
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 698/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 25ης Ιουλίου 2012 

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 στους κωδικούς ΣΟ που εμφαίνονται 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 προβλέπoνται στα σημεία 1 και 3 του παραρ 
τήματος του παρόντος κανονισμού είναι σύμφωνα με τη 
γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα· η τελευταία δεν 
γνωμοδότησε σχετικά με το σημείο 2 του παραρτήματος του 
παρόντος κανονισμού 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 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, 25 Ιουλίου 2012. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής

EL L 203/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2012 

( 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) 

1. Πολυλειτουργική συσκευή (καλούμενη «πολυμε 
σικό κέντρο για μηχανοκίνητα οχήματα») του 
είδους που χρησιμοποιείται στα μηχανοκίνητα 
οχήματα, αποτελούμενη από δύο κύρια συστα 
τικά στοιχεία: 

— έναν ραδιοφωνικό δέκτη, σε συνδυασμό με 
συσκευή αναπαραγωγής CD/DVD, 

— μια αποσπώμενη έγχρωμη οθόνη υγρών κρυ 
στάλλων (LCD) του είδους οθόνης αφής, με 
διαγώνια διάσταση της οθόνης περίπου 
17,5 cm (7 ίντσες) και λόγο εικόνας 16:9. 

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συνδέσμους που 
καθιστούν δυνατή τη λήψη βιντεοσημάτων από 
εξωτερικές πηγές, όπως οπισθοσκοπικές κάμερες. 

Η συσκευή συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο. 

Στη συσκευή μπορεί να συνδεθεί πρόσθετη οθό 
νη. 

8528 59 40 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενι 
κών κανόνων 1, 3 στοιχείο γ) και 6 για την ερμηνεία 
της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), καθώς και 
από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8528, 8528 59 
και 8528 59 40. 

Η συσκευή αποτελείται από συστατικά μέρη ικανά 
να εκτελούν διάφορες λειτουργίες (αναπαραγωγή 
ήχου, αναπαραγωγή βίντεο, ραδιοφωνία, προβολή 
βίντεο), κανένα από τα οποία δεν προσδίδει σε 
αυτή τον ουσιώδη χαρακτήρα της, με βάση τον σχε 
διασμό και τις αρχές λειτουργίας του. 

Κατά συνέπεια, η συσκευή, κατ’ εφαρμογή του γενι 
κού κανόνα 3 στοιχείο γ), πρέπει να καταταχθεί στον 
κωδικό ΣΟ 8528 59 40 ως άλλες, έγχρωμες οθόνες 
απεικόνισης με οθόνη τεχνολογίας υγρών κρυστάλ 
λων (LCD). 

2. Πολυλειτουργική συσκευή (καλούμενη «πολυμε 
σικό κέντρο για μηχανοκίνητα οχήματα») του 
είδους που χρησιμοποιείται στα μηχανοκίνητα 
οχήματα, διαστάσεων περίπου 17 × 5 × 16 cm. 

Υπό το ίδιο περίβλημα, συνδυάζει ραδιοφωνικό 
δέκτη, συσκευή αναπαραγωγής ήχου και βίντεο, 
καθώς και έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων 
(LCD) με διαγώνια διάσταση της οθόνης περίπου 
8 cm (3,5 ίντσες). 

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συνδέσμους που 
καθιστούν δυνατή τη λήψη βιντεοσημάτων από 
εξωτερικές πηγές, όπως οπισθοσκοπικές κάμερες. 

Η συσκευή μπορεί επίσης να αναπαράγει ήχο και 
εικόνες από μνήμη με διεπαφή USB. 

Η συσκευή συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο. 

Στη συσκευή μπορεί να συνδεθεί πρόσθετη οθό 
νη. 

8528 59 40 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενι 
κών κανόνων 1, 3 στοιχείο γ) και 6 για την ερμηνεία 
της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), καθώς και 
από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8528, 8528 59 
και 8528 59 40. 

Η συσκευή αποτελείται από συστατικά μέρη ικανά 
να εκτελούν διάφορες λειτουργίες (αναπαραγωγή 
ήχου, αναπαραγωγή βίντεο, ραδιοεκπομπή, προβολή 
βίντεο), κανένα από τα οποία δεν προσδίδει σε αυτή 
τον ουσιώδη χαρακτήρα της, με βάση τον σχεδιασμό 
και τις αρχές λειτουργίας του. 

Κατά συνέπεια, η συσκευή, κατ’ εφαρμογή του γενι 
κού κανόνα 3 στοιχείο γ), πρέπει να καταταχθεί στον 
κωδικό ΣΟ 8528 59 40 ως άλλες, έγχρωμες οθόνες 
απεικόνισης με οθόνη τεχνολογίας υγρών κρυστάλ 
λων (LCD). 

3. Πολυλειτουργική συσκευή (καλούμενη «πολυμε 
σικό κέντρο για μηχανοκίνητα οχήματα») του 
είδους που χρησιμοποιείται στα μηχανοκίνητα 
οχήματα. 

Υπό το ίδιο περίβλημα, συνδυάζει ραδιοφωνικό 
δέκτη, συσκευή αναπαραγωγής ήχου και βίντεο, 
συσκευή ραδιοπλοήγησης και έγχρωμη οθόνη 
υγρών κρυστάλλων (LCD) με διαγώνια διάσταση 
της οθόνης περίπου 18 cm (7 ίντσες) και λόγο 
εικόνας 16:9. 

8528 59 40 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενι 
κών κανόνων 1, 3 στοιχείο γ) και 6 για την ερμηνεία 
της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), καθώς και 
από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8528, 8528 59 
και 8528 59 40. 

Η συσκευή αποτελείται από συστατικά μέρη ικανά 
να εκτελούν διάφορες λειτουργίες (αναπαραγωγή 
ήχου, αναπαραγωγή βίντεο, ραδιοναυσιπλοΐα, ραδι 
οεκπομπή, προβολή βίντεο), κανένα από τα οποία 
δεν προσδίδει σε αυτή τον ουσιώδη χαρακτήρα 
της, με βάση τον σχεδιασμό και τις αρχές λειτουρ 
γίας του.

EL 31.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 203/35



(1) (2) (3) 

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συνδέσμους που 
καθιστούν δυνατή τη λήψη βιντεοσημάτων από 
εξωτερικές πηγές, όπως οπισθοσκοπικές κάμερες 
ή δέκτες DVB-T. 

Η συσκευή μπορεί επίσης να αναπαραγάγει ήχο 
και εικόνα από κάρτα μνήμης. 

Η συσκευή συνοδεύεται από δύο τηλεχειριστήρια. 

Στη συσκευή μπορεί να συνδεθεί πρόσθετη οθό 
νη. 

Κατά συνέπεια, η συσκευή, κατ’ εφαρμογή του γενι 
κού κανόνα 3 στοιχείο γ), πρέπει να καταταχθεί στον 
κωδικό ΣΟ 8528 59 40 ως άλλες, έγχρωμες οθόνες 
απεικόνισης με οθόνη τεχνολογίας υγρών κρυστάλ 
λων (LCD).

EL L 203/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2012


	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 698/2012 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

