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(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/712 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 28ης Απριλίου 2015 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 103/2012 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 Συμβουλίου, 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)  Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 953/2013 του Συμβουλίου (2) τροποποιήθηκε το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2658/87 και αντικαταστάθηκαν οι κωδικοί ΣΟ 8528 59 10, 8528 59 40 και 8528 59 80 με τους κωδικούς 
ΣΟ 8528 59 20, 8528 59 31, 8528 59 39 και 8528 59 70. 

(2)  Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 103/2012 της Επιτροπής (3) σχετικά με την κατάταξη εμπορευμάτων, που 
εκδόθηκε με σκοπό την εξασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που θεσπίστηκε με 
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, παραπέμπει σε κωδικό ΣΟ που δεν υφίσταται πλέον. Θα πρέπει επομένως να 
τροποποιηθεί, ώστε να λαμβάνει υπόψη τον κατάλληλο ισχύοντα κωδικό ΣΟ. 

(3)  Η Επιτροπή Τελωνειακού Κώδικα δεν εξέδωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που καθόρισε ο πρόεδρός της, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 103/2012 αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. 
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 953/2013 του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού 

(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 263 της 5.10.2013, σ. 4). 
(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 103/2012 της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων 

εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΕΕ L 36 της 9.2.2012, σ. 17). 



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

Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Heinz ZOUREK 

Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

Μη συναρμολογημένος πίνακας σπονδυλωτής δομής 
(αποκαλούμενος “τοίχος LED”) που περιλαμβάνει 
διάφορες ενότητες υπό μορφή πλακιδίων, όπου κάθε 
πλακίδιο έχει διαστάσεις περίπου 38 × 38 × 9 cm. 

Κάθε πλακίδιο περιέχει φωτοδιόδους ερυθρού, πρά
σινου και γαλάζιου χρώματος (LED) και έχει ανά
λυση 16 × 16 εικονοστοιχεία, βήμα εικονοστοι
χείου 24 mm, φωτεινότητα 2 000 cd/m2 και 
ρυθμό ανανέωσης άνω των 300 Hz. Περιέχουν επί
σης ηλεκτρονικό σύστημα οδηγού δίσκου. 

Ο πίνακας συνδυάζεται με σύστημα επεξεργασίας 
που περιλαμβάνει: 

—  επεξεργαστή βίντεο που αποδέχεται διάφορα 
σήματα εισόδου (όπως CVBS, Y/C, YUV/RGB, 
(HD-) SDI ή DVI) και επιτρέπει την υπό κλί
μακα προσαρμογή εικόνας/βίντεο στις διαστά
σεις του πίνακα οθόνης, 

— επεξεργαστή σημάτων που επιτρέπει τη χαρτο
γράφηση εικονοστοιχείων του σήματος εισόδου 
στην οθόνη. 

Το επεξεργασμένο σήμα αποστέλλεται από τον επε
ξεργαστή σήματος σε κατανομέα δεδομένων μέσω 
οπτικών ινών. Ο κατανομέας δεδομένων αποστέλλει 
με τη σειρά του τα δεδομένα στα διάφορα πλακίδια 
του πίνακα οθόνης. 

Ο πίνακας οθόνης παρουσιάζεται ως κατάλληλος 
για αθλητικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, σήμανση 
λιανικής κ.λπ., αλλά δεν είναι κατάλληλος για 
θέαση από μικρή απόσταση. 

8528 59 39 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανό
νες 1, 2 α) και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμέ
νης Ονοματολογίας και από το κείμενο των κωδι
κών ΣΟ 8528, 8528 59 και 8528 59 39. 

Δεδομένου ότι ο πίνακας είναι σε θέση να εμφανί
ζει βίντεο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ηλεκτρική συ
σκευή για σκοπούς σηματοδότησης με χρήση οπτι
κής ένδειξης. Συνεπώς αποκλείεται η κατάταξη 
στην κλάση 8531 ως αναγγελτήριος πίνακας. 

Λόγω των αντικειμενικών του χαρακτηριστικών, 
όπως το μέγεθος της οθόνης, τα υποστηριζόμενα 
τηλεοπτικά πρότυπα (CVBS) και οι λειτουργίες βί
ντεο, το βήμα εικονοστοιχείου που δεν είναι κα
τάλληλο για θέαση από μικρή απόσταση και η 
υψηλή φωτεινότητα, ο πίνακας προορίζεται να 
χρησιμοποιείται για αθλητικές ή ψυχαγωγικές εκ
δηλώσεις, σήμανση λιανικής κ.λπ. Επομένως, δεν 
θεωρείται ότι είναι του τύπου που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ή κυρίως με αυτό
ματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της κλά
σης 8471. Συνεπώς, η κατάταξη στην 
κλάση 8528 51 00 αποκλείεται επίσης. 

Δεδομένου ότι ο πίνακας έχει δυνατότητα να προ
βάλλει σήματα από αυτόματη μηχανή επεξεργασίας 
πληροφοριών σε επίπεδο επαρκές για πρακτική 
χρήση με την αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πλη
ροφοριών, θεωρείται ότι είναι σε θέση να απεικονί
ζει σήματα από αυτόματες μηχανές επεξεργασίας 
πληροφοριών με αποδεκτό επίπεδο λειτουργικότη
τας. 

Συνεπώς, πρέπει να καταταχθεί στον κωδικό 
ΣΟ 8528 59 39 ως άλλη έγχρωμη επίπεδη οθόνη 
που έχει τη δυνατότητα να απεικονίζει σήματα από 
αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών με 
αποδεκτό επίπεδο λειτουργικότητας».    
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