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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2159 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Δεκεμβρίου 2020
σχετικά με 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
στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 καθιερώνεται ονοματολογία εμπορευμάτων (στο εξής: συνδυασμένη ονοματολογία
ή ΣΟ) ώστε να πληρούνται ταυτοχρόνως οι απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου, των στατιστικών στοιχείων για το
εξωτερικό εμπόριο της Ένωσης και άλλων ενωσιακών πολιτικών που αφορούν την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων.

(2)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 καθιερώνεται επίσης ολοκληρωμένο δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(«TARIC»), το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου, των στατιστικών στοιχείων για το εξωτερικό εμπόριο,
καθώς και των εμπορικών, γεωργικών και άλλων πολιτικών της Ένωσης που αφορούν την εισαγωγή ή εξαγωγή
εμπορευμάτων.

(3)

Για να παρακολουθεί η Ένωση τις στατιστικές που αφορούν αποκλειστικά την εισαγωγή συγκεκριμένων αγαθών, η
δημιουργία στατιστικών διακρίσεων στο TARIC είναι το πλέον κατάλληλο εργαλείο· οι εν λόγω στατιστικοί κωδικοί TARIC
καθορίζονται στο παράρτημα I τρίτο μέρος «παραρτήματα δασμολογίου» παράρτημα 10 «Στατιστικοί κωδικοί TARIC» του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.

(4)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1369 της Επιτροπής (2) εισήγαγε νέες διακρίσεις TARIC για προστατευτικές μάσκες
για το πρόσωπο στο παράρτημα I τρίτο μέρος παράρτημα 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87. Για να εξασφαλιστεί η
εκ νέου εισαγωγή των εν λόγω νέων κωδικών στη Συνδυασμένη Ονοματολογία που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου
2021, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, όπως πρόκειται να
τροποποιηθεί, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1577 της Επιτροπής (3).

(5)

Η πανδημία COVID-19 βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ένωση και τα κράτη μέλη δυσκολεύονται να σταματήσουν την εξάπλωση
της νόσου COVID-19. Ως εκ τούτου, η ζήτηση και η χρήση ορισμένων ιατρικών προϊόντων στα κράτη μέλη, ιδίως
προστατευτικών μασκών για το πρόσωπο, διαγνωστικών αντιδραστηρίων και αυτοτελών διαγνωστικών τεστ, είναι υψηλές
και αυξανόμενες και είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλές στο μέλλον. Οι εισαγωγές τέτοιων προϊόντων συνεπάγονται
πρόσθετες προκλήσεις για τις τελωνειακές αρχές.

(6)

Προκειμένου να διευκολυνθούν και να εναρμονιστούν οι τελωνειακοί έλεγχοι στα κράτη μέλη σε επίπεδο Ένωσης, είναι
σκόπιμο να δημιουργηθούν πρόσθετες διακρίσεις TARIC, οι οποίες θα καταστήσουν δυνατή την ταχύτερη διάκριση των
σχετικών προϊόντων από άλλα που υπάγονται στην ίδια διάκριση, μετριάζοντας έτσι τον αντίκτυπο πιθανών καθυστερήσεων
στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

(7)

Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας των εμβολίων SARS-CoV-2, θα ήταν σκόπιμη η δημιουργία κωδικού ΣΟ, προκειμένου
να παρακολουθούνται επίσης οι εξαγωγές τους.

(8)

Θα πρέπει να δημιουργηθούν πρόσθετες διακρίσεις TARIC προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη παρακολούθηση των
εμπορικών ροών σχετικά με τις προστατευτικές μάσκες για το πρόσωπο, τα διαγνωστικά αντιδραστήρια και τα αυτοτελή
διαγνωστικά τεστ (κιτ).

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1369 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου σχετικά με τη δασμολογική και
L 319 της 2.10.2020, σ. 2).
(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1577 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου σχετικά με τη δασμολογική και
L 361 της 30.10.2020, σ. 1).
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(9)

Επίσης. οι εν λόγω πρόσθετες διακρίσεις TARIC θα καταστήσουν ευκολότερη την εφαρμογή της απόφασης (ΕΕ) 2020/491
της Επιτροπής (4) από τα κράτη μέλη. Δεδομένου ότι οι προστατευτικές μάσκες για το πρόσωπο συγκαταλέγονται μεταξύ
των πλέον εισαγόμενων προϊόντων, ο ειδικός προσδιορισμός τους στο TARIC θα καταστήσει δυνατή την επιτάχυνση της
διαδικασίας διασάφησης, διακρίνοντας τα εν λόγω προϊόντα από άλλα που υπάγονται επί του παρόντος στην ίδια διάκριση.

(10)

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

(11)

Οι τελωνειακές αρχές και οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις της
Συνδυασμένης Ονοματολογίας που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό από την ημερομηνία εφαρμογής του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1577, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια της συλλογής στατιστικών στοιχείων
για τα σχετικά εμπορεύματα. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως και να
εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος της Προέδρου,
Gerassimos THOMAS
Γενικός Διευθυντής
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης

(4) Απόφαση (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2020, σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ
κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου
COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020 (ΕΕ L 103I της 3.4.2020, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τροποποιείται ως εξής:
1) Στο δεύτερο μέρος τμήμα VI κεφάλαιο 30, οι σειρές για τον κωδικό ΣΟ 3002 13 00, 3002 14 00 και 3002 15 00
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3002 13 00

- - Ανοσολογικά προϊόντα, μη αναμειγμένα, που δεν παρουσιάζονται με μορφή
δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση (*)

ατελώς

-

3002 14 00

- - Ανοσολογικά προϊόντα, αναμειγμένα, που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων
ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση (*)

ατελώς

-

3002 15 00

- - Ανοσολογικά προϊόντα, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση (*)

ατελώς

-

(*) Στατιστικοί κωδικοί TARIC: Βλέπε παράρτημα 10.».

