
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1201/2011 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) 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, να προβλεφθεί ότι, οι δεσμευτικές δασμολο 
γικές πληροφορίες οι οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές 
αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη εμπορευ 
μάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφω 
νες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός, μπο 
ρούν να συνεχίσουν 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 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, 18 Νοεμβρίου 2011. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής

EL L 305/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.11.2011 

( 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) 

Επίπεδη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) (ονο 
μαζόμενη «δομοστοιχείο LCD»), με μήκος διαγω 
νίου περίπου 66 cm (26 ίντσες), αποτελούμενη 
από στρώση ενεργής μήτρας υγρών κρυστάλλων 
παρεντιθέμενη μεταξύ δύο φύλλων γυαλιού, 
εφοδιασμένη με συνδέσμους. 

Μεταξύ του πρώτου φύλλου του γυαλιού και 
της στρώσης υγρών κρυστάλλων υπάρχει μήτρα 
λεπτής υμενώδους κρυσταλλοτριόδου (TFT) που 
παρέχει την ενδεδειγμένη τάση στις εικονοψηφί 
δες. 

Μεταξύ του στρώματος υγρού κρυστάλλου και 
του δεύτερου φύλλου γυαλιού υπάρχει φίλτρο 
RGB που ελέγχει τα χρώματα των εικόνων που 
παρουσιάζονται στην οθόνη. 

Στον πίνακα στερεώνονται διάφοροι σύνδεσμοι 
με την μορφή ταινιών. Κάθε σύνδεσμος αποτε 
λείται από μικροσκοπικά ολοκληρωμένα κυκλώ 
ματα (ονομαζόμενα «IC οδηγοί πηγής») επάνω σε 
εύκαμπτα τυπωμένα κυκλώματα. Οι κάρτες 
τυπωμένου κυκλώματος (PBC) συνδέονται με 
τους IC οδηγούς πηγής Οι «IC οδηγοί πηγής» 
παρέχουν τη δυνατότητα διέλευσης ισχύος και 
σημάτων ελέγχου, καθώς επίσης μετατρέπουν 
και διαβιβάζουν δεδομένα από τις PBC στις επι 
μέρους εικονοψηφίδες της ενεργού μήτρας 
υγρών κρυστάλλων. 

Το δομοστοιχείο χρησιμοποιείται στην κατα 
σκευή οθονών απεικόνισης ή συσκευών λήψης 
για την τηλεόραση της κλάσης 8528. 

8529 90 92 44 Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενι 
κών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της Συν 
δυασμένης Ονοματολογίας, από τη σημείωση 2 
στοιχείο β) του Τμήματος XVI καθώς και από το 
κείμενο των κωδικών ΣΟ 8529, 8529 90 και 
8529 90 92 καθώς και του κωδικού TARIC 
8529 90 92 44. 

Επειδή το δομοστοιχείο LCD είναι «εφοδιασμένο 
με IC οδηγούς πηγής» που δεν είναι απλοί ηλε 
κτρικοί σύνδεσμοι (δηλαδή για την παροχή 
ισχύος), αποκλείεται η κατάταξή της στην 
κλάση 9013 ως διάταξης ενεργού μήτρας με 
υγρούς κρυστάλλους (βλ. επίσης τις Επεξηγημα 
τικές Σημειώσεις στην κλάση 9013 (1)). 

Επειδή το δομοστοιχείο αποτελείται από στρώμα 
υγρών κρυστάλλων TFT που παρεντίθεται 
μεταξύ δύο φύλλων γυαλιού και είναι εφοδια 
σμένο με ηλεκτρονικά στοιχεία ελέγχου των 
εικονοψηφίδων, που χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή οθονών απεικόνισης ή σε συσκευές 
λήψης για την τηλεόραση της κλάσης 8528, 
θεωρείται μέρος προς χρήση μόνο ή κυρίως με 
συσκευές της κλάσης 8528 του κωδικού ΣΟ 
8529 90 92. 

Συνεπώς το προϊόν πρέπει να καταταχθεί στον 
κωδικό TARIC 8529 90 92 44 ως δομοστοιχείο 
LCD αποτελούμενο μόνον από μία ή περισσότε 
ρες κυψέλες TFT από γυαλί ή πλαστική ύλη, 
που δεν συνδυάζεται με δυνατότητες οθόνης 
αφής, με ή χωρίς μονάδα οπίσθιου φωτισμού, 
με ή χωρίς μετατροπείς και μία ή περισσότερες 
κάρτες τυπωμένου κυκλώματος με ηλεκτρονικά 
στοιχεία ελέγχου μόνο των εικονοψηφίδων.

EL 23.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 305/9


