
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1325/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 9ης Δεκεμβρίου 2013 

περί τροποποιήσεως 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) Η αγορά της Ένωσης για τα καύσιμα αεριωθουμένων εξαρ 
τάται σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές καυσίμων 
αεριωθουμένων από τρίτες χώρες. 

(2) Μολονότι οι διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών 
που έχουν συναφθεί μεταξύ κρατών μελών και τρίτων 
χωρών περιέχουν κατά κανόνα διατάξεις σχετικά με απαλ 
λαγή από δασμούς για τα καύσιμα αεριωθουμένων, είναι 
αναγκαίο να θεσπιστούν κοινοί κανόνες όσον αφορά την 
ατέλεια για τα καύσιμα αεριωθουμένων ώστε να διασφαλι 
στούν η σαφήνεια και η ομοιομορφία στο ζήτημα αυτό, να 
παρέχεται ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις και να αποφεύ 
γονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που απορρέουν 
από διαφορές στις πρακτικές και στους κανόνες. 

(3) Ένα σημαντικό μέρος των καυσίμων αεριωθουμένων που 
εισάγονται στην Ένωση κατάγεται από χώρες που επωφελού 
νται από το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμή 
σεων ή έχουν προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της Ένω 
σης, και, συνεπώς, οι εισαγωγές απαλλάσσονται από 
δασμούς. 

(4) Με την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), αρχής γενομένης 
από την 1η Ιανουαρίου 2014, ορισμένες χώρες που είναι 
σημαντικοί εξαγωγείς καυσίμων αεριωθούμενων θα παύσουν 
να είναι δικαιούχοι της εν λόγω προτιμησιακής πρόσβασης 
στην αγορά της Ένωσης και ορισμένες άλλες χώρες εξαγω 

γής δεν θα επωφεληθούν από την εν λόγω προτιμησιακή 
πρόσβαση για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, συμπεριλαμ 
βανομένων των καυσίμων σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανο 
νισμό (ΕΕ) αριθ. 1213/2012 της Επιτροπής ( 2 ). 

(5) Η επιβολή τελωνειακών δασμών επί των καυσίμων αεριωθου 
μένων των εν λόγω προμηθευτών θα προκαλέσει πιθανώς 
αύξηση στην τιμή των καυσίμων αεριωθουμένων στην 
αγορά της Ένωσης, δεδομένου ότι είναι οικονομικά ασύμ 
φορο για τα διυλιστήρια στην Ένωση να αυξήσουν σημα 
ντικά τις ποσότητες αεροπορικών καυσίμων που παράγουν. 

(6) Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να ανασταλεί ο αυτόνομος τελωνει 
ακός δασμός για τα καύσιμα αεριωθουμένων. Η αναστολή θα 
πρέπει να καλύπτει όλα τα προϊόντα που υπάγονται στον 
κωδικό ΣΟ 2710 19 21. Λαμβανομένων υπόψη των πιθανών 
μελλοντικών αλλαγών στην κατάσταση της αγοράς καυσίμων 
αεριωθουμένων, η αναστολή θα πρέπει να επανεξεταστεί με 
αξιολόγηση εντός πέντε ετών. 

(7) Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του 
Συμβουλίου ( 3 ) θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλό 
γως., 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, το κείμενο 
του κωδικού ΣΟ 2710 19 21 στη στήλη 3 του πίνακα στο δεύτερο 
μέρος, τμήμα V, κεφάλαιο 27, αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο: 

«4,7 (*) 

___________ 
(*) Αυτόνομος δασμός: ατελώς.»

EL L 334/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.12.2013 

( 1 ) Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστή 
ματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 303 της 
31.10.2012, σ. 1). 

( 2 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1213/2012 της Επιτροπής, της 
17ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την αναστολή των δασμολογικών 
προτιμήσεων για ορισμένες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, όσον αφορά 
ορισμένα τμήματα του ΣΓΠ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
978/2012 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων (ΕΕ L 348 της 18.12.2012, σ. 11). 

( 3 ) 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).



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 
H Πρόεδρος 

A. PABEDINSKIENĖ

EL 13.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/3
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