
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 861/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 5ης Αυγούστου 2014 

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

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 στατι
στική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1326/2013 του Συμβουλίου (2) τροποποίησε το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2658/87 και αντικατέστησε τους κωδικούς ΣΟ 9619 00 έως 9619 00 90 με τους κωδικούς ΣΟ 9619 00 
έως 9619 00 89. 

(2)  Οι κωδικοί ΣΟ 9619 00 71 έως 9619 00 89 καλύπτουν τις σερβιέτες και τα ταμπόν υγείας, τις πάνες για βρέφη και 
παρόμοια είδη υγιεινής, από άλλες ύλες εκτός των υφαντικών υλών. Τα είδη αυτών των κωδικών ΣΟ δύνανται, για παρά
δειγμα, να έχουν κατασκευασθεί από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρόλους ινών κυτταρίνης. Δύνανται επίσης να 
αποτελούνται από συνδυασμούς αυτών των υλών. 

(3)  Λόγω των διαφορετικών απόψεων όσον αφορά την κατάταξη των ειδών που εμπίπτουν στις διακρίσεις ΣΟ 9619 00 71 
έως 9619 00 89 και προκειμένου να διευκολυνθεί η εν λόγω κατάταξη σε ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης, είναι 
αναγκαία η περαιτέρω διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής αυτών των εν λόγω νέων διακρίσεων. 

(4)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι συνεπώς αναγκαίο να προστεθεί νέα συμπληρωματική σημείωση στο κεφάλαιο 96 
της συνδυασμένης ονοματολογίας ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη ερμηνεία των εν λόγω διακρίσεων σε ολόκληρη 
την Ένωση. 

(5)  Επομένως, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87. 

(6)  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Στο κεφάλαιο 96 του δεύτερου μέρους της συνδυασμένης ονοματολογίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, προστίθεται η ακόλουθη συμπληρωματική σημείωση 1: 

«1.  Οι διακρίσεις 9619 00 71 έως 9619 00 89 περιλαμβάνουν προϊόντα από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή 
ρόλους ινών κυτταρίνης. 

Οι εν λόγω διακρίσεις περιλαμβάνουν επίσης σύνθετα προϊόντα που αποτελούνται από τα εξής: 

α)  ένα εσωτερικό στρώμα (π.χ. από μη υφασμένο ύφασμα) σχεδιασμένο για να απορροφά τα υγρά από το δέρμα του 
ατόμου που τα φορά ώστε να προλαμβάνεται ο ερεθισμός· 
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(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. 
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1326/2013 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 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 334 της 13.12.2013, σ. 4). 



β)  έναν απορροφητικό πυρήνα για τη συγκέντρωση και τη συγκράτηση των υγρών μέχρις ότου το προϊόν αποβληθεί· 

γ)  ένα εξωτερικό στρώμα (π.χ. από πλαστικό) για την παρεμπόδιση της διαρροής των υγρών από τον απορροφητικό 
πυρήνα.». 

Άρθρο 2 

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, 5 Αυγούστου 2014. 

Για την Επιτροπή 

εξ ονόματος του Προέδρου 
Martine REICHERTS 

Μέλος της Επιτροπής  
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