
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1203/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 18ης Νοεμβρίου 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) Σύμφωνα με τους γενικούς αυτούς κανόνες, τα εμπορεύματα 
που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατί 
θεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού θα 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 οι 
οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών 
μελών σχετικά με την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυα 
σμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο 
που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχί 
σουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό 
τους επί τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως 
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ( 2 ). 

(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 στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν 
λόγω πίνακα. 

Άρθρο 2 

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις 
τελωνειακές αρχές κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με τον 
παρόντα κανονισμό, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται 
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 μετά από 
αυτήν της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω 
παϊκής Ένωσης. 

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

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2011. 

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) 

Σύνολο συσκευασμένο για τη λιανική πώληση, αποτε 
λούμενο από: 

— τη συσκευή Α: ασύρματος πομπός ακουστικών/βίν 
τεο (τηλεοπτικών) σημάτων με ενσωματωμένο 
ασύρματο δέκτη για ραδιοσήματα τηλεχειρισμού 
όπου περιλαμβάνονται πομπός υπερύθρων και 
δύο ξεχωριστές κεραίες, και 

— τη συσκευή Β: ασύρματος δέκτης ακουστικών/βίν 
τεο (τηλεοπτικών) σημάτων με ενσωματωμένο 
ασύρματο πομπό για ραδιοσήματα τηλεχειρισμού 
όπου περιλαμβάνονται δέκτης υπερύθρων και δύο 
ξεχωριστές κεραίες. 

Το σύνολο προορίζεται για τη μετάδοση ακουστικού/ 
βίντεο σήματος από εξωτερική πηγή, π.χ από δορυφο 
ρικό δέκτη ή συσκευή αναπαραγωγής DVD συνδεό 
μενη με τη συσκευή Α, προς άλλη ακουστική/βίντεο 
συσκευή, π.χ οθόνη ή τηλεοπτικό δέκτη που συνδέο 
νται με τη συσκευή Β, σε ακτίνα μέχρι 400 m. 

Τα ακουστικά/βίντεο σήματα που μεταδίδονται από τη 
συσκευή Α προς τη συσκευή Β με συχνότητα 2,4 GHz 
έχουν τη μορφή τηλεοπτικών σημάτων. 

Τα σήματα που μεταδίδονται από τη συσκευή Β προς 
τη συσκευή Α με συχνότητα 433 MHz προέρχονται 
από συσκευή τηλεχειρισμού με υπέρυθρες ακτίνες. 
Αυτά τα σήματα λειτουργούν ανεξαρτήτως από τα 
σήματα της ακουστικής/βίντεο μετάδοσης. 

Η συσκευή τηλεχειρισμού χρησιμοποιείται για τον 
έλεγχο της εξωτερικής πηγής που συνδέεται με τον 
πομπό των ακουστικών/βίντεο σημάτων (συσκευή Α). 

(*) Βλ. εικόνα) 

8528 71 99 Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1, 3 
γ) και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονομα 
τολογίας, τη σημείωση 3 του τμήματος XVI και το 
κείμενο των κωδικών ΣΟ 8528, 8528 71 και 
8528 71 99. 

Η κύρια λειτουργία της συσκευής Α είναι η μετάδοση 
ακουστικών/βίντεο (τηλεοπτικών) σημάτων, όπως περι 
γράφεται στην κλάση 8525 (βλέπε σημείωση 3 του 
τμήματος XVI 

Η κύρια λειτουργία της συσκευής Β είναι η λήψη 
τηλεοπτικών σημάτων, όπως περιγράφεται στην 
κλάση 8528. Η μετάδοση σημάτων προερχόμενων 
από την συσκευή τηλεχειρισμού έχει δευτερεύοντα 
χαρακτήρα. (βλέπε. σημείωση 3 του τμήματος XVI). 

Δεδομένων των λειτουργιών που εκτελούνται από τη 
συσκευή Α και τη συσκευή Β, η προβλεπόμενη χρήση 
του συνόλου είναι η μετάδοση και η λήψη τηλεοπτι 
κών σημάτων. 

Το προϊόν αποτελεί σύνολο υπό την έννοια του γενι 
κού ερμηνευτικού κανόνα 3 στοιχείο β), αποτελούμενο 
από συσκευή εκπομπής της κλάσης 8525 και συσκευή 
τηλεοπτικής λήψης της κλάσης 8528. Δεδομένου ότι 
κανένα συστατικό στοιχείο δεν προσδίδει στο σύνολο 
τον ουσιώδη χαρακτήρα του, η κατάταξη με βάση το 
γενικό ερμηνευτικού κανόνα 3 στοιχείο β) αποκλείεται. 

Εφόσον το σύνολο δεν μπορεί να καταταχθεί με εφαρ 
μογή του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 3 α) ή β), 
πρέπει να καταταχθεί με εφαρμογή του γενικού ερμη 
νευτικού κανόνα 3 στοιχείο γ), στον κωδικό ΣΟ 
8528 71 99 ως άλλος δέκτης τηλεόρασης που δεν 
έχει σχεδιαστεί να ενσωματώνει διάταξη οπτικής ένδει 
ξης ή οθόνη απεικόνισης. 

(*) Η εικόνα έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα.

EL 23.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 305/13


