
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/2223 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 5ης Δεκεμβρίου 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 (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 
2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 4 και το άρθρο 58 
παράγραφος 2, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (2), είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά την 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 ισχύουν επίσης και για 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' εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμ
βάνεται στο παράρτημα θα 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 34 
παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η περίοδος αυτή θα 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 περιλαμβάνεται 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 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 952/2013, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 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. 

10.12.2016 L 336/19 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1. 
(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό 

δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1). 



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

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2016. 

Για την Επιτροπή 
Stephen QUEST 

Γενικός Διευθυντής 

Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

Είδος (καλούμενο «ψηφιακό μικροσκόπιο») κυλιν
δρικού σχήματος με μήκος περίπου 10 cm και διά
μετρο περίπου 3 cm. Το ψηφιακό μικροσκόπιο εί
ναι εφοδιασμένο με τέσσερις διόδους εκπομπής φω
τός, έναν αισθητήρα συμπληρωματικού ημιαγωγού 
μετάλλου-οξειδίου (CMOS) και ένα καλώδιο με 
σύνδεσμο USB. Το είδος λειτουργεί μόνο σε συν
δυασμό με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληρο
φοριών (ADP) και δεν έχει ενσωματωμένες δυνατό
τητες καταγραφής. 

Το είδος έχει δυνατότητα μεγέθυνσης αντικειμένων 
σε μια κλίμακα από 10 έως 200 φορές μέσω οπτι
κού φακού και λήψης σταθερών εικόνων, καθώς επί
σης και εικόνων βίντεο που μπορούν στη συνέχεια 
να καταγράφονται σε αυτόματη μηχανή επεξεργα
σίας πληροφοριών με χρήση ειδικού λογισμικού. 

Βλέπε εικόνα (*). 

8525 80 19 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανό
νες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης 
ονοματολογίας, από τη σημείωση 5 στοιχείο Ε) του 
κεφαλαίου 84, καθώς και από το κείμενο των κωδι
κών ΣΟ 8525, 8525 80 και 8525 80 19. 

Το είδος μπορεί να λειτουργήσει ως μονάδα εισό
δου για αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφο
ριών, συσκευή λήψης εικόνων για την τηλεόραση 
και ως ψηφιακό μικροσκόπιο. 

Η κατάταξη ως μονάδας εισόδου για αυτόματη μη
χανή επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471 
αποκλείεται, επειδή το είδος προορίζεται για μια ει
δική λειτουργία διαφορετική από εκείνη της 
επεξεργασίας πληροφοριών. 

Η κατάταξη ως οπτικού μικροσκοπίου της κλά
σης 9011 επίσης αποκλείεται, αφού το εν λόγω εί
δος δεν παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά ενός είδους 
αυτής της κλάσης [βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για την 
κλάση 9011, πρώτη παράγραφος και δεύτερη παρά
γραφος σημείο I)]. 

Επειδή μια εικόνα του μεγεθυμένου αντικειμένου 
μπορεί να εμφανίζεται και, εάν απαιτείται, να κατα
γράφεται από αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πλη
ροφοριών μόνο αφού συλληφθεί από τον αισθητήρα 
CMOS, το είδος έχει χαρακτήρα συσκευής λήψης 
εικόνων για την τηλεόραση. 

Ως εκ τούτου, το είδος πρέπει να καταταχθεί στον 
κωδικό ΣΟ 8525 80 19, ως συσκευή λήψης εικό
νων για την τηλεόραση. 

(*)  Η εικόνα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.  
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