2) Στο δεύτερο μέρος τμήμα VI κεφάλαιο 30, η σειρά για τον κωδικό ΣΟ 3002 20 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3002 20

- Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου:

★

3002 20 10

- - Εμβόλια κατά των σχετιζόμενων με το SARS κορονοϊών (είδος SARSCoV)

ατελώς

p/st (*)

★

3002 20 90

- - Άλλα

ατελώς

-

(*) Δόση (στην περίπτωση περιεκτών πολλαπλών δόσεων, δόση για ενήλικες)»

3) Στο δεύτερο μέρος τμήμα VI κεφάλαιο 38, η σειρά για τον κωδικό ΣΟ 3822 00 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3822 00 00

Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε υπόθεμα και παρασκευασμένα
αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου έστω και σε υπόθεμα, άλλα από εκείνα
της κλάσης 3002 ή 3006. Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς (*)

ατελώς

-

(*) Στατιστικοί κωδικοί TARIC: Βλέπε παράρτημα 10.».

4) Στο δεύτερο μέρος, τμήμα XI κεφάλαιο 63, οι σειρές για τους κωδικούς ΣΟ 6307 90 93 και 6307 90 95 αντικαθίστανται από
το ακόλουθο κείμενο:
★

«6307 90 93

- - - - - Διηθητικές προσωπίδες (FFP) σύμφωνες με το πρότυπο EN149·
άλλες μάσκες που ανταποκρίνονται σε παρόμοιο πρότυπο για
μάσκες ως μέσα προστασίας της αναπνοής για προστασία έναντι
σωματιδίων (*)

6,3

p/st

★

6307 90 95

- - - - - Άλλες (*)

6,3

p/st

(*) Στατιστικοί κωδικοί TARIC: Βλέπε παράρτημα 10.».

5) Στο τρίτο μέρος, στο παράρτημα 10, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες σειρές:
«3002 13 00

- - Ανοσολογικά προϊόντα, μη αναμειγμένα, που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε
είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:

3002 13 00 10

- - - Αντιδραστήρια διαγνωστικής του είδους που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση λοιμώ
ξεων από το είδος ιού SARS-CoV

-

3002 13 00 90

- - - Άλλα

-

3002 14 00

- - Ανοσολογικά προϊόντα, αναμειγμένα, που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε
είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
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3002 14 00 10

- - - Αντιδραστήρια διαγνωστικής του είδους που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση λοιμώ
ξεων από το είδος ιού SARS-CoV

-

3002 14 00 90

- - - Άλλα

-

3002 15 00

- - Ανοσολογικά προϊόντα, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για
τη λιανική πώληση

3002 15 00 10

- - - Αντιδραστήρια διαγνωστικής για το είδος ιού SARS-CoV, έστω και συσκευασμένα με τη
μορφή αυτοτελών διαγνωστικών τεστ (κιτ)

-

3002 15 00 90

- - - Άλλα

-»

«3822 00 00

Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε υπόθεμα και παρασκευασμένα αντιδραστή
ρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου έστω και σε υπόθεμα, άλλα από εκείνα της κλάσης 3002 ή
3006. Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς:

3822 00 00 10

Αντιδραστήρια διαγνωστικής για το είδος ιού SARS-CoV, έστω και συσκευασμένα με τη
μορφή αυτοτελών διαγνωστικών τεστ (κιτ)

-

3822 00 00 90

- Άλλα

-»

«- - - - Προστατευτικές μάσκες για το πρόσωπο:
6307 90 93

- - - - - Διηθητικές προσωπίδες (FFP) σύμφωνες με το πρότυπο EN149· άλλες μάσκες που
ανταποκρίνονται σε παρόμοιο πρότυπο για μάσκες ως μέσα προστασίας της ανα
πνοής για προστασία από σωματίδια:
- - - - - - Από υφάσματα μη υφασμένα:
- - - - - - - Διηθητικές προσωπίδες FFP2 και FFP3 σύμφωνες με το πρότυπο EN149 και
παρόμοιες μάσκες:

6307 90 93 11

- - - - - - - - Διηθητικές προσωπίδες FFP2 και FFP3 σύμφωνες με το πρότυπο EN149

p/st

6307 90 93 19

- - - - - - - - Άλλες

p/st

6307 90 93 20

- - - - - - - Άλλες

p/st

6307 90 93 90

- - - - - - Άλλες

p/st

6307 90 95

- - - - - Άλλες:
- - - - - - Από υφάσματα μη υφασμένα:
- - - - - - - Ιατρικές μάσκες για το πρόσωπο σύμφωνες με το πρότυπο EN14683. Άλλες
μάσκες που ανταποκρίνονται σε παρόμοιο πρότυπο για ιατρικές μάσκες για το
πρόσωπο:

6307 90 95 11

- - - - - - - - Ιατρικές μάσκες για το πρόσωπο σύμφωνες με το πρότυπο EN14683

p/st

6307 90 95 19

- - - - - - - - Άλλες

p/st

6307 90 95 20

- - - - - - -Άλλες

p/st

- - - - - -Άλλες
6307 90 95 91

- - - - - - - Χειροποίητες

p/st

6307 90 95 95

- - - - - - -Άλλες

p/st»

