
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1249/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 29ης 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) 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, ο κάτοχος δεσμευτικών δασμολογικών πλη 
ροφοριών οι οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές 
των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη εμπορευμάτων 
στη συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με 
τον παρόντα κανονισμό, να μπορεί να συνεχίσει να τις επι 
καλείται επί τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 
του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπί 
σεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ( 2 ). 

(5) Η επιτροπή τελωνειακού κώδικα δεν γνωμοδότησε εντός της 
προθεσμίας που είχε ορίσει ο πρόεδρός της, 

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 επίκληση δεσμευτικής δασμολογικής πληροφορίας που έχει εκδο 
θεί από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι 
σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχιστεί 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, 29 Νοεμβρίου 2011. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής

EL 2.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/39 

( 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) 

Φορητή συσκευή που λειτουργεί με ηλεκτρική στήλη 
(μπαταρία) για τη λήψη και εγγραφή βίντεο, διαστά 
σεων περίπου 10 × 5,5 × 2 cm (καλούμενη «βιντεο 
κάμερα τσέπης») που περιλαμβάνει: 

— φωτογραφικό φακό και φακό ψηφιακής μεταβλη 
τής εστίασης (zoom), 

— μικρόφωνο, 

— μεγάφωνο, 

— οθόνη LCD με διαγώνιο περίπου 5 cm (2 ίντσες), 

— μικροεπεξεργαστή, 

— μνήμη 2 GB και 

— διεπαφές USB και AV. 

Η συσκευή παρέχει μόνο δυνατότητα λήψης και 
εγγραφής αρχείων βίντεο ως αλληλουχιών εικόνων 
σε μορφότυπο MPEG4-AVI. Το βίντεο εγγράφεται 
με ανάλυση 640 × 480 εικονοστοιχείων (pixel) και 
ταχύτητα 30 εικόνων (καρέ) ανά δευτερόλεπτο, για 
μέγιστο χρονικό διάστημα 2 ωρών. 

Οι αλληλουχίες βίντεο που εγγράφονται από τη 
συσκευή μπορούν να μεταφέρονται είτε σε αυτόματη 
μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών (ADP), μέσω της 
διεπαφής USB, χωρίς τροποποίηση του μορφότυπου 
των αρχείων βίντεο, είτε σε ψηφιακή συσκευή μαγνη 
τοσκόπησης, σε οθόνη ή σε τηλεοπτικό δέκτη, μέσω 
της διεπαφής AV. 

Τα αρχεία βίντεο μπορούν να μεταφέρονται από μια 
μηχανή ADP στη συσκευή, μέσω της διεπαφής USB. 

8525 80 99 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 
και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματο 
λογίας και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8525, 
8525 80 και 8525 80 99. 

Δεδομένου ότι η συσκευή μπορεί μόνο να εγγράφει 
βίντεο, αποκλείεται η κατάταξή της ως ψηφιακής 
φωτογραφικής μηχανής στον κωδικό ΣΟ 
8525 80 30. Λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηρι 
στικών της, η συσκευή είναι βιντεοκάμερα. 

Δεδομένου ότι η συσκευή παρέχει δυνατότητα εγγρα 
φής αρχείων βίντεο και από άλλες πηγές πέραν της 
ενσωματωμένης συσκευής λήψης εικόνων για την 
τηλεόραση, αποκλείεται η κατάταξή της στον κωδικό 
ΣΟ 8525 80 91 ως βιντεοκάμερας που μπορεί να 
καταγράφει ήχο και εικόνα που λαμβάνεται μόνο 
από συσκευή λήψης εικόνων για τηλεόραση. 

Πρέπει επομένως να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 
8525 80 99 ως άλλη βιντεοκάμερα.

EL L 319/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.12.2011


