
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1326/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 9ης Δεκεμβρίου 2013 

για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική και 
στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 31, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Έως το 2012 οι σερβιέτες και τα ταμπόν υγείας, οι πάνες 
για βρέφη και παρόμοια είδη από κάθε υλικό κατατάσσονταν 
σε διάφορα κεφάλαια της ονοματολογίας του εναρμονισμέ 
νου συστήματος, ανάλογα με τη φύση ή τη συστατική ύλη 
του είδους. Για τα είδη αυτά ίσχυαν διαφορετικοί δασμολο 
γικοί συντελεστές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα περίπλοκο 
σύστημα δασμολογικής κατάταξης. 

(2) Το 2012 δημιουργήθηκε η ενιαία κλάση 961900 στο εναρ 
μονισμένο σύστημα για να καλύψει τα εν λόγω είδη υγιεινής. 
Ωστόσο, το ίδιο περίπλοκο σύστημα δασμολογικής κατάτα 
ξης διατηρήθηκε υπό τη νέα κλάση, η οποία υποδιαιρέθηκε 
σε δώδεκα διακρίσεις ανάλογα με τη συστατική ύλη, η καθε 
μία από τις οποίες αντιστοιχούσε σε διαφορετικό συμβατικό 
δασμολογικό συντελεστή. 

(3) Διαπιστώθηκε ότι αυτό το περίπλοκο σύστημα μπορούσε να 
δημιουργήσει περιττές δυσκολίες και επιβαρύνσεις όσον 
αφορά την εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 
(ΣΟ). Για λόγους νομοθετικής απλούστευσης και για την 
αποφυγή περιττών δυσκολιών στην εφαρμογή της Συνδυα 
σμένης Ονοματολογίας, είναι, συνεπώς, σκόπιμο να απλοποι 
ηθούν τόσο η Συνδυασμένη ονοματολογία όσο και η δασμο 
λογική δομή για τα εν λόγω είδη υγιεινής, προκειμένου να 
εφαρμοστούν τέσσερις κατηγορίες προϊόντων (αντί οκτώ), 
καθεμία από τις οποίες θα συνδέεται με έναν μόνο αυτόνομο 
δασμό. 

(4) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2658/87 του Συμ 
βουλίου ( 1 ) θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τροποποι 
είται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014. 

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

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2013. 

Για το Συμβούλιο 
Η Πρόεδρος 

A. PABEDINSKIENĖ

EL L 334/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.12.2013 

( 1 ) 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).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, το κείμενο των κωδικών ΣΟ 9619 00 έως 9619 00 90 στο δεύτερο 
μέρος, τμήμα XX, κεφάλαιο 96, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9619 00 Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη 
υγιεινής, από οποιοδήποτε υλικό: 

9619 00 30 – Από βάτες από υφαντικά υλικά ( 1 ) — 

– Από άλλες υφαντικές ύλες: 

9619 00 40 – – Σερβιέτες, ταμπόν υγείας και παρόμοια είδη ( 2 ) — 

9619 00 50 – – Απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη ( 3 ) — 

– Από άλλες ύλες: 

– – Σερβιέτες, ταμπόν υγείας και παρόμοια είδη: 

9619 00 71 – – – Σερβιέτες υγείας ( 4 ) — 

9619 00 75 – – – Ταμπόν υγείας ( 4 ) — 

9619 00 79 – – – Λοιπά ( 4 ) — 

– – Απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη: 

9619 00 81 – – – Απορροφητικές πάνες για βρέφη ( 4 ) — 

9619 00 89 – – – Λοιπά (π.χ. πάνες για την ακράτεια ενηλίκων) ( 4 ) — 

( 1 ) Αυτόνομος δασμός: 3,8 %. 
Συμβατικός δασμός: 
— Από τεχνητές ίνες: 5 %. 
— Εκτός από τεχνητές ίνες: 3,8 %. 

( 2 ) Αυτόνομος δασμός: 6,3 %. 
Συμβατικός δασμός: 
— Πλεκτά: 12 %. 
— Άλλα: 10,5 %. 

( 3 ) Αυτόνομος δασμός: 10,5 %. 
Συμβατικός δασμός: 
— Πλεκτά: 12 %. 
— Άλλα: 10,5 %. 

( 4 ) Αυτόνομος δασμός: ατελώς. 
Συμβατικός δασμός: 
— Από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρόλους ινών κυτταρίνης: ατελώς, 
— Από άλλες ύλες: 6,5 %.»

EL 13.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/5
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