγωνίου της οθόνης περίπου 7 cm 
(2,5 ίντσες), και 

— μνήμη ικανή για αποθήκευση έως 200 εικο 
νών σε μορφότυπο JPEG. 

Το μικροβολόμετρο, θερμικός αισθητήρας που 
χρησιμοποιείται ως ανιχνευτής στη συσκευή 
λήψης εικόνων, παρέχει 19 200 εικονοστοιχεία 
σε κάθε εικόνα, όπου κάθε εικονοστοιχείο αντι 
στοιχεί στο αποτέλεσμα μιας μέτρησης θερμο 
κρασίας. 

Η εικόνα εμφανίζεται σε διάφορα χρώματα που 
αντιπροσωπεύουν τη μέτρηση διάφορων θερμο 
κρασιών, σε συνδυασμό με μια κάθετη κλίμακα 
όπου παρουσιάζεται η θερμοκρασία στο πάνω 
και το κάτω μέρος της επιλεγμένης περιοχής 
θερμοκρασιών και το εύρος των χρωμάτων από 
πάνω προς τα κάτω. 

Η συσκευή διαθέτει επίσης τη δυνατότητα 
μέτρησης της θερμοκρασίας ενός συγκεκριμένου 
σημείου και εμφάνισης του αποτελέσματος σε 
θερμοκρασιακή κλίμακα. 

Η συσκευή χρησιμοποιείται για προληπτική 
συντήρηση για τον εντοπισμό ελαττωματικών 
κατασκευών, κενών στη μόνωση και απωλειών 
θερμότητας. 

9025 19 20 Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενι 
κών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της Συν 
δυασμένης Ονοματολογίας, καθώς και από το 
κείμενο των κωδικών ΣΟ 9025, 9025 19 και 
9025 19 20. 

Δεδομένου ότι η συσκευή διαθέτει τη δυνατό 
τητα μέτρησης της θερμοκρασίας και αναπαρά 
σταση των μετρούμενων τιμών σε αριθμούς, λει 
τουργία που περιλαμβάνεται στην κλάση 9025, 
αποκλείεται η υπαγωγή στην κλάση 8525 ως 
συσκευή λήψης εικόνων (βλ. επίσης τις επεξηγη 
ματικές σημειώσεις ΣΟ στην κλάση 8525). 

Δεδομένου ότι σκοπός της συσκευής δεν είναι η 
μέτρηση ή ο έλεγχος ποσοτήτων θερμότητας, 
αλλά η ανίχνευση της στάθμης της υπέρυθρης 
ακτινοβολίας (μέτρηση θερμοκρασίας), αποκλεί 
εται η υπαγωγή στην κλάση 9027. 

Δεδομένων των χαρακτηριστικών της, η συσκευή 
πρέπει επομένως να υπαχθεί στoν κωδικό ΣΟ 
9025 19 20 ως θερμόμετρο.

EL L 86/58 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.4.2011


