
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/664 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 26ης Απριλίου 2016 

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)  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 γενικούς 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 οποιαδήποτε νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό 
την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές. 

(3)  Κατ' εφαρμογήν των γενικών αυτών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που 
παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη 
στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα. 

(4)  Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί 
σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί 
να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (2). Η διάρκεια της εν λόγω περιόδου πρέπει να 
είναι τρίμηνη. 

(5)  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 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 Ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα. 

Άρθρο 2 

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να 
αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 3 

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 (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 

19.10.1992, σ. 1). 



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

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2016. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Stephen QUEST 

Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

Φορητή συσκευή που λειτουργεί με ηλεκτρική στήλη 
(μπαταρία) για τη λήψη και εγγραφή εικόνων βίντεο, 
διαστάσεων περίπου 10 × 5 × 2 cm, που περιλαμβά
νει: 

—  φωτογραφικό φακό, 

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

—  μικρόφωνο, 

—  μεγάφωνο, 

—  επεξεργαστή, 

—  εσωτερική μπαταρία ιόντων λιθίου, 

—  εσωτερική μνήμη με χωρητικότητα έως και 8 GB, 

— ενσωματωμένο («Flip») σύνδεσμο ενιαίου σειρια
κού διαύλου (USB), 

—  έξοδο HDMI, 

—  ενσωματωμένο αισθητήρα εικόνας. 

Η συσκευή διαθέτει φακό ψηφιακής μεταβλητής 
εστίασης (zoom) δύο βημάτων. Παρέχει τη δυνατό
τητα εγγραφής εικόνων βίντεο με ανάλυση 
1 280 × 720 εικονοστοιχείων (pixel) και ταχύ
τητα 30 εικόνων (καρέ) ανά δευτερόλεπτο, για μέγι
στο χρονικό διάστημα 2 ωρών. Δεν έχει δυνατότητα 
λήψης σταθερών εικόνων. 

Οι εικόνες βίντεο που εγγράφονται από τη συσκευή 
μπορούν είτε να μεταφέρονται σε συσκευή αυτόματης 
επεξεργασίας δεδομένων (ADP), μέσω της ενσωματω
μένης διεπαφής USB, είτε σε τηλεοπτικό δέκτη, μέσω 
καλωδίου micro HDMI. 

Τα αρχεία βίντεο μπορούν να μεταφέρονται από μια 
μηχανή ADP στη συσκευή, μέσω της ενσωματωμένης 
διεπαφής USB. Η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμο
ποιείται ως αφαιρούμενο σύστημα αποθήκευσης. 

8525 80 99 Η κατάταξη καθορίζεται από τους Γενικούς Κανό
νες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας 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 ψηφιακή φω
τογραφική μηχανή στον κωδικό ΣΟ 8525 80 30. 
Το γεγονός ότι η συσκευή δεν διαθέτει οπτική λει
τουργία μεταβλητής εστίασης (zoom) δεν εμποδίζει 
την κατάταξή της ως βιντεοκάμερα (βλέπε υπόθεση 
C-178/14, Vario Tek, ECLI:EU:C:2015:152, σκέ
ψεις 17-29). Λαμβανομένων υπόψη των αντικειμενι
κών χαρακτηριστικών της, η συσκευή είναι βιντεοκά
μερα. 

Τα αρχεία βίντεο μπορούν να μεταφέρονται και να 
αποθηκεύονται από μια μηχανή ADP στη συσκευή, 
η δε συσκευή μπορεί να επιτελεί αυτόνομα τα καθή
κοντά της χωρίς τροποποιήσεις. Ως εκ τούτου, η συ
σκευή θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα εγγραφής 
αρχείων βίντεο και από άλλες πηγές πέραν της ενσω
ματωμένης συσκευής λήψης εικόνων. (βλέπε υπό
θεση C-178/14, Vario Tek, ECLI:EU:C:2015:152, 
σκέψεις 30-39). 

Αποκλείεται επομένως η κατάταξη στον κωδικό 
ΣΟ 8525 80 91, ως βιντεοκάμερα που μπορεί απο
κλειστικά να καταγράφει ήχο και εικόνες που λαμβά
νονται από συσκευή λήψης εικόνων. 

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