
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1123/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 26ης Νοεμβρίου 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 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, 26 Νοεμβρίου 2012. 

Για την Επιτροπή, 
εξ ονόματος του Προέδρου, 

Algirdas ŠEMETA 
Μέλος της Επιτροπής

EL 1.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 331/5 

( 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 «passive infrared 
detector, παθητικός ανιχνευτής υπερύθρων») 
αποτελούμενη από κάρτα τυπωμένου κυκλώμα 
τος εντός πλαστικής θήκης διαστάσεων 11 × 7 
× 4 cm περίπου. 

Η κάρτα τυπωμένου κυκλώματος είναι εφοδια 
σμένη με αισθητήρα υπερύθρων, παθητικά στοι 
χεία (πυκνωτές αντιστάσεις), ενεργητικά στοιχεία 
(κρυσταλλοτρίοδοι, ολοκληρωμένα κυκλώματα) 
και δίοδο φωτοεκπομπής. Είναι επίσης εφοδια 
σμένη με συστοιχία μικροδιακοπτών σε συσκευα 
σία DIP («dual in-line package»), απαραβίαστο 
διακόπτη, κιβώτιο βιδωτών τερματικών συνδετή 
ρων και έξοδο τύπου ηλεκτρονόμου με ημιαγω 
γούς. 

Η θήκη περιλαμβάνει ανακλαστική επιφάνεια και 
φακό. 

Η συσκευή έχει σήμα εξόδου έως και 30 V DC, 
50 mA. 

Η συσκευή προορίζεται να αποστέλλει ηλεκτρικό 
σήμα σε μια συσκευή όπως ένα σύστημα συνα 
γερμού ή μια ηλεκτρική πόρτα, μόλις διαπιστω 
θεί κίνηση μέσω ανίχνευσης μεταβολής θερμο 
κρασίας. 

8536 50 19 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς 
κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυα 
σμένης Ονοματολογίας (ΣΟ), καθώς και από το 
κείμενο των κωδικών ΣΟ 8536, 8536 50 και 
8536 50 19. 

Αποκλείεται η κατάταξη ως ηλεκτρική συσκευή 
ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης της κλά 
σης 8531, καθώς η συσκευή δεν διαθέτει αυτο 
τελή ειδοποιητήρια λειτουργία. 

Η κλάση 8537 καλύπτει πίνακες, πλαίσια, κον 
σόλες, αναλόγια, κιβώτια, και άλλες βάσεις, που 
φέρουν δύο ή περισσότερες συσκευές των κλά 
σεων 8535 ή 8536. Δεδομένου ότι η συσκευή 
έχει μόνο δύο συστατικά στοιχεία του ίδιου 
τύπου (δύο διακόπτες τύπου ηλεκτρονόμου με 
ημιαγωγούς), αποκλείεται η κατάταξή της στην 
κλάση 8537 (βλ. επίσης επεξηγηματικές σημει 
ώσεις του ΕΣ για την κλάση 8537, εξαίρεση β). 

Αποκλείεται επίσης η κατάταξη στην κλάση 
9027 ως όργανο και συσκευή για μετρήσεις 
θερμίδων, καθώς η συσκευή δεν μετρά ποσότη 
τες, αλλά απλώς ανιχνεύει μεταβολές θερμοκρα 
σίας για την αυτόματη ενεργοποίηση άλλης 
συσκευής. 

Η συσκευή λειτουργεί ως αυτόματος διακόπτης 
και πρέπει επομένως να καταταχθεί στον κωδικό 
ΣΟ 8536 50 19 ως διακόπτης για τάση που δεν 
υπερβαίνει τα 60 V.

EL L 331/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2012
